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TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
1.a)
Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Magyar Posta Zrt., Beszerzési és
Ellátási Szolgáltató Központ, Központi Beszerzési Iroda (1138 Budapest, Dunavirág
u. 2-6., Postacím: 1540 Budapest), Telefon: 1-767-8255, Telefax: 1-767-8323
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: Inter-Computer-Informatika
Zrt. (1075 Budapest, Károly krt. 3/a.)
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: IBM vagy
azzal egyenértékű számítógéprendszer HW/SW bérlete, szervízelése és alkalmazás
fejlesztése - bérleti szerződés.
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2008/04/02 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: IBM vagy azzal
egyenértékű számítógéprendszer HW/SW bérlete, szervízelése és alkalmazás
fejlesztése - bérleti szerződés
Ellenszolgáltatás összege: 569.956.000,- Ft + ÁFA
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2010/12/31 (év/hó/nap)
3.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: Nyílt közbeszerzési eljárás
3.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: összességében
legelőnyösebb ajánlat: - új hardverek és alapszoftverek bérleti díja (Ft/hó) súlyszám:
25; - szervízszolgáltatás díja a bérleti idő alatt (Ft/hó) súlyszám: 25; - statisztikai
rendszer fejlesztési díja (Ft) súlyszám: 25; - fejlesztői-üzemeltetői keretrendszer
fejlesztésének és az alkalmazások migrálásának díja) súlyszám: 25
3.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre: TED 2008/S10-011524
közzétételének napja: 2008/01/16 (év/hó/nap)
3.d)*
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának
napja: (év/hó/nap)
3.e)*

Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre: 2008/S 66-088840
közzétételének napja: 2008/04/04 (év/hó/nap)
4.a)
A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses
feltételt: nem
4.b)
A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt
is): A Szerződés 2.3 pontja:
Eredeti szerződés szerint:
A szerződés 1.6 pontjában meghatározott feladatot Bérlő legkésőbb a szerződés
aláírásától számított 8. hónap utolsó napjáig köteles elvégezni.
Módosított szerződés szerint:
„A szerződés 1.6 pontjában meghatározott feladatot Bérlő legkésőbb 2009. március
31-ig köteles elvégezni.”
4.c)
A módosítás indoka: A szerződés egyik tárgyát képező pénzforgalmi statisztikai
rendszer fejlesztését Bérbeadó előre nem látható - neki fel nem róható - okból
nem tudja határidőre megvalósítani. A szerződésmódosítás indoka, hogy Bérlőnél
az évközi szervezet-átalakítás után a vállalati adatgyűjtési rendszert pontosítani
kellett, amely pontosítás érintette a PEK statisztikai adatgyűjtési koncepciójának
véglegesítését is. Bérlő továbbra is igényt tart pénzforgalmi statisztikai rendszer
megvalósítására, ezért a teljesítési határidő módosítása vált szükségessé.
4.d)
A szerződés módosításának időpontja: 2009/01/14 (év/hó/nap)
5.)*
Egyéb információk:
6.)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: módosítással egyetért
7.)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2009/01/16 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.

