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HU-Budapest: Szoftverfejlesztési szolgáltatások
2009/S 145-211888
Magyar Posta Zrt., Dunavirág u. 2-6., attn: BEK, Nagy Ildikó Zsuzsanna, 3303-as szoba, HU-1138
Budapest. Tel. +36 17678284. E-mail: nagy.ildikozsuzsanna@posta.hu. Fax +36 17678321.
(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 17.6.2009, 2009/S 114-165226)

Tárgy:
CPV: 72262000, 72263000, 72260000, 72261000, 72413000, 72266000.
Szoftverfejlesztési szolgáltatások.
Szoftvermegvalósítási szolgáltatások.
Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások.
A következő helyett:
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója, ha:
— Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója
együttesen nem rendelkezik: 3 fő, fejenként legalább 2 éves projekttapasztalattal, Microsoft MCSD minősítéssel
rendelkező fejlesztővel,
— Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója
együttesen nem rendelkezik: 3 fő, fejenként legalább 2 éves projekttapasztalattal, Microsoft MCPD minősítéssel
rendelkező vezető fejlesztővel.
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje:
Az időtartam hónapokban: 44,5.
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) megszerzésének feltételei: 3.8.2009 (11:00).
IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő: 3.8.2009 (11:00).
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén): 22.10.2009.
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei: 3.8.2009 (11:00).
VI.3.3.) Eredményhirdetés időpontja: a bontás napját követő első naptól számított 30, napon 11:00 óra. (Amennyiben ez
a nap nem munkanap, az ezt kővető első munkanapon 11:00 óra.) Helye: Magyar Posta Zrt., Budapest, Dunavirág utca
2-6. 3401-02. tárgyaló, MAGYARORSZÁG.
VI.3.11.) Az ajánlati biztosítéknak 3.8.2009-től 22.10.2009-ig kell az Ajánlatkérő rendelkezésére állnia.
Helyesen:
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
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Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója, ha:
— Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója
együttesen nem rendelkezik: 3 fő, fejenként legalább 2 éves projekttapasztalattal, Microsoft MCSD vagy MCPD
minősítéssel rendelkező fejlesztővel.
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje:
Az időtartam hónapokban: 43,5.
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) megszerzésének feltételei: 21.9.2009 (11:00).
IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő: 21.9.2009 11:00).
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén): 10.12.2009
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei: 21.9.2009 (11:00).
VI.3.3.) Eredményhirdetés időpontja: a bontás napját követő első naptól számított 20. napon 11:00 óra. (Amennyiben ez
a nap nem munkanap, az ezt követő első munkanapon 11 óra.). Helye: Magyar Posta Zrt., Budapest, Dunavirág utca 2-6.
3401-02. tárgyaló. MAGYARORSZÁG.
VI.3.11.) Az ajánlati biztosítéknak 21.9.2009-től 10.12.2009-ig kell az Ajánlatkérő rendelkezésére állnia.
További információk
A módosítás érinti továbbá az Ajánlatkérési dokumentáció részét képező Műszaki dokumentáció 3.3. pontját, valamint a
8. Mellékletek című fejezetét és a II/18. mellékletét. Módosul továbbá az Ajánlatkérési dokumentáció 5. számú "Ajánlati
biztosíték bankgarancia minta", és 6. számú "Ajánlati kötelezvény minta" melléklete.
Az Ajánlatkérési dokumentáció részét képező Műszaki dokumentáció 3.3. pontjának első bekezdése kiegészítésre kerül
az alábbi mondattal:
A szolgáltatásokat igénybe venni javascriptet támogató bármilyen böngészővel lehessen.
A Műszaki dokumentáció II/18. "Önéletrajz sablon" című melléklete törlésre kerül. A II./18. számú melléklet törlése
miatt módosul a Műszaki dokumentáció 8. Mellékletek című fejezete, tárgytalannak tekintendő a "18. sz. melléklet
CV_Sablon.doc" sora.
Az Ajánlatkérési dokumentáció 5. számú "Ajánlati biztosíték bankgarancia minta" Kötelezettségvállalási feltételek utolsó
bekezdése a következők helyett:
Ezen biztosíték 3.8.2009.-től 22.10.2009.-ben 24:00 óráig hatályos. Az ezzel kapcsolatos fizetési felhívásnak a jelzett
időre meg kell érkeznie a Bankhoz.
22.10.2009-et követően érkezett fizetési felhívás alapján a bankot fezetési kötelezettség a Kedvezményezettel szemben
jelen bankgarancia alapján nem terheli.
Az alábbiakra módosul:
Ezen biztosíték 21.9.2009-től 10.12.2009-ben 24:00 óráig hatályos. Az ezzel kapcsolatos fizetési felhívásnak a jelzett
időre meg kell érkeznie a Bankhoz.
10.12.2009-et követően érkezett fizetési felhívás alapján a bankot fizetési kötelezettség a Kedvezményezettel szemben
jelen bankgarancia alapján nem terheli.
Az Ajánlatkérési dokumentáció 6. számú "Ajánlati kötelezvény minta" 1. és 2. pontja a következők helyett:
1. Kezes kötelezettségvállalásának kezdete: 3.8.2009.
2. Kezes kötelezettségvállalásának vége: 22.10.2009 (24:00).
Az alábbiakra módosul:
1. Kezes kötelezettségvállalásának kezdete: 21.9.2009.
31/07/2009
S145
ted.europa.eu

További információ
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

2/3

HL/S S145
31/07/2009
211888-2009-HU

További információ

3/3

2. Kezes kötelezettségvállalásának vége: 10.12.2009 (24:00).
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