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KÉ-7839/2010 - Az MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzései végrehajtásához külső kapacitás bevonása

4 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 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: 
MNV Zrt.
Postai cím: 
Pozsonyi út 56.
Város/Község 
Budapest

Postai irányítószám: 
1133

Ország: 
HU

Kapcsolattartási pont(ok): 
MNV Zrt. Tulajdonosi és Vezetői Ellenőrzési Igazgatóság 

Telefon: 
237-4400
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Címzett: 
MNV Zrt.
E-mail: 
papperika@mnvzrt.hu; SalankiCsilla@mnvzrt.hu; KallaiOrsolya@mnvzrt.hu

Fax: 
237-4110

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
www.mnvzrt.hu 
A felhasználói oldal internetcíme (URL): 

 

 

További információk a következő címen szerezhetők be:

 
[x] Azonos 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)

Az MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzései végrehajtásához külső kapacitás bevonása.

II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben megadott módon)

Az MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzései végrehajtásához külső kapacitás bevonása.

II.1. 3) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben megadott módon)

 Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy79212200-5   
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III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Adminisztratív információk

III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

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: 0961 / 2010 (KÉ-szám/évszám)

 

A hirdetmény feladásának dátuma: 2010/02/09 (év/hó/nap )

 

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/02/15 (év/hó/nap )

 

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: 2010/04/01 (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 [ ] nem [x]
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Igen válasz esetén a meghosszabbított ajánlattételi határidő:

(év/hó/nap ) Időpont:

 

 

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

IV.1) A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSA (adott esetben)

IV.1.1) Tájékoztatás a visszavonásról

[ ] Az ajánlattételi felhívás visszavonásra kerül/t.

[ ] 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

A következő
helyett

A következő időpont
irányadó

  

A dokumentáció beszerzésének határideje
(IV.3.3.)

 

 

Dátum: 2010/04/01
(év/hó/nap)

Időpont: 13 : 00

Dátum: 2010/05/03
(év/hó/nap)

Időpont: 13 : 00
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Az ajánlattételi határidő (IV.3.4.)

 

 

 

Dátum: 2010/04/01 (év/hó/nap)

Időpont: 13 : 00

Dátum: 2010/05/03 (év/hó/nap)

Időpont: 13 : 00

  

Az ajánlatok felbontásának
feltételei(IV.3.7.)

 

 

 

Dátum: 2010/04/01
(év/hó/nap)

Időpont: 13 : 00

Dátum: 2010/05/03
(év/hó/nap)

Időpont: 13 : 00

  

Az eredményhirdetés tervezett időpontja
(V.3.1.)

 

 

 

Dátum: 2010/04/16
(év/hó/nap)

Időpont: 13 : 00

Dátum: 2010/05/26
(év/hó/nap)

Időpont: 13 : 00

  

A szerződéskötés tervezett időpontja
(V.3.2.)

 

 

 

Dátum: 2010/05/06
(év/hó/nap)

Időpont: 13 : 00

Dátum: 2010/06/21
(év/hó/nap)

Időpont: 13 : 00

 

IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)
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A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:

KÉ-0961/2010, II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték

A következő helyett:

1. Átfogó tulajdonosi ellenőrzés 20db/év 
2. Témaellenőrzés 5 db/év 
3. Célellenőrzés 5 db/év 

 

 

A következő irányadó:

Az MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzései végrehajtásához külső kapacitás bevonása tárgyában 
tervezett 427 szakértői nap+25% 

 

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

 

 

 

 

 

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:

KÉ-0961/2010, V.7) Egyéb információk 8. bekezdés

A következő helyett:

Ajánlattevőnek a feladatleírásban és a szerződéstervezetben meghatározott feladatok teljes körű
ellátásra kell ajánlatot tennie, nettó Ft + ÁFA (nettó vállalkozói díj) értékben, amely a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont szerint kerül értékelésre.

 

 

A következő irányadó:

Ajánlattevőnek a feladatleírásban és a szerződéstervezetben meghatározott feladatok teljes körű
ellátásra kell ajánlatot tennie, nettó vállalkozói díj (forint)/szakértői nap értékben, amely a
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legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont szerint kerül értékelésre.

 

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

 

 

 

 

 

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:

KÉ-0961/2010, V.7) Egyéb információk 10. bekezdés

A következő helyett:

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 2010-es évre vonatkozó tulajdonosi ellenőrzési
tervben foglalt ellenőrzések listája még nem ismert, azt ajánlatkérő – összhangban a Tulajdonosi
Ellenőrzési Szabályzattal – legkésőbb 2010. február 15-ig készíti el. Ajánlatkérő a tulajdonosi
ellenőrzési tervben foglaltak ellenőrzésére és esetleges soron kívüli ellenőrzések elvégzésére fogja
felkérni a nyertes vállalkozót. Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy nem feltétlenül kerül sor az
összes tulajdonosi ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzés megrendelésére. 

 

 

A következő irányadó:

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 2010-es évre vonatkozó tulajdonosi ellenőrzési
tervben foglalt ellenőrzések listája még nem ismert, azt ajánlatkérő – összhangban a Tulajdonosi
Ellenőrzési Szabályzattal – legkésőbb 2010. április 30-ig készíti el. Ajánlatkérő a tulajdonosi
ellenőrzési tervben foglaltak ellenőrzésére és esetleges soron kívüli ellenőrzések elvégzésére fogja
felkérni a nyertes vállalkozót. Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy nem feltétlenül kerül sor az
összes tulajdonosi ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzés megrendelésére.

 

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
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A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:

Ajánlattételi dokumentáció 3. oldal (Az ajánlat összeállításának követelményei) 5. pont

A következő helyett:

A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor került az Ajánlati Felhívás I.1. pontjában
megjelölt helyen. 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elveszéséből
eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó
borítékon (csomagon) fel kell tüntetni: „Más által nem bontható fel, azonnal a címzetthez
továbbítandó.” 

 

 

A következő irányadó:

Az ajánlattételi felhívás II.1.4. pontjában a közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes
időtartama alatt nettó forint összértéknek minősül. 

A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor került az Ajánlati Felhívás I.1. pontjában
megjelölt helyen. 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elveszéséből
eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó
borítékon (csomagon) fel kell tüntetni: „Más által nem bontható fel, azonnal a címzetthez
továbbítandó.” 

 

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
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A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:

Ajánlattételi dokumentáció mintanyilatkozatok 1. számú melléklete (Felolvasólap)

A következő helyett:

Számszerűsíthető bírálati rész 

20 db átfogó ellenőrzés, 5 db célellenőrzés, 5 db témaellenőrzés (mindösszesen): 

 

 

A következő irányadó:

Számszerűsíthető bírálati rész 
nettó vállalkozói díj (forint)/szakértői nap: 

 

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

 

 

 

 

------------------------------- [A IV..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

A következő időpont
irányadó
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Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

 

IV.3.2) Az ajánlattételi határidő meghosszabbításának indoka

 

 

 

 

 

IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)

 

 

 

 

 

 

IV.5) Ehirdetmény feladásának dátuma

IV.5.1) A feladás dátuma: 2010/03/26 (év/hó/nap)

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.


