Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:

Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a
versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az
eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.

I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő
információnak megfelelően)
I.1) Név és címek 1
Hivatalos név:
Magyar Államkincstár

Nemzeti azonosítószám:
AK15596

Postai cím:
Hold utca 4.
Város:
Budapest

NUTS-kód:
HU101

Postai irányítószám:
1054

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartó személy:
dr. Mészáros Gabriella

Telefon:
+36 13273647

E-mail:
meszaros.gabriella@allamkincstar.gov.hu

Fax:
+36 13273593

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://www.allamkincstar.gov.hu/
A felhasználói oldal címe: (URL) www.allamkincstar.gov.hu

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés: Pénzügyi menedzsment információs rendszer
tervezése, fejlesztése és implementációja, valamint amegvalósításhoz
szükséges licenszek és hardverelemek szállítása

Hivatkozási
szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 72200000-7
II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés (x)
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: Pénzügyi menedzsment információs rendszer tervezése,
fejlesztése és implementációja, valamint
a megvalósításhoz szükséges licenszek és hardverelemek szállítása.
1. értékelési részszempont: Nettó ajánlati ár (nettó forint) súlyszám: 60.
1.a értékelési alszempont: Fejlesztés, tervezés, paraméterezés, implementáció és bevezetés
díja (nettó forint)súlyszám: 35.
1.b értékelési alszempont: Hardverelemek díja (nettó forint) súlyszám: 10.
1.c értékelési alszempont: Licenszek díja (nettó forint) súlyszám: 15.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja 7
( ) eNotices (x) TED eSender ( ) Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88 7
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88 7
Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 5226 7 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 073 - 139658
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma: 7 2017/04/11 (nn/hh/éééé)

VII. szakasz: Változások

VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka 7
(x) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
( ) A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész 1 (kérjük, adja meg az eredeti
hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz
száma:

A következő
helyett:

III . 2 . 2
Rész száma:

2

A
módosítandó
szöveg helye:

Szakasz
száma:

A teljesítés
határideje: 19
hónap, de
legkésőbb
2018.12.12.

Helyesen:
A teljesítés objektív véghatárideje 2018. december 12.,
a folyamatban lévő Támogatási Szerződés módosítás
elfogadása esetén a teljesítés a szerződés hatályba
lépésétől számított 19 hónap, azzal hogy a véghatáridő
nem lehet későbbi, mint, 2019. szeptember 30.
Amennyiben a TSZ módosítás elfogadásra került,
felek a Kbt.141.§(4)bek.a)pontja alapján módosítják a
teljesítési határidőket. A módosított határidő esetén a
mérföldkövek a szerződés időtartam módosulásával
arányosan módosulnak.

A következő
helyett:

Helyesen:

Szakasz
száma:

A következő
helyett:

Helyesen:

IV . 2 . 2

Dátum:
2017/05/25
(nn/hh/éééé)

..
Rész száma: 2
A
módosítandó
szöveg helye:

Dátum: 2017/06/12 (nn/hh/éééé)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

A
módosítandó
szöveg helye: Helyi idő: 10:00
(óó:pp)
Szakasz
száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
2

A következő helyett:

Helyesen:

AK integrált rendszernek tekinti, amely az
alábbi területek közül legalább hármat lefed:
beszerzés és számlázás és
pénzügy/szállítás/vállalatirányítás és
controlling. Közbeszerzés tárgya szerinti

AK integrált rendszernek
tekinti, amely az alábbi
területek (közbeszerzés
tárgya szerinti funkciók)
közül legalább hármat

A
funkciók: beszerzés, előirányzat kezelés,
módosítandó kötelezettség vállalás,szerződés kezelés,
szöveg helye: számlázás, pénzügy, könyvelés, irányítás,
controlling.

lefed: beszerzés,
előirányzat kezelés,
kötelezettség vállalás,
szerződés kezelés,
számlázás, pénzügy,
könyvelés, irányítás,
controlling.

Szakasz
száma:

A következő helyett:

Helyesen:

Szakasz
száma:

A következő helyett:

Helyesen:

Dátum: 2017/05/25 (nn/hh/éééé)

IV . 2 . 7

Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Dátum: 2017/06/12
(nn/hh/éééé)

..
Rész száma:
2

A
módosítandó
szöveg helye:

A
módosítandó
szöveg helye:

Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

VII.2) További információk: 2
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
__________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

7

közzétételre nem kerülő kötelező információ

