
5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ
AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL,
A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő
információval egyezően)

Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Postai cím: Szabadság tér 8-9.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Központi beszerzés
Telefon: +36(1)428-2649
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36(1)428-2556
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kozbeszerzes.mnb.hu
A felhasználói oldal internetcíme (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
   Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő
információval egyezően)

Szállítási szerződés monitorok beszerzésére.
II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben
szereplő információval egyezően)
Szállítási szerződés keretében 150 db monitor beszerzése a dokumentáció
részét képező követelményspecifikációban részletezettek szerint.
II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben
szereplő információval egyezően)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30231000-7
További
tárgyak:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Adminisztratív információk
III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett
hirdetményben szereplő információval egyezően)

KBE/27/2012
III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett
hirdetményre vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi
közzététel)



III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett
hirdetmény:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4414 / 2012
(KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2012/03/13 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2012/03/21 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2012/04/03
(év/hó/nap )
(eljárást megindító hirdetmény esetén)

III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)
  

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  /  (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma:  (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma:  (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő:  (év/hó/nap )
(eljárást megindító hirdetmény esetén)
-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható)
--------------------

III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti
ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításra? nem

(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:
Dátum:  (év/hó/nap ) Időpont:

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)

   Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.
   Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)
IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(adott esetben)
IV.2.1) Dátumok módosítása
  

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének
feltételei
A következő helyett
Dátum: 2012/04/03 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2012/04/13 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.4)Ajánlattételi határidő
A következő helyett
Dátum: 2012/04/03 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2012/04/13 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00



A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett
Dátum: 2012/04/03 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2012/04/13 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00

IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)
  

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A következő helyett:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
Az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított megelőző 3 (három) év legjelentősebb
monitor szállításainak ismertetését [a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és
a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján],
az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett
tartalommal, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés szerinti
nyilatkozat, vagy igazolás csatolása útján.
A nyilatkozatnak, illetve igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését és kapcsolattartója
elérhetőségét,
- a szállítás tárgyát,
- a szállított monitor darabszámát,
- a teljesítés idejét és helyét,
- a szerződésszerű teljesítésre történő utalást.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők Kbt. 55. § (4)
bekezdés szerint is megfelelhetnek.
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 55. §
(5)-(6) bekezdése szerint is igazolhatja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Műszaki, szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem
rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
megelőző 3 (három) évben összesen
1) legalább 1 db (azaz egy szerződés teljesítéséből származó), minimum 50
db monitor szállítása tárgyú referenciával, vagy
2) legalább 2 db (azaz 2 külön szerződés teljesítéséből származó), minimum
25 db monitor szállítása tárgyú referenciával.
A következő irányadó:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
Az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az alábbiakat:
M.1. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző
3 (három) év legjelentősebb monitor szállításainak ismertetését [a Kbt. 55.
§ (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1)



bekezdés a) pontja alapján], az alkalmassági minimumkövetelményeknek
megfelelően részletezett tartalommal, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16.
§ (5) bekezdés szerinti nyilatkozat, vagy igazolás csatolása útján.
A nyilatkozatnak, illetve igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését és kapcsolattartója
elérhetőségét,
- a szállítás tárgyát,
- a szállított monitor darabszámát,
- a teljesítés idejét és helyét,
- a szerződésszerű teljesítésre történő utalást.
M.2. Az általa szállítandó monitor leírását, prospektusát, műszaki
paramétereinek ismertetését az alkalmassági minimumkövetelményeknek
megfelelően részletezett tartalommal [a Kbt. 55. § (1) bekezdés b) pontja és a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja alapján].
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők Kbt. 55. § (4)
bekezdés szerint is megfelelhetnek.
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 55. §
(5)-(6) bekezdése szerint is igazolhatja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Műszaki, szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M.1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított megelőző 3 (három) évben összesen
1) legalább 1 db (azaz egy szerződés teljesítéséből származó), minimum 50
db monitor szállítása tárgyú referenciával, vagy
2) legalább 2 db (azaz 2 külön szerződés teljesítéséből származó), minimum
25 db monitor szállítása tárgyú referenciával.
M.2. az általa szállítandó monitor nem felel meg az alábbi paramétereknek:
Képernyő méret: 21,5” – 24”
Képarány: 16:9 vagy 16:10
Felbontás: 1920*1080 vagy 1920*1200 vagy nagyobb
LED háttérvilágítás
Látószög (v/f): min 160fok/160fok
Statikus kontraszt: >= 1.000:1
Dinamikus kontraszt: >= 5 000 000:1
Fényerő: >= 250 cd/m2
Bemeneti csatlakozó: DVI és D-SUB
Dönthető képernyő
Szín: Fekete
Készenléti fogyasztás <=0,3 W
Fogyasztás: <= 25W
Válaszidő: <=5 ms
Energy Star, RoHS követelményeknek való megfelelés.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
---------------------------------[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány
használható] --------------------------

IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: igen



IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg
feltüntetésével) vagy nagyobb terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak
felsorolása (adott esetben):

1) A dokumentáció II. fejezetének 2. pontja: A közbeszerzési eljárás
lebonyolításának időpontjai.
2) A dokumentáció II. fejezetének 3. pontja: Kiegészítő tájékoztatás kérése.
3) A dokumentáció II. fejezetének 7. pontja: Az ajánlat kötelező tartalmi
elemei.
4) A dokumentáció II. fejezetének 10. pontja: Az ajánlatok felbontása.
5) A dokumentáció II. fejezete kiegészül a 12. ponttal: Az elektronikus árlejtés
lefolytatásának menete.
6) A dokumentáció III. fejezetének 1. számú nyilatkozatmintája (Felolvasó
lap)
7) A dokumentáció III. fejezetének 5. számú nyilatkozatmintája

IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési
helye (adott esetben):

Az ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében elektronikus úton
bocsátja a dokumentációt az ajánlattevők rendelkezésére az eljárást
megindító felhívás, illetve dokumentáció módosításáról tájékoztató hirdetmény
megjelenésének napjától. Egyidejűleg közvetlenül, elektronikus úton –
a dokumentáció megküldésével – tájékoztatja az ajánlatkérő mindazon
gazdasági szereplőt, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket
jelezték, így különösen, akik a dokumentációt átvették vagy kiegészítő
tájékoztatást kértek.
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.
A regisztráció megerősítését követően a regisztráció során megadott
felhasználónevével és jelszavával lépjen be a honlapra és töltse le a kívánt
dokumentumot.
A dokumentáció a Kbt. 50. § (3) 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 ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek
vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak kell letöltenie/átvennie.

IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):



Dátum: 2012/04/13 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00

IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott
esetben)
IV.3.1) Dátumok változása
  

A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben
A következő helyett
Dátum:  (év/hó/nap)
Időpont:  :
A következő időpont irányadó
Dátum:  (év/hó/nap)
Időpont:  :

IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:
IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2012/04/03 (év/hó/nap)
A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető
be

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
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