
4. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS
AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
KÉ nyilvántartási szám_________________
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben megadott
módon)
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 információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) LEÍRÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett
hirdetményben megadott módon)
Csomagröntgen csere, karbantartás és javítás
II.1.2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben megadott
módon)
Csomagröntgen csere, karbantartás és javítás
II.1.3) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben megadott
módon)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38582000-8
További
tárgyak:

50421200-4

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Adminisztratív információk
III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
KBE/74/2011



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
ajánlattételi felhívás:
Hirdetmény száma a KÉ-ben: 23851 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2011/09/20 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/09/23 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: 2011/10/10 (év/hó/nap )
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)
 
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: (év/hó/nap )
-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható)
--------------------
III.1.2.3)
Sor került-e az eljárásban a Kbt. 56. § (3) bek. szerinti ajánlattételi határidő
meghosszabbításra? nem
Igen válasz esetén a meghosszabbított ajánlattételi határidő:
(év/hó/nap )
Időpont:
IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
IV.1) A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSA (adott esetben)
IV.1.1) Tájékoztatás a visszavonásról
Az ajánlattételi felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
IV.1.2) A felhívás 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 beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
A következő helyett
Dátum: 2011/10/10 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2011/11/03 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
A következő helyett
Dátum: 2011/10/10 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó



Dátum: 2011/11/03 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett
Dátum: 2011/10/10 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2011/11/03 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
V.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldésének tervezett időpontja:
Kbt. 250.§ (3) bekezdés h) pont értelmében eredményhirdetés nem kerül
megtartásra. Az eljárás eredményéről szóló összegzés megküldésének tervezett
időpontja:
A következő helyett
Dátum: 2011/10/28 (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: 2011/12/05 (év/hó/nap)
Időpont: :
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : 2011.11.10 14:00
A következő helyett
Dátum: 2011/11/10 (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: 2011/11/10 (év/hó/nap)
Időpont: 14 : 00
------------------------------- [A IV.2.1) szakaszból szükség szerint több példány
használható] --------------------------
IV.2.2.) További módosított információk a hirdetményben (adott esetben)
 
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
IV.1.1)
A következő helyett:
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
A következő irányadó:
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos x
És a IV.3.6. pont törlendő.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
IV.2.2)



A következő helyett:
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen
A következő irányadó:
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
V.3.3)
A következő helyett:
Nem volt tárgyalásra vonatkozó szövegrész.
A következő irányadó:
Az ajánlatkérő egy vagy szükség esetén többfordulós tárgyalást tart, amelyen
az ajánlattevőkkel az ajánlattételi felhívásban ismertetett időpontban és helyen,
együttesen és/vagy egymást követően fog tárgyalni.
Ajánlatkérő a tárgyalásokat addig tervezi folytatni, míg a benyújtott ajánlatokra
tekintettel az ajánlatkérő számára legkedvezőbb megoldásra tett javaslat alapján és
a legkedvezőbb feltételek mellett tud szerződést kötni.
Felhívjuk az ajánlattevők szíves figyelmét, hogy a tárgyalásokon az ajánlattevők
kötelezettségvállalásra jogosult képviselőinek részvétele szükséges. Amennyiben
ezen személyek nem a cégkivonat szerinti cégjegyzésre jogosult képviselői az
ajánlattevőnek, úgy a cégjegyzésre jogosult képviselők által cégszerűen aláírt, és a
meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, teljes bizonyító erejű meghatalmazás
szükséges, mely kiterjed arra, hogy a meghatalmazott az ajánlattevő nevében
jognyilatkozatokat tehet és kötelezettséget vállalhat a jelen közbeszerzési
eljárásban.
Első tárgyalás tervezett időpontja: 2011. november 10. 14:00
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
------------------------------- [A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány
használható] --------------------------
IV.2.3.1) Módosul-e a dokumentáció igen
IV.2.3.2) A dokumentáció módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):
I.Követelményspecifikáció Javítási munkák 2. pont
II.Szerződés-tervezet 3.1. pont, 5.11.1. pont, 5.11.7. pont, 7.2. pont
III. Tárgyalás bekezdéssel bővült a dokumentáció
III. 8.9. pont
Nyilatkozatminta a Kbt. 70. § (2) bekezdéséről
VI. Elektronikus árlejtés fejezet törölve
IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési
helye (adott esetben):
A dokumentáció előzetes regisztrációt követően térítésmentesen letölthető
http://www.mnb.hu/A_jegybank/mnbhu_beszerzesieljarasok oldalról.
IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):
Dátum: 2011/11/03 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
IV.3) TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTÉTELI 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: :
------------------------------- [A IV.3.1) szakaszból szükség szerint több példány
használható] --------------------------
IV.3.2) Az ajánlattételi határidő meghosszabbításának indoka
IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
IV.5) E hirdetmény feladásának dátuma
IV.5.1)
A feladás dátuma: 2011/10/14 (év/hó/nap)
A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Postai cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1850
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Expedíció
Telefon: 1/428-2600/1830
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: 1/428-2500
Internetcím (URL):


