Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása valamint telefonkészülékek
szállítása (471/2012)
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

2012/121
Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása valamint
telefonkészülékek szállítása
Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról,
módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
2012.10.19.
16362/2012
64212000-5;64212100-6;64212400-9;64212500-0;64212600-1;32250000-0

Országgyűlés Hivatala

2012.10.15.

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY
RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1-3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Főosztály, H-1054 Budapest, Széchenyi rkp.19. VI. em. 617. iroda
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.hu
A felhasználói oldal internetcíme (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Mobil távközlési szolgáltatás, valamint mobiltelefon készülékek beszerzése
II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)
Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása valamint telefonkészülékek szállítása
II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:

Kiegészítő szójegyzék

64212000-5
64212100-6
64212400-9
64212500-0
64212600-1
32250000-0

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Adminisztratív információk
III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő
információval egyezően)
471/2012
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 hirdetmény:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 14482 / 2012 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2012/09/24 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2012/09/28 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2012/10/15 (év/hó/nap )
(eljárást megindító hirdetmény esetén)
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (év/hó/nap ) (eljárást megindító
hirdetmény esetén)

-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) -------------------III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő
meghosszabbításra? nem
(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:
Dátum: (év/hó/nap ) Időpont:

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)
Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
IV.1.2) A hirdetmény 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)
A következő helyett
Dátum: 2012/10/15 (év/hó/nap)
Időpont: 13 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2012/10/29 (év/hó/nap)
Időpont: 13 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.4)
A következő helyett
Dátum: 2012/10/15 (év/hó/nap)
Időpont: 13 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2012/10/29 (év/hó/nap)
Időpont: 13 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.8)
A következő helyett
Dátum: 2012/10/15 (év/hó/nap)
Időpont: 13 : 00

A következő időpont irányadó
Dátum: 2012/10/29 (év/hó/nap)
Időpont: 13 : 00
IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
V.4) 14. pont
A következő helyett:
14. Az esetleges szolgáltató váltás költségeit az ajánlattevő viseli. Ajánlatkérő elfogadja a
számhordozhatóság megoldását, az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket az ajánlattevő
viseli.
A következő irányadó:
14. Az esetleges szolgáltató váltás költségeit – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
törvény, a 2/2012. (I.24.) NMHH rendelet rendelkezései, az NMHH Azonosítógazdálkodási
Osztály által kiadott tájékoztató alapján valamint az ajánlatkérési dokumentációban foglaltak
szerint– ajánlattevő viseli.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
---------------------------------[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható]
-------------------------IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: igen
IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb
terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):
- Dokumentáció 3. oldala, 1.1.1 pont (23. és 24 sorszámú tételre vonatkozó rész törlésre kerül)
- Dokumentáció 7. oldala, felolvasólap 2. sorszámú tétel,
- Dokumentáció 7. oldala, felolvasólap 15. sorszámú tétel,
- Dokumentáció 8. oldala, felolvasólap 23. és 24. sorszámú tétel,
- Dokumentáció 8. oldala, felolvasólap, a táblázat alatti sor,
- Dokumentáció 20-21. oldala, szerződéstervezet 3.1 pont,
- Dokumentáció 21-22 oldal, szerződéstervezet 3.2., 3.2.1., 3.2.2, 3.3 pontjai,
- Dokumentáció 23. oldal, szerződéstervezet 6. pont,
- Dokumentáció 34. oldal Beszerzés Műszaki tartalma rész, 1.3. pont,
- Dokumentáció 34. oldal Beszerzés Műszaki tartalma rész, 1.7. pont.
IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott
esetben):
Azon ajánlattevők, akik a dokumentációt már megvásárolták dokumentáció módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt szövegét térítés nélkül átvehetik az eljárást megindító felhívás
módosításának közzététele napjától az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon hétfőtől
csütörtökig 08.30-14.30 óráig, pénteken 13.00 óráig, az ajánlattételi határidő lejárta napján
8.30-tól az ajánlattételi határidő lejártáig az I.1 pontban feltüntetett címen, továbbá igényelhetik az
I.1 pontban megadott e-mail címen.
Azon ajánlattevők, akik a dokumentációt még nem vásárolták meg, a dokumentáció módosításokkal

egységes szerkezetbe foglalt szövegét az ellenérték (bruttó 50.800, Ft.) megfizetésének igazolását
(banki átutalás vagy a postai készpénz-átutalási megbízás másolatának bemutatását, megküldését)
követően az eljárást megindító felhívás módosításának közzététele napjától az ajánlattételi határidő
lejártáig vehetik át munkanapokon hétfőtől csütörtökig 08.30-14.30 óráig, pénteken 13.00 óráig, az
ajánlattételi határidő lejárta napján 8.30-tól az ajánlattételi határidő lejártáig az I.1 pontban
feltüntetett címen, továbbá igényelhetik az I.1 pontban megadott e-mail címen.
A belépés érdekében minden alkalommal be kell bejelentkezni az I.1 pontban megadott
telefonszámon egy munkanappal korábban.
IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):
Dátum: 2012/10/29 (év/hó/nap)
Időpont: 13 : 00
IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi 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: :
IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:
IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2012/10/16 (év/hó/nap)

A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

