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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365184-2012:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Épületfelmérési szolgáltatások
2012/S 222-365184

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szalay utca 10-14., attn: Dr Teket Mária;
Dr. Bosnyák Judit, MAGYARORSZÁG-1055Budapest. Tel.  +36 17954699 /

17954509. E-mail: kozbeszerzes@emmi.gov.hu. Fax  +36 17950184.

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 15.9.2012, 2012/S 178-293146)

 
Tárgy:
CPV:71315300, 72320000, 72322000, 80590000
Épületfelmérési szolgáltatások.
Adatbázis-szolgáltatások.
Adatfeldolgozási/adatkezelési szolgáltatások.
A következő helyett:

III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A kifizetésre vonatkozik a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet is, amelynek 57. §. (1b) pontja szerint szállítói finanszírozás
alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés elszámolható összege 30 %-ának
megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének határideje: 31.10.2012 (10:00).
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 31.10.2012 (10:00).
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 31.10.2012 (10:00).
Hely:
Emberi Erőforrások Minisztériuma, MAGYARORSZÁG, 1051 Budapest, Arany János u. 6-8. sz., III. emelet, 341. szoba.
VI.3) További információk:
VI.3.1. Az ajánlatokat személyes benyújtás esetén munkanapokon 9:00 órától 12:00 óráig, az ajánlatbontás napján
(2012. október 31.-én) 9:00 órától 10:00 óráig a MAGYARORSZÁG, 1051 Budapest, Arany János u. 6-8. sz. III. emelet
341.-es szobába kell benyújtani.
VI.3.2. Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele:
Az ajánlati dokumentáció átvehető munkanapokon 9:00 és 12:00 közötti időpontokban, 2012. október 31-én 9:00-10:00
óráig az EMMI, MAGYARORSZÁG, 1051 Budapest, Arany János u. 6-8. sz. III. emelet 341.-es sz. szobában.
Helyesen:

III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek:
Előleg visszafizetési biztosíték (a nyújtott előleg összegével megegyező összegben, előleg igénylése esetén.).
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A beszerzés utófinanszírozott.
A Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának
megfelelő összeg, de legfeljebb 10 000 000 HUF előlegként történő kifizetését kérheti.
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Ajánlatkérő az előleget az előlegvisszafizetésibiztosíték rendelkezésre bocsátását követő 30 napon belül átutalással
teljesíti.
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének határideje: 10.12.2012 (10:00).
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 10.12.2012 (10:00).
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 10.12.2012 (10:00).
Hely:
Emberi Erőforrások Minisztériuma, MAGYARORSZÁG, 1051 Budapest, Arany János u. 6-8. sz., I. emelet,
129-130.szoba.
VI.3) További információk:
VI.3.1. Az ajánlatokat személyes benyújtás esetén munkanapokon 9:00 órától 12:00 óráig, az ajánlat bontás napján
(2012. december 10.-én) 9:00 órától 10:00 óráig a MAGYARORSZÁG, 1051 Budapest, Arany János u. 6-8.sz. I. emelet
129-130.-as szobába kell benyújtani.
VI.3.2. Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele:
Az ajánlati dokumentáció átvehető munkanapokon 9:00 és 12:00 közötti időpontokban, 2012. december 10.-én
9:00-10:00 óráig az EMMI, MAGYARORSZÁG, 1051 Budapest, Arany János u. 6-8. sz. I. emelet 129-130.-as sz.
szobában.
További információk
VI.3) További információk:
VI.3.18. A Kbt. 126. § (6) bek. a) pontja alapján az előleg visszafizetési biztosíték biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő
választása szerint - átutalással az Ajánlatkérőnek a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01425190-00000000
számú bankszámlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján
kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.
Változások történtek a megfelelő pályázati dokumentációban.
1. Az ajánlati felhívásban eredetileg megadott 2012. 10.31. 10:00 órai határidőt ajánlatkérő a Kbt. 45 §. (3) bekezdésében
foglaltak alapján 2012. november 20. 10:00 órára halasztotta.
2. Változások történtek a megfelelő pályázati dokumentációban.
3. Az ajánlati dokumentáció módosuló pontjai:
— I. rész: Az ajánlat összeállításával kapcsolatos tudnivalók,
— III. rész: Nyilatkozatminták,
— IV. rész: Szerződéstervezet.
4. Ahol az ajánlati felhívás vagy dokumentáció valamely határidőt a felhívás feladásának, vagy megjelenésének napjához
köt, az alatt az eljárást megindító eredeti ajánlati felhívás feladásának, vagy megjelenésének napját kell érteni.
5. Az ajánlatkérő tájékoztatja azon gazdasági szereplőket, akik az érdeklődésüket jelezték az ajánlatkérő felé,
hogy a módosított ajánlati dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja megegyezik az ajánlati felhívásban a
dokumentáció átvételére vonatkozó információkban foglaltakkal. A dokumentáció beszerzésének helye az alábbira
változik: MAGYARORSZÁG, 1051 Budapest, Arany János u. 6-8. sz. I. emelet 129-130.-as szoba.
6. Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá azon gazdasági szereplő(ke)t, aki(k) a dokumentációt a jelen korrigendum
megjelenése előtt átvette (átvették), hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentációt, valamint
a megjelent korrigendumot annak megjelenését követően elektronikus úton (e-mail) megküldi az általa ismert
kapcsolattartási pontokra.


