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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:402137-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások
2011/S 248-402137

Magyar Nemzeti Bank, Szabadság tér 8-9., attn: Központi beszerzés, MAGYARORSZÁG-1054Budapest.
Tel.  +36 14282649. E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu. Fax  +36 14282556.

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 10.12.2011, 2011/S 238-385057)

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

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A szolgáltatás ellenértékének megfizetése havonta, a teljesítést követően a Kbt. 305. § (3) bekezdésében.
Foglaltak figyelembe vételével, átutalással történik. A számlázás módjára vonatkozó részletes információt a részvételi és
ajánlattételi dokumentációban található szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
A részvételi jelentkezéshez eredeti, közjegyző által hitelesített másolati példányban, vagy egyszerű másolati példányban
csatolni kell közös részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezők által kötött, és valamennyi közös részvételi
jelentkező által cégszerűen aláirt megállapodást, amely tartalmazza az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó
kötelező érvényű nyilatkozatot, a közös részvételi jelentkezők közötti tételes feladatmegosztást, illetve a közös képviselő
felhatalmazását.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Részvételi felhívás feladását megelőző 3 évben a közbeszerzés tárgyából
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat csatolása, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre
állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, részvételre jelentkező, és a Kbt. 71.§ 1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó, aki(k)nek a közbeszerzés tárgya szerinti optikai hálózat kiépítése, üzemeltetése tevékenységgel kapcsolatos
nettó árbevétele () a részvételi felhívás feladását megelőző 3 évben összesen nem érte el a nettó 50 000 000 HUF-t (Kbt.
66. § (1) bekezdésének c) pontja).
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Nem.
Helyesen:

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A szolgáltatás ellenértékének megfizetése havonta, a teljesítést követően a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak
figyelembe vételével, átutalással történik.
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A számlázás módjára vonatkozó részletes információt az ajánlattételi dokumentációban található szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
A részvételi jelentkezéshez egyszerű másolati példányban csatolni kell a közös részvételi jelentkezést benyújtó
részvételre jelentkezők által kötött, és valamennyi közös részvételi jelentkező által cégszerűen aláirt megállapodást,
amely tartalmazza az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó kötelező érvényű nyilatkozatot, a közös részvételi
jelentkezők közötti tételes feladatmegosztást, illetve a közös képviselő felhatalmazását.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Részvételi felhívás feladását megelőző 3 évben a közbeszerzés tárgyából
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat csatolása, attól függően, hogy
Részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok
rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, és a Kbt. 71.§ 1) bekezdés b) pontja
szerinti alvállalkozó, aki(k)nek a közbeszerzés tárgya szerinti optikai hálózat kiépítése, üzemeltetése tevékenységgel
kapcsolatos nettó árbevétele a részvételi felhívás feladását megelőző 3 évben összesen nem érte el a nettó 50 000 000
HUF-t (Kbt. 66. § (1) bekezdésének c) pontja).
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Igen.
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben):
Hirdetmény száma a HL-ben: 2011/S162 -267854, 25.8.2011.


