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HIRDETMÉNY
A Magyar Posta Zrt. Beszerzési Igazgatóság
Rövidített Ajánlati Felhívása
„Egységes Címirat alapanyag 2021”
A Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) a továbbiakban MP vagy Ajánlatkérő, társasági nyílt eljárást hirdet
a MP Zrt. számára, a részletes Ajánlati Felhívásban meghatározott műszaki és szerződéses feltételek szerint „Egységes
Címirat alapanyag 2021” tárgyban.
A teljesítés helye: Magyar Posta Zrt. Eszközgazdálkodási és Raktározási Központ –Üzemviteli Raktár
1149 Budapest, Egressy út 35-51.

Szerződés meghatározása: Vállakozási keretszerződés
A szerződés időtartama: A szerződés mindkét fél részéről történő cégszerű aláírásának napján lép hatályba és azt felek
határozott időre, hatálybalépéstől számított 12 hónapra kötik.
A teljesítés módjára vonatkozó részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A szerződés teljesítésére történő alkalmasság megállapítása:
 Műszaki-szakmai alkalmasság:
o referencianyilatkozat
A követelmények további részletes leírását az MP Zrt. elektronikus tendereztetési rendszerében található Ajánlati Felhívás
tartalmazza.
Ajánlatkérés módja: Az ajánlatkérés a Magyar Posta Zrt. SAP Ariba Sourcing rendszeren keresztül történik. Az ajánlat(ok)
benyújtását követően szükség szerint e-Aukció (azaz elektronikus árlejtés) és/vagy személyes ártárgyalás megtartásával. Az
ajánlattétel részletes feltételei Ajánlattevők részére az SAP Ariba Sourcing rendszerbe történő regisztrációt követően
válnak elérhetővé.
Annak érdekében, hogy elegendő idő álljon az ajánlattételre, kérjük, látogassanak el a http://magyarposta.suppliereu.ariba.com/register oldalra, és szíveskedjenek a regisztrációt elvégezni.
Regisztrációt követően az Ariba rendszer Súgó menüpontja alatt a Súgóközpont kiválasztásával magyar nyelvű oktató videók
és gyakori kérdésekre adott válaszok érhetők el.
Felhívom Ajánlattevők figyelmét, hogy az általuk regisztrált szervezethez megadhat több felhasználót és kapcsolattartót is!
A regisztráció folyamatáról az alábbi linken elérhető kézikönyv nyújt tájékoztatást.
https://www.posta.hu/static/internet/download/Kezikonyv_a_regisztracio_folyamatarol_a_magyar_posta_szallitoi_reszere.pdf
A regisztrációt követően kérem a részvételi szándékukat az alábbi kapcsolattartó személynél jelezni szíveskedjenek.
A további részletes követelményeket a részletes Ajánlati Felhívás tartalmazza
Az ajánlatok feltöltésének határideje: 2022. január 19. (szerda) 12 óra 00 perc
Kapcsolattartó személy(ek) elérhetőségei:
Magyar Posta Zrt. Beszerzési Igazgatóság
1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
fax: (06-1) 288-1589
Kapcsolattartó: Dáginé Maczó Borbála (+36 30 771-3195)
Daginemaczo.borbala@posta.hu e-mail címen.
Jelen hirdetmény tájékoztató jellegű!

