A 14. „Helyesbítés” (F14) szabványűrlap használatának ismertetése
Az F14 űrlapon folyamatban lévő eljárások során a már megjelent hirdetmények kisebb módosításai tehetők
közzé. A helyesbítő hirdetmények a feladástól számított 5 napon belül kerülnek közzétételre.
Az „új” F14 (a 2014. évi irányelvek alkalmazása) használata akkor szükséges, amikor akár a „régi” (2004. évi
irányelvek szerinti), akár az „új” (2014. évi irányelvek szerinti) űrlapok alkalmazásával közzétett hirdetmények
helyesbítésére van szükség.
1.

2.

Az F14 alkalmazásával kisebb módosítások tehetők közzé. Jelentős módosítások esetén a hirdetményt
ismételten közzé kell tenni. Az F14 NEM használható a következő esetekben:


a szerződés típusának módosítása,



az eljárás típusának módosítása,



az irányelv-hivatkozás módosítása,



tételek benyújtása és a tételek számának módosítása,



ajánlati/részvételi felhívás érvénytelenítése (F02-es szabványűrlap).

Az F14 a már megjelent hirdetmények módosításának közzétételére használható


Az F14 használatával végrehajtott módosítások kizárólag a TED-en korábban már közzétett
hirdetményekre vonatkozhatnak. Kérjük, adja meg a TED-en közzétett kapcsolódó eredeti hirdetmény
hivatkozási számát.



Kérjük adja meg egyértelműen a módosítandó eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszának és
bekezdésének számát.



A „következő helyett” részben feltüntetett, módosítandó szövegnek pontosan meg kell egyeznie a
kapcsolódó eredeti hirdetményben megjelent szöveggel.
Megjegyzés: Egynél több módosítás esetén a „+” gombbal további „a következők helyett”részek
nyithatók meg.

3.

Az F14 alkalmazásával hirdetmények módosítása tehető közzé.


4.

5.

Az F14-es űrlappal a pályázati dokumentáció (műszaki specifikáció) nem módosítható. A VII.2)„További
egyéb információk” pontban azonban lehetőség van arra, hogy KIZÁRÓLAG tájékoztatást adjon a
pályázati dokumentáció módosulásáról.

Az F14 a folyamatban lévő eljárások során használható


Az F14 már nem használható a befejezetlen vagy sikertelen eljárásokról szóló tájékoztatásra. Erre az
értesítés az eljárás eredményéről (F3, F6…) űrlapot kell alkalmazni, amelynek V.1. szakaszában
tételenként feltüntethető az odaítélés elmaradása.



Az F14 alkalmazásával nem tehetők közzé a szerződés/koncesszió módosításai a szerződés/koncesszió
időtartama alatt. Erre az F20-as űrlapot kell alkalmazni.

A helyesbítő hirdetmények a feladástól számított 5 napon belül kerülnek közzétételre.


Ha a helyesbítés pályázati felhívás módosítására irányul, akkor ügyeljen arra, hogy a gazdasági
szereplőknek a pályázatbenyújtás előtt elegendő idő álljon rendelkezésre a módosítások figyelembe
vételére, és szükség esetén hosszabbítsa meg a benyújtási határidőt.



Ha a módosítások következtében meg kell hosszabbítani a határidőket, vegye figyelembe, hogy ennek
következtében korábban már meghirdetett más határidők is módosulhatnak.
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