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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:327791-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Mágneskártyák
2011/S 202-327791

Magyar Nemzeti Bank, Szabadság tér 8-9., attn: Központi beszerzés,
MAGYARORSZÁG-1054Budapest. Tel.  +36 14282649. Fax  +36 14282556.

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 1.10.2011, 2011/S 189-308673)

 
Tárgy:
CPV:30160000
Mágneskártyák.
A következő helyett:

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének határideje: 10.11.2011 (10:00).
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 10.11.2011 (10:00).
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 10.11.2011 (10:00).
VI.3) További információk:
1. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 25.11.2011 (13:00).
3. Az ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a dokumentációt az
ajánlattevők rendelkezésére az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától. A dokumentáció
előzetes regisztrációt követően letölthető a http://kozbeszerzes.mnb.hu oldalról (http://www.mnb.hu/Engine.aspx?
page=kozbeszerzesi_nyilatkozat.).
Letöltési segédlet: A www.mnb.hu oldal jobb felső sarkában kattintson a regisztrációs gombra, majd töltse ki a megfelelő
mezőket.
Figyelem! Minden mező kitöltése kötelező, üresen hagyott mezőket nem fogad el a rendszer. A befogadott regisztrációs
kérelemről e-mail útján a regisztrációt követően pár percen belül fog visszaigazolást kapni. A levélben szereplő
hivatkozásra kattintva meg kell erősítenie regisztrációs kérelmét. Fontos, hogy helyesen adja meg e-mail címét, különben
a visszaigazoló levelet nem kapja kézhez.
Ezt követően látogasson el a http://www.mnb.hu/A_jegybank/mnbhu_beszerzesieljarasok/kozbeszerzes_lista oldalra
és igényeljen jogosultságot a Közbeszerzési eljárások aloldalhoz történő hozzáféréshez. A hozzáférési igényeket az
ajánlatkérő a hozzáférési igény megküldésétől számítva 24 órán belül jóváhagyja, melyről e-mail útján értesítést küld a
regisztráció során megadott e-mail címre. A hozzáférést jóváhagyó e-mail kézhezvételét követően a regisztráció során
megadott felhasználónevével és jelszavával lépjen be a http://www.mnb.hu/A_jegybank/mnbhu_beszerzesieljarasok/
kozbeszerzes_lista oldalra és töltse le a dokumentumot.
A dokumentáció a Kbt. 54. § (8) bekezdés szerint kérésre megküldésre kerül. A dokumentáció letöltésének, illetve
megküldésének feltétele, hogy annak letöltésekor, megkérésekor a dokumentációt kérő írásban közölje a következő
információkat: cégnév, cím, telefonszám, telefaxszám, pontos e-mail cím, kapcsolattartó neve, közvetlen telefon
elérhetősége, továbbá (amennyiben ilyennel rendelkeznek) EU-s adószám.
A dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható. A dokumentációt az
ajánlattevőnek, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak kell
átvennie. Közös ajánlat benyújtása esetén elegendő egy dokumentáció átvétele. A dokumentáció átvétele az eljárásban
való részvétel feltétele.
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11. Az ajánlatkérő a dokumentációt és a kiegészítő tájékoztatót térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül
elektronikus úton bocsátja rendelkezésre.
Helyesen:

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének határideje: 2.12.2011 (10:00).
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 2.12.2011 (10:00).
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 2.12.2011 (10:00).
VI.3) További információk:
1. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 12.12.2011 (13:00).
3. Az ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében elektronikus úton bocsátja a dokumentációt az
ajánlattevők rendelkezésére az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától. A dokumentáció
előzetes regisztrációt követően letölthető a http://kozbeszerzes.mnb.hu oldalról (http://www.mnb.hu/Engine.aspx?
page=kozbeszerzesi_nyilatkozat.).
Letöltési segédlet: A www.mnb.hu oldal jobb felső sarkában kattintson a regisztrációs gombra, majd töltse ki a megfelelő
mezőket.
Figyelem! Minden mező kitöltése kötelező, üresen hagyott mezőket nem fogad el a rendszer. A befogadott regisztrációs
kérelemről e-mail útján a regisztrációt követően pár percen belül fog visszaigazolást kapni. A levélben szereplő
hivatkozásra kattintva meg kell erősítenie regisztrációs kérelmét. Fontos, hogy helyesen adja meg e-mail címét,
különben a visszaigazoló levelet nem kapja kézhez. Ezt követően látogasson el a http://www.mnb.hu/A_jegybank/
mnbhu_beszerzesieljarasok/kozbeszerzes_listaoldalra és igényeljen jogosultságot a Közbeszerzési eljárások aloldalhoz
történő hozzáféréshez. A hozzáférési igényeket az ajánlatkérő a hozzáférési igény megküldésétől számítva 24 órán
belül jóváhagyja, melyről e-mailútján értesítést küld a regisztráció során megadott e-mail címre. A hozzáférést jóváhagyó
e-mail kézhezvételét követően a regisztráció során megadott felhasználónevével és jelszavával lépjen be a http://
www.mnb.hu/A_jegybank/mnbhu_beszerzesieljarasok/kozbeszerzes_lista oldalra és töltse le a dokumentumot. A
dokumentáció a Kbt. 54. § (8) bekezdés szerint kérésre megküldésre kerül.
A dokumentáció letöltésének,illetve megküldésének feltétele, hogy annak letöltésekor, megkérésekor a dokumentációt
kérő írásban közölje a következő információkat: cégnév, cím, telefonszám, telefaxszám, pontos e-mail cím, kapcsolattartó
neve,közvetlen telefon elérhetősége, továbbá (amennyiben ilyennel rendelkeznek) EU-s adószám.
A dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható. A dokumentációt az
ajánlattevőnek, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak kell
átvennie. Közös ajánlat benyújtása esetén elegendő egy dokumentáció átvétele. A dokumentáció átvétele az eljárásban
való részvétel feltétele.
11. Az ajánlatkérő a dokumentációt és a kiegészítő tájékoztatót térítésmentesen és teljes terjedelemben elektronikus úton
bocsátja rendelkezésre.
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