4 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ
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 HATÁRIDİ
MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) (a közzétett hirdetményben megadott módon)
Hivatalos név:
Diákhitel Központ Zrt.
Postai cím:
Csalogány u. 9-11.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1027

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Diákhitel Központ Zrt. Beszerzési Osztály I. emelet 114-115. szoba, dr.
Kovács Krisztián osztályvezetı
E-mail:
kovacs.krisztian@diakhitel.hu
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérı általános címe (URL):

Ország:
HU
Telefon:
+36/1-22496-83

Fax:
+36/1-22496-73

A felhasználói oldal internetcíme (URL):

További információk a következı címen szerezhetık be:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I
mellékletet

II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA
II.1) LEÍRÁS
II.1.1) AZ AJÁNLATKÉRİ ÁLTAL A SZERZİDÉSHEZ RENDELT ELNEVEZÉS (a közzétett
hirdetményben megadott módon)
Tárolórendszer (továbbiakban: Storage) beszerzés és kapcsolódó szolgáltatás nyújtása
vállalkozással vegyes szállítási szerzıdés keretében.
II.1. 2) A SZERZİDÉS MEGHATÁROZÁSA/TÁRGYA (a közzétett hirdetményben megadott
módon)
A Diákhitel Zrt. részére az ajánlattételi dokumentációban meghatározott mőszaki
teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek megfelelı, legalább nettó 10 TB
tárkapacitású (amely legalább 100 TB-ig bıvíthetı) 1 darab Storage szállítása, telepítése,
üzembe helyezése, majd a feltelepített, üzembe helyezett Storage-ra vonatkozóan 3 éves,
7x24 órában történı rendelkezésre állás biztosítása, amely 3 éves idıtartam alatt teljes körő
jótállást kell biztosítani azzal, hogy a felmerült hibákat a helyszínen 24 órán belül ki kell
javítani, el kell hárítani. A Vállalkozó feladata a sikeres telepítést, üzembe helyezést
követıen a Megrendelı részére oktatás tartása a Storage üzemeltetésére. A megkötendı
szerzıdés: vállalkozással vegyes szállítási szerzıdés.
II.1. 3) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) (a közzétett hirdetményben megadott
módon)
Fı szószedet Kiegészítı szószedet (adott esetben)
30233140-4
Fı tárgy
Kiegészítı tárgy(ak) 30233141-1
48960000-5

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

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

III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidı-hosszabbítással érintett hirdetményre
vonatkozó információk (az adott szerzıdésre vonatkozó korábbi közzététel)
III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidı-hosszabbítással érintett ajánlattételi
felhívás:
Hirdetmény száma a KÉ-ben: 36144 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2010/12/10 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/12/15 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidı: 2011/01/04 (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 határidı: (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 határidı
meghosszabbításra? igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a meghosszabbított ajánlattételi határidı:
(év/hó/nap ) Idıpont:

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ 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 kötelezı)

IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(adott esetben)
IV.2.1) Dátumok módosítása
A módosítandó dátum helye a közzétett
A következı
A következı helyett
hirdetményben
irányadó
Dátum: 2011/01/04
IV.3.3)
A
dokumentáció
(év/hó/nap)
beszerzésének feltételei
Idıpont: 11 : 00
IV.3.4)
Az
határidı

ajánlattételi

Dátum: 2011/01/04
(év/hó/nap)
Idıpont: 11 : 00

Dátum: 2011/01/04
IV.3.7)
Az
ajánlatok
(év/hó/nap)
felbontásának feltételei
Idıpont: 11 : 00
Dátum: 2011/01/13
V.3.1)
Az
eredményhirdetés
(év/hó/nap)
tervezett idıpontja
Idıpont: 15 : 00
Dátum: 2011/01/24
V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett
(év/hó/nap)
idıpontja:
Idıpont: :

idıpont

Dátum: 2011/01/10
(év/hó/nap)
Idıpont: 11 : 00
Dátum: 2011/01/10
(év/hó/nap)
Idıpont: 11 : 00
Dátum: 2011/01/10
(év/hó/nap)
Idıpont: 11 : 00
Dátum: 2011/01/17
(év/hó/nap)
Idıpont: 15 : 00
Dátum: 2011/01/27
(év/hó/nap)
Idıpont: 15 : 00

IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
V.7) Egyéb információk, 18.) pont
A következı helyett:
18.) Ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak a III.2.2. P/1. pontban elıírt alkalmassági
követelménynek a Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján önállóan kell megfelelniük. A
III.2.2.) P/2., a III.2.3.) M/1., M/2., M/3. pontokban elıírt alkalmassági
követelményeknek ajánlattevı a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval, illetıleg a közbeszerzés értékének tíz
százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is
megfelelhet a Kbt. 69. § (6) és (8) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelıen.
A következı irányadó:
18.) Ajánlattevınek - közös ajánlattétel esetén a tagoknak - a III.2.2. P/1. pontban
elıírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján önállóan kell
megfelelnie. A III.2.2.) P/2., a III.2.3.) M/1., M/2., M/3. pontokban elıírt alkalmassági
követelményeknek ajánlattevı, közös ajánlattétel esetén a tagok, a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó,

illetıleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó együtt is megfelelhet a Kbt. 69. § (6) és (8), (9) bekezdéseiben
foglaltaknak megfelelıen.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
------------------------------- [A IV..2) szakaszból szükség szerint több példány használható] ------------------------IV.3) TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDİ HOSSZABBÍTÁSÁRÓL
(adott esetben)
IV.3.1) Dátumok változása
A meghosszabbítással érintett dátum helye a
A következı helyett
közzétett hirdetményben
Dátum: (év/hó/nap)
Idıpont: :

A
következı
idıpont irányadó

Dátum: (év/hó/nap)
Idıpont: :

IV.3.2) Az ajánlattételi határidı meghosszabbításának indoka

IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)

IV.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA
IV.5.1) A feladás dátuma: 2010/12/17 (év/hó/nap)

A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZİ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON
SZEREZHETİK BE

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám:

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

