
4 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 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: Tolna Megyei Önkormányzat
Postai cím: Szent István tér 11-13.
Város/Község: Szekszárd
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Tolna Megyei Önkormányzat, Szent István tér 11-13. 122. iroda
Telefon: +36-74-505-600
E-mail: -
Fax: +36-74-505-611
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tolnamegye.hu
A felhasználói oldal internetcíme (URL): www.tolnamegye.hu
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa 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)
A TÁMOP 2.2.3. „A TISZK rendszer továbbfejlesztése” tárgyú pályázat keretein
belül Digitális iskola, Vezetési irányítási rendszer és Tanulásmenedzsment rendszer
létrehozása, testreszabása, oktatása és üzemeltetése
II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben megadott
módon)
Digitális iskola, Vezetési irányítási rendszer és Tanulásmenedzsment rendszer
létrehozása, testreszabása, oktatása és üzemeltetése vállalkozási szerződés
keretein belül.
II.1. 3) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben megadott
módon)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72200000-7
További
tárgyak:



III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Adminisztratív információk
III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
899/2009
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: 10272 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2009/06/02 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/06/05 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: 2009/06/29 (év/hó/nap )
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)
[list]SectionIII.xmlobject.Group_iii_1_2_2_1
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 )
[end_of_list]SectionIII.xmlobject.Group_iii_1_2_2_1
-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható)
--------------------
III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 56. § (3) bek. szerinti ajánlattételi határidő
meghosszabbításra? nem
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
[list]SectionIV.xmlobject.Group_iv_2_1_1
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.3), IV.3.4), IV.3.7)
A következő helyett
Dátum: 2009/06/29 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2009/07/06 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
[end_of_list]SectionIV.xmlobject.Group_iv_2_1_1
IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)
[list]SectionIV.xmlobject.Group_iv_2_2__1
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:



Ajánlattételi felhívás III.2.1) pontja
A következő helyett:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akire vonatkozóan a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
(továbbiakban: Kbt.) 60.§ (1) bek. a)- i) pontokban felsorolt kizáró okok valamelyike
fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akire vonatkozóan a Kbt. 61.§ (1) bek. a)- c) pontjában foglalt kizáró okok
valamelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet,
akire vonatkozóan a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában előírt kizáró ok
valamelyike fennáll,
Kizárásra kerül az eljárásból az olyan ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1)
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá esik.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek), a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az ajánlattevő
részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3)
bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i)
pontjaiban, a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (3) bekezdésre.
A következő irányadó:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akire vonatkozóan a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
(továbbiakban: Kbt.) 60.§ (1) bek. a)- h) pontokban felsorolt kizáró okok valamelyike
fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akire vonatkozóan a Kbt. 61.§ (1) bek. a)- c) pontjában foglalt kizáró okok
valamelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet,
akire vonatkozóan a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában előírt kizáró ok
valamelyike fennáll.
Kizárásra kerül az eljárásból az olyan ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1)
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá esik.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek), a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és az ajánlattevő
részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3)
bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h)
pontjaiban, a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt kizáró okok hatálya alá.



Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (3) bekezdésre.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás módosításával egyidejűleg az ajánlattételi
dokumentáció 3.1.3.) pontját is módosítja.
[end_of_list]SectionIV.xmlobject.Group_iv_2_2__1
------------------------------- [A IV..2) szakaszból szükség szerint több példány
használható] --------------------------
IV.3) TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁSÁRÓL
(adott esetben)
IV.3.1) Dátumok változása
[list]SectionIV.xmlobject.Group_iv_3_1_1
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: :
[end_of_list]SectionIV.xmlobject.Group_iv_3_1_1
IV.3.2) Az ajánlattételi határidő meghosszabbításának indoka
IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
-
IV.5) E hirdetmény feladásának dátuma
IV.5.1) A feladás dátuma: 2009/06/09 (év/hó/nap)
A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: TriCSÓK Kft.
Postai cím: Teréz krt. 19. III. emelet 32.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1067
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Csók István
Telefon: +36-1-354-2760
E-mail: titkarsag@tricsok.hu
Fax: +36-1-354-2768
Internetcím (URL): www.tricsok.hu


