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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:308523-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Perifériás eszközök
2017/S 149-308523

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 140-287244)

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Magyar Posta Zrt.
AK04804
Dunavirág u. 2–6.
Budapest
1138
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lőrincz-Sárkány Krisztina
Telefon:  +36 307720477
E-mail: beszerzes@posta.hu 
Fax:  +36 17678321
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.posta.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.posta.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Adásvételi szerződés keretében „Aláírópad beszerzése”.

II.1.2) Fő CPV-kód
30232000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
4 053 db aláírópad beszerzése az „Aláírópad beszerzése” tárgyú eljárásban a Magyar Posta Zrt. részére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

04/08/2017

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 140-287244

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:287244-2017:TEXT:HU:HTML
mailto:beszerzes@posta.hu
http://www.posta.hu
http://www.posta.hu
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VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.2.2
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
A pénz. telj: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 számú „Hivatalos küldeménykövető” projekthez
kapcs.,melynek finansz.-ra az ESZA és Magyarország költségvetése társfinansz-ból, és AK saját forrásából
kerül sor,melyből 56,377446 % tám., 43,622554 % saját f. A tám. intenzitása változhat. 1 db rész, és 1 db
végszámla nyújtható be a Kbt. 135. § (1) alapján. Az ellenszolg. telj-se az igazolt telj-t után kiállított számla
alapján utófinan.keretében a számla kézhez-től 30 napon belül, a 2003. évi XCII. tv. 36/A. §-ában, a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2)-ben, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6)-ben alapján, figy. a 272/2014. (XI.5.) K. r. von. előír-ra. Ajánlattétel,
szerz, kifiz pénzneme: HUF. A kifiz.re irányadó: Art, Áht, Ávr, Áfa tv. Kötbér, bizt:a)késedelmi(nettó érték 1 %/
nap;max.20 %), hibás telj-i(nettó érték 1 %/nap;max.20 %) b) telj-i és jótáll-i bizt a Kbt. 134. § (2)-(3)szerint
5 %; a)-b) pontokban meghatározott bizt-ra a Kbt. 134. § (4)-(5), a (6) a) és a (8). Jótáll: siker min.átvéttől.
Részl.szab.szerz.tervbe.
Helyesen:
A pénzügyi teljesítés a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 számú „Hivatalos küldeménykövető”
projekthez kapcsolódik, melynek finanszírozására az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásából, és ajánlatkérő saját forrásából kerül sor, melyből 56,377446 % támogatás, 43,622554 %
saját forrás. A támogatás intenzitása változhat.
1 db rész, és 1 db végszámla nyújtható be a Kbt. 135. § (1) bek. alapján.
Az ellenszolgáltatás teljesítése az igazolt teljesítést követően kiállított számla alapján utófinanszírozás
keretében történik a számla kézhezvételétől 30 napon belül, figyelembe véve a 2003. évi XCII. tv. 36/A. §-ában,
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.-ben foglaltakat, figyelemmel a 272/2014. (XI.5.) K.
r. vonatkozó előírásaira.
Ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.
A kifizetésre irányadó még: Art, Áht, Ávr, Áfa tv.
Kötbér, biztosíték:
a) késedelmi (nettó érték 1 %/nap;max.20 %, a hibajavítás/hibaelhárítás késedelme esetén 2 000 HUF/mnap/
készülék, max. 20 000 HUF/készülék) és hibás teljesítési(nettó érték 1 %/nap;max.20 %) kötbér;
b) teljesítési és jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (2)-(3) bek. szerint 5 %.
A a)-b) pontokban meghatározott biztosítékra a Kbt. 134. § (4)-(5), a (6) bek a) pontja, és a (8) bek
alkalmazandók.
Jótállás: sikeres minőségi átvételtől.
Részletes szabályok a szerződés-tervezetben.
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
21) AT-nek rendelkeznie kell az Eszközökre vonatkozó szervizháttérrel, amelyre vonatk. részleteket a
dok.10.oldal 26. pont tartalm. At-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
22) Szerződéskötési feltételt a dok. 10. oldal 27. pontjában előírt szervízszolgáltatással rendelkezés, amellyel a
nyertes AT-nek legkésőbb a szerzkötés idő-ig rendelkeznie kell.Az AT-nek nyilatkozattal kell tudomásul vennie
ajánlatában, hogy ha az előírt szervízszolgáltatással nem rendelkezik legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig,
úgy annak elmaradása az AT szerződéstől való visszalépésének minősül.
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Helyesen:
21) Ajánlattevőnek rendelkeznie kell az Eszközökre vonatkozó szervizháttérrel, amely szervizháttér keretében
biztosított aláírópad termékekre a jótállás időtartamán belül gyári, eredeti alkatrész utánpótlása, továbbá olyan
hibafelvételi, bejelentési szolgáltatással, melyen keresztül Vevő a jótállás körébe tartozó meghibásodásokat
telefonon, e-mail-ben, magyar nyelven jelezheti.
Az előírt szervizháttérrel való rendelkezést a gyártó vagy forgalmazó által 2016. január 1-nél nem régebben
kiadott nyilatkozattal kell igazolnia.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjától rendelkezni fog a
gyártó / forgalmazó által igazolt, ajánlatkérő által a szerződéstervezet 9.1. és 9.2. -ben előírt szervizháttérrel,
továbbá nyilatkoznia kell annak tudomásul vételéről, hogy ennek elmaradását ajánlatkérő olyan körülménynek
tekinti, amely miatt a szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye, így ajánlatkérő mentesül a
szerződés megkötésének kötelezettsége alól.
—.

VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 55. §-a alapján a KÖZBESZERZÉSI Dokumentáció alábbi pontjait módosítja:
— a Közbeszerzési Dokumentáció Tájékoztatás (10. oldal) 26. pontja,
— a Közbeszerzési Dokumentáció Tájékoztatás (10. oldal) 27. pontja,
— Közbeszerzési Dokumentáció Tartalomjegyzék (17. oldal),
— a Közbeszerzési Dokumentáció I. kötet I/7. nyilatkozat minta,
— Közbeszerzési Dokumentáció Szerződéstervezet 7.2.b) és 9.2. pontjai.
A közbeszerzési dokumentumok módosításait ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen – az
Ajánlati Felhívás I.3.) pontjában megadott elérhetőségen – közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.


