11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier,
L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,
BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY
KORRIGENDUM
Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ
az eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását
eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés
versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg
kitűzött határidők módosítására.
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ
Postai cím: Dunavirág u. 2-6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ
Telefon: 1/767-8254
E-mail: beszerzes@posta.hu
Fax: 06/1/767-8321
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.posta.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA
Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) x
Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes
ágazatok”)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
SAP fejlesztési keretmegállapodás
II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Keretmegállapodás, összességében 30.000 óra a Magyar Posta Zrt.-nél mindenkor
alkalmazott SAP informatikai rendszer fejlesztésére, bővítésére, verzióváltására,
további funkcionalitások bevezetésére, a jelenlegi funkcionalitás finomítására és az
ezen tevékenységekhez kapcsolódó BPR tanácsadásra.
II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő
információnak megfelelően)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

72262000-9

72230000-6
72227000-2
72226000-5
72100000-6
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak
megfelelően)
xNyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Versenypárbeszéd
IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben
szereplő információnak
megfelelően, adott esetben)
IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény
esetén (ha ismert)
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP
OJS eSender x
Bejelentkezés:
Hirdetmény hivatkozási száma: 2011 - 15270 (év és a dokumentum száma)
IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: 2011 /S 118 - 195037 2011/06/22 (év/hó/nap)
IV.2.4)
Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja: 2011/06/20 (év/hó/nap)
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki
annyi kockát, amennyire szükség van)
Befejezetlen eljárás Javítás xTovábbi információ x
VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)
A közbeszerzési eljárást megszüntették.
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Nem került sor szerződés odaítélésére.
Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik.
VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó,
illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig
hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára)
VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak.
Mindkettő
x
VI.3.2) Az eredeti hirdetményben
x
További
tárgyak:

A megfelelő pályázati dokumentációban
(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
Mindkettőben
(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)
A szöveg módosítandó része: III.2.1.) Az ajánlattevő / a részvételre jelentkező
személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A következő helyett: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve a Kbt. 65.§ (3) bekezdése
szerinti szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott
bármely kizáró ok fennáll.
Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, akivel, illetőleg
akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójával vagy a számára erőforrást nyújtó, a Kbt. 65.§ (3) bekezdése
szerinti szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) a), b) pontjában meghatározott kizáró
okok bármelyike fennáll.
Az előírások teljesítésének megítéléséhez megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak, valamint a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti erőforrás
szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63. § (2)-(9) bekezdése szerint kell igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) bekezdésének hatálya alá.
Ajánlattevőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy nem vesz igénybe a
közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben a Kbt. 60. § (1)
bekezdésének és 62.§ (1) bekezdésének hatálya alá tartozó alvállalkozót.
Nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és a Kbt.
65.§ (3) bekezdése szerinti erőforrás szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia
kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 60.§ (1)
bekezdés a)-d), f)-i) pontjában foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely
igazolások felelnek meg és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve
arról, ha valamely, a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-d), f)-i) pontban rögzített kizáró okra
vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság
nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.
Nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és a Kbt. 65.§
(3) bekezdése szerinti erőforrás szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell továbbá
arról, hogy a letelepedése szerinti országban milyen köztartozások felelnek meg a
Kbt. 60.§ (1) bekezdés e) pontjában foglalt köztartozásoknak (központi adó, vám,
társadalombiztosítási járulék) és ezeket milyen szervezetek tartják nyilván.
Helyesen: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve a Kbt. 65.§ (3) bekezdése
szerinti szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott
bármely kizáró ok fennáll.
Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, akivel, illetőleg
akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójával vagy a számára erőforrást nyújtó, a Kbt. 65.§ (3) bekezdése

szerinti szervezettel szemben a Kbt. 62.§ (1) a), b) pontjában meghatározott kizáró
okok bármelyike fennáll.
Az előírások teljesítésének megítéléséhez megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak, valamint a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti erőforrás
szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63. § (2)-(9) bekezdése szerint kell igazolnia,
hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) bekezdésének hatálya alá.
Ajánlattevőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy nem vesz igénybe a
közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben a Kbt. 60. § (1)
bekezdésének hatálya alá tartozó alvállalkozót.
Nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és a Kbt.
65.§ (3) bekezdése szerinti erőforrás szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia
kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 60.§ (1)
bekezdés a)-d), f)-i) pontjában foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely
igazolások felelnek meg és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve
arról, ha valamely, a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-d), f)-i) pontban rögzített kizáró okra
vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság
nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.
Nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és a Kbt. 65.§
(3) bekezdése szerinti erőforrás szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell továbbá
arról, hogy a letelepedése szerinti országban milyen köztartozások felelnek meg a
Kbt. 60.§ (1) bekezdés e) pontjában foglalt köztartozásoknak (központi adó, vám,
társadalombiztosítási járulék) és ezeket milyen szervezetek tartják nyilván.
A szöveg módosítandó része: VI.3) További információk
A következő helyett: 11.) pont első francia bekezdés:
- Az ajánlati biztosítéknak 5.8.2011-től 30.11.2011-ig kell az Ajánlatkérő
rendelkezésére állnia,
Helyesen: 11.) pont első francia bekezdés:
- Az ajánlati biztosítéknak 5.8.2011-től 3.11.2011-ig kell az Ajánlatkérő
rendelkezésére állnia.
VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)
A módosítandó adatok:
A következő helyett: (év/hó/nap)
: (időpont)
Helyesen: (év/hó/nap)
: (időpont)
VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)
A módosítandó szövegrész (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)
A beírandó szöveg helye: VI.3.) További információk
A beírandó szöveg: 19.)A III.2.3. pont alkalmazásában egy "embernap" = 8
munkaórával.
VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
VI.5)
A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2011/06/23 (év/hó/nap)

