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Tárgy:
CPV:64200000
Távközlési szolgáltatások.
A következő helyett:

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje:
Kezdés: 1.1.2012. Befejezés: 31.12.2014.
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Amennyiben a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul a Vállalkozó a meghiúsulás napjától
számított 15 napon belül 25 % meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér alapja a kiépítési díj és a
teljes fix üzemeltetési időszak (1.1.2012-től 31.12.2014-ig) után járó bruttó havi díjak együttes összege.
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok:
A dokumentáció beszerzésének határideje 4.10.2011 (10:00).
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő: 4.10.2011 (10:00).
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 4.10.2011 (10:00).
VI.3) További információk:
1. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 28.10.2011 (11:00).
Helyesen:

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje:
Kezdés: 1.4.2012. Befejezés: 31.3.2016.
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Amennyiben a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul a Vállalkozó a meghiúsulás napjától
számított 15 napon belül 25 % meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér alapja a kiépítési díj és a
teljes fix üzemeltetési időszak (1.4.2012-től 31.3.2016-ig) után járó bruttó havi díjak együttes összege.
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok:
A dokumentáció beszerzésének határideje 25.10.2011.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő: 25.10.2011 (10:00).
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 25.10.2011 (10:00).
VI.3) További információk:
1. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 24.11.2011 (11:00).
További információk
Változások történtek a megfelelő pályázati dokumentációban.
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