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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 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: 1-767-8261, Telefax: 1-767-8323
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: Unisys Magyarország Kft
(1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.)
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
Vállalkozási szerződés IPH (Integrált Posta Hálózat) rendszer további
munkahelyekkel történő bővítésére.
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2008/09/15 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: A meglévő 5218
db IPH (Integrált Posta Hálózat) munkahelyből álló IPH rendszer további 53 db
munkahellyel történő bővítése. Az IPH rendszer 34 db munkahellyel történő bővítése
opcionálisan képezi a beszerzés tárgyát.
Az ellenszolgáltatás összege:
Fix eszközök és szolgáltatások díja: 91.931.800,- Ft + ÁFA
Opciós eszközök és szolgáltatások díja: 14.607.000,- Ft + ÁFA
Ellenszolgáltatás összege: 106.538.800,- Ft + ÁFA
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2009/02/28 (év/hó/nap)
3.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
a Kbt. 225. § (1) bekezdésének b) alapján.
3.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás
3.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre:
közzétételének napja: (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 191-252576
közzétételének napja: 2008/10/02 (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): - Szerződés 1.1.2 pontjának második mondata
Eredeti szerződés szerint: „...Az opciós jogát Megrendelő a Táblás utcai
csomagbázis esetében legkésőbb 2008. szeptember 30-ig, míg a Központi
Irodaházban kialakítandó gyakorlóhely esetében legkésőbb 2008. november 30-ig a
Vállalkozóhoz intézett egyoldalú írásos nyilatkozatával gyakorolhatja...”
Módosított szerződés szerint: „...Az opciós jogát Megrendelő a Táblás utcai
csomagbázis esetében legkésőbb 2008. szeptember 30-ig, míg a Központi
Irodaházban kialakítandó gyakorlóhely esetében legkésőbb 2009. február 1-ig a
Vállalkozóhoz intézett egyoldalú írásos nyilatkozatával gyakorolhatja...”
- Szerződés 3.1.1. pontja
Eredeti szerződés szerint:„Vállalkozó - Salgótarján 1. postán telepítendő
munkahelyek kivételével - a Szerződés 1.1.1 pontjában meghatározott munkahelyek
esetében Megrendelő által meghatározott ütemezésben, legkésőbb 2008. december
31-ig köteles teljesíteni...”
Módosított szerződés szerint: ,,Vállalkozó - Salgótarján 1. postán telepítendő
munkahelyek kivételével - a Szerződés 1.1.1 pontjában meghatározott munkahelyek
esetében Megrendelő által meghatározott ütemezésben, legkésőbb 2009. április
30-ig köteles teljesíteni...”
- Szerződés 3.1.2. pontjának harmadik mondata
Eredeti szerződés szerint: „...Az opció lehívása esetén a Táblás utcai
csomagbázisban kialakítandó munkahelyen a teljesítések véghatárideje 2008.
december 31, míg a Központi Irodaházban kialakítandó gyakorlóhely esetében a
teljesítés véghatárideje 2009. február 28.”
Módosított szerződés szerint: „...Az opció lehívása esetén a Táblás utcai
csomagbázisban kialakítandó munkahelyen a teljesítések véghatárideje 2008.
december 31, míg a Központi Irodaházban kialakítandó gyakorlóhely esetében a
teljesítés véghatárideje 2009. május 5.”
- Szerződés 3.4 pontja
Eredeti szerződés szerint: „Ha a Megrendelő jelen szerződés II. számú
mellékletében meghatározott valamely fix telepítési hely vonatkozásában 2008.
december 3-ig - Vállalkozó érdekkörén kívül eső okból - nem ad ki Telepítési
specifikációt (azaz nem rendeli meg a telepítést), Vállalkozó 2008. december 21-ig
jogosult ezen telepítési helyekhez tartozó, jelen szerződés I. számú mellékletében
meghatározott eszközöket a Megrendelőnek átadni és az eszközök értékét
leszámlázni. Ebben az esetben Megrendelő mennyiségileg, gyári szám szerint veszi
át az eszközöket, amiket a Vállalkozó külön díj felszámítása nélkül 2009. február
28-ig tárol. Az eszközök átvételét a Megrendelő szállítólevél aláírásával igazolja.
A Vállalkozó az átvételt követően a teljesítésigazolás kiállítása érdekében köteles
átadni a Megrendelőnek az aláírt szállítólevél egy példányát. A szállítólevél átvételét

követően a Megrendelő haladéktalanul köteles kiállítani a teljesítésigazolást. 2009.
február 28-át követően Megrendelő gondoskodik az eszközök elszállításáról.”
Módosított szerződés szerint: „Ha a Megrendelő jelen szerződés II. számú
mellékletében meghatározott valamely fix telepítési hely vonatkozásában 2009.
április 3-ig - Vállalkozó érdekkörén kívül eső okból - nem ad ki Telepítési specifikációt
(azaz nem rendeli meg a telepítést), Vállalkozó 2009. április 21-ig jogosult ezen
telepítési helyekhez tartozó, jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott
eszközöket a Megrendelőnek átadni és az eszközök értékét leszámlázni. Ebben
az esetben Megrendelő mennyiségileg, gyári szám szerint veszi át az eszközöket,
amiket a Vállalkozó külön díj felszámítása nélkül 2009. június 30-ig tárol. Az
eszközök átvételét a Megrendelő szállítólevél aláírásával igazolja. A Vállalkozó
az átvételt követően a teljesítésigazolás kiállítása érdekében köteles átadni a
Megrendelőnek az aláírt szállítólevél egy példányát. A szállítólevél átvételét
követően a Megrendelő haladéktalanul köteles kiállítani a teljesítésigazolást. 2009.
június 30-át követően Megrendelő gondoskodik az eszközök elszállításáról.”
4.c)
A módosítás indoka: A szerződés fix tételei közül a Budapest 5. számú „A”
típusú posta valamint az opciós tételek közül a Központi Irodaházban kialakítandó
gyakorlóhely esetében Megrendelő neki fel nem róható okból az IPH munkahelyek
kialakításához szükséges feltételeket nem tudta illetve nem tudja megteremteni
olyan határidőre, amelyre tekintettel a Szerződésben meghatározott teljesítési
határidők tarthatók lennének. Mivel mindkét telephely esetében továbbra is
ki szeretné alakítani - a Szerződésben meghatározott feltételekkel - az IPH
munkahelyeket, a teljesítési határidők módosítása vált szükségessé.
4.d)
A szerződés módosításának időpontja: 2008/11/28 (év/hó/nap)
5.)*
Egyéb információk: 3. d) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az
ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság
tájékoztatásának napja: Az Ajánlattételi felhívás és az Ajánlati dokumentáció
közvetlen került megküldésére 2008. augusztus 19-én a Unisys Magyarország
Informatikai Kft-nek. A Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatása 2008. augusztus
19-én történt meg.
6.)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: módosítással egyetért
7.)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2009/02/05 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.

