A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról szóló 14/2016.
(V. 25.) MvM rendelet 6. § (6) bekezdés a) pontjában előírt kötelezettségnek eleget téve
ezúton ellenjegyzem az eljárást megindító felhívás módosítását tartalmazó hirdetményt:

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: KINCS-TÁR adattárház rendszer, adatkiaknázó
rendszerek és Közpénzügyi Portál (közkönyvelési és költségvetési
számviteli adatok publikálása) tervezése, fejlesztése és implementációja,
valamint a megval

Hivatkozási
szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 72212600-5
II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés (x)
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: KINCS-TÁR adattárház rendszer, adatkiaknázó rendszerek
és Közpénzügyi Portál (közkönyvelési
és költségvetési számviteli adatok publikálása) tervezése, fejlesztése és implementációja,
valamint a megvalósításhoz szükséges
hardverelemek szállítása.
FAKSZ: dr. Kuczora Gergely, lajstromszáma: OO283.
A teljesítési részhatáridőket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A Változás
kezelés Kbt.77.§(1)bek.szerinti
legkedvezőbb szintje: Felhasználói licensek száma 10; Adattisztítás 12; Változás kezelés 1
500 óra.
1. értékelési részszempont: Nettó ajánlati ár (nettó forint) súlyszám: 60.
1.a értékelési alszempont: Fejlesztés, paraméterezés, implementáció és bevezetés díja
(nettó forint) súlyszám: 30.
1.b értékelési alszempont: Hardverelemek díja (nettó forint) súlyszám: 10.
1.c értékelési alszempont: Licensek díja (nettó forint) súlyszám: 20.

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 - 5448 7 (év és a dokumentum száma)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 074 - 142323
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma: 7 2017/04/12 (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:

Helyesen:

A következő helyett:

Helyesen:

Szakasz száma:

A következő helyett:

Helyesen:

IV . 2 . 2

Dátum: 2017/06/12
(nn/hh/éééé)

Dátum: 2017/06/20
(nn/hh/éééé)

Helyi idő: 10:30 (óó:pp)

Helyi idő: 10:30 (óó:pp)

A következő helyett:

Helyesen:

A következő helyett:

Helyesen:

..
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg
helye:
Szakasz száma:
..
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg
helye:

A módosítandó szöveg
helye:
Szakasz száma:
..
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg
helye:
Szakasz száma:

..
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg
helye:
Szakasz száma:

A következő helyett:

Helyesen:

IV . 2 . 7

Dátum: 2017/06/12
(nn/hh/éééé)

Dátum: 2017/06/20
(nn/hh/éééé)

Helyi idő: 10:30 (óó:pp)

Helyi idő: 10:30 (óó:pp)

A módosítandó szöveg
helye:

VII.2) További információk: 2
Ajánlatkérő a módosított közbeszerzési dokumentumokat egységes szerkezetben bocsátja
az érdeklődő gazdasági szereplők
rendelkezésére.

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

