
4 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
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 HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS
AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
KÉ nyilvántartási szám_________________
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben megadott
módon)
Hivatalos név: Országos Vérellátó Szolgálat
Postai cím: Karolina út 19-21.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Miskovits Eszter főigazgató
Telefon: 06-1-372-4452
E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu
Fax: 06-1-372-4453
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovsz.hu
A felhasználói oldal internetcíme (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) LEÍRÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett
hirdetményben megadott módon)
GPS üzemeltetési szerződés
II.1.2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben megadott
módon)
Gépjárművek műholdas nyomkövetésére alkalmas eszközök beszerzése és
üzemeltetése az Ajánlati Dokumentációban részletezettek szerint.
II.1.3) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben megadott
módon)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38112100-4
További
tárgyak:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Adminisztratív információk
III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)



8/OVSz/2011. „Műholdas nyomkövető rendszer (GPS) beszerzés”
III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett
hirdetményre vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi
közzététel)
III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett
ajánlattételi felhívás:
Hirdetmény száma a KÉ-ben: 8129 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2011/03/31 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/04/04 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: 2011/04/20 (év/hó/nap )
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)
 
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: (év/hó/nap )
-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható)
--------------------
III.1.2.3)
Sor került-e az eljárásban a Kbt. 56. § (3) bek. szerinti ajánlattételi határidő
meghosszabbításra? igen
Igen válasz esetén a meghosszabbított ajánlattételi határidő:
2011/05/16 (év/hó/nap )
Időpont: 10:00
IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
IV.1) A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSA (adott esetben)
IV.1.1) Tájékoztatás a visszavonásról
Az ajánlattételi felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
IV.1.2) A felhívás visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)
IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(adott esetben)
IV.2.1) Dátumok módosítása
 
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.3., IV.3.4., IV.3.7.
A következő helyett
Dátum: 2011/04/20 (év/hó/nap)
Időpont: 09 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2011/05/16 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
V.3.2.
A következő helyett
Dátum: 2011/05/20 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
A következő időpont irányadó



Dátum: 2011/06/14 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
V.3.3.
A következő helyett
Dátum: 2011/05/03 (év/hó/nap)
Időpont: 09 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2011/05/24 (év/hó/nap)
Időpont: 09 : 00
------------------------------- [A IV.2.1) szakaszból szükség szerint több példány
használható] --------------------------
IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)
 
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott
dokumentációban:
Az ajánlattételi felhívás IV.2.1. pontja
A következő helyett:
Bírálati szempontok: 2. A szolgáltatás havi díja (bruttó Ft/hó)
A következő irányadó:
Bírálati szempontok: 2. A szolgáltatás havi díja összesen, a teljes mennyiség (58 db
gépjármű) tekintetében (bruttó Ft/hó)
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
Az ajánlattételi felhívás V.7.4. pontja
A következő helyett:
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az elektronikus
menetlevél megfelel a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek
üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendeletben előírtaknak.
A következő irányadó:
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy nyertessége
esetén valamennyi gépjárműben olyan elektronikus képernyőt helyez el, amely
alkalmas az ajánlati dokumentáció III. fejezet 2. pontjában meghatározott
elektronikus menetlevél adattartalmának megjelenítésére.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
Az ajánlati dokumentáció a hirdetményben foglaltaknak megfelelően módosul. Az
ajánlati dokumentáció I. fejezet 4. pontjában az ajánlat benyújtásának határideje,
I. fejezet 6. pontjában az ajánlat felbontásnak határideje, I. fejezet 9. pontjában a
szerződéskötés tervezett időpontja, a II. fejezet 20. pontjában az első tárgyalás
időpontja módosult. Az ajánlati dokumentáció III. fejezet 2. pontjában a nyomkövető
rendszerrel szemben támasztott minimumkövetelmények módosultak, továbbá
a IV. fejezet III.17 pontjában található előírás, valamint a VII. fejezetben található
felolvasólap és ártáblázat módosult.
Az egységes szerkezetű ajánlati dokumentáció a jelen hirdetmény megjelenésének
napjától kezdődően az ajánlattételi határidő lejártáig térítésmentesen átvehető az
ajánlati felhívás I.1. pontja szerinti címen munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:00 -



15:00 óra között, pénteken 9:00 - 12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának
napján 9:00 órától 10:00 óráig, valamint a Kbt. 54. § (6)-(8) bekezdése szerint. A
dokumentáció részét képező terv nem változik, azt ajánlatkérő a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt dokumentációban újra nem adja át.
------------------------------- [A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány
használható] --------------------------
IV.3) TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁSÁRÓL
(adott esetben)
IV.3.1) Dátumok változása
 
A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben
A következő helyett
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
------------------------------- [A IV.3.1) szakaszból szükség szerint több példány
használható] --------------------------
IV.3.2) Az ajánlattételi határidő meghosszabbításának indoka
IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
IV.5) E hirdetmény feladásának dátuma
IV.5.1)
A feladás dátuma: 2011/04/22 (év/hó/nap)
A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):


