VPE Vasuti Palyakapacitas-eloszto Korlatolt Felelossegu Tarsasag hirdetmeny
visszavonasa, modositasa, ajanlatteteli hatarido meghosszabbitasa (2495412009)
4 . melleklet az 512009. (111.31 .) IRM rendelethez
KOZBESZERZESI E R T E S ~ T ~
A Kozbeszerzesek Tanacsanak Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751,06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line brtesites: http://www.kozbeszerzes.hu
TAJEKOZTATO A HIRDETMENY VISSZAVONASAROL, MODOS~ASAROLES AZ AJANLATTETELI
HAT ARID^ MEGHOSSZABB~TASAROL
A Kozbeszerzesek Tanacsa (Szerkeszt6bizottsaga) tolti k i
A hirdetmeny kezhezvetelenek datuma
KE nyilvantartasi szam
I.szakasz: ajanlatker6
1.1) Nev, c i m s kapcsolattariisi pont(ok) (a kouetett hirdetmenyben megadott modon)
Hivatalos nev: VPE Vasuti Palyakapacitas-eloszto Korlatolt Felelossegu Tarsasag
Postai cim: Bajcsy-Zsilinszky irt 48.
VarosIKozseg: Budapest
Postai iranyitoszam: 1054
Orszag: Magyarorszag
Kapcsolattariasi pont(ok): VPE Vasljti Palyakapacitas-eloszto Korlatolt Felelossegii Tarsasag 1054
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 48.
Cimzett: Pakozdi lstvan ugyvezeto
Telefon: +36-I -301-9901
E-mail: pakozdii@vpe.hu
Fax: +36-1-332-8025
Az ajanlatkero altalanos cime (LIRL): www.vpe.hu
A felhasznaloi oldal internetcime (URL):
Tovabbi informaciok a kovetkezo cimen szerezhetok be:
Azonos a fent emlitett kapcsolattariasi ponttallpontokkal
xHa atto1 eltero, kerjuk toltse ki az A.1 mellekletet
II.SZAKASZ: A SZERZ~DESTARGYA
11.1) LEMS
11.1. I ) Az ajanlatkero altal a szerzodeshez rendelt elnevezes (a kozzetett hirdetmenyben megadott modon)
Monitoring rendszer fejlesztese
11.1.2) A szerzodes meghatarozasaltargya (a kozzetett hirdetmenyben megadott modon)
Vallalkozasi szerztides vasi~timonitoring tevekenyseghez kapcsolodo informatikai rendszer fejlesztesere.
A nyertes ajanlattevo a szerzodesben meghatarozott kotelezettsegeket a szerzodes alairasatol szamitott 94
nap idotartamu teljesitesi hataridon belul koteles teljesiteni.
11.1.3) Kozos kozbeszerzesi szojegyzek (CPV) (a kozzetett hirdetmenyben megadott modon)
Fo sz6jeqvzek
Kieqeszito sz@ieqvzek

Fo targy:

72262000-9

Tovabbi targyak:
Ill. SZAKASZ: ELJARAS
111.1) Adminisztrativ informaciok
111.1. I ) Az ajanlatkero altal az aktahoz rendelt hivatkozasi szam (adott esetben)
111.1.2) A modositassal/visszavon&sal/hatarido-hosszabbtassal erintett hirdetmenyre vonatkozo informaciok
(az adott szerzodesre vonatkozo korabbi kozzetetel)
111.1.2.1) A modositassal/visszavonassal/hatarido-hosszabbitassal erintett ajanlatteteli felhivas:
Hirdetmeny szama a KE-ben: 22957 I2009 (KE-szamlevszam)
A hirdetmeny feladasanak datuma: 2009110120 (evlholnap )
A hirdetmeny kouetetelenek datuma: 2009!10123 (evlholnap )
A hirdetmenyben megjelolt ajanlatteteli hatarido: 2009111116 (evlhblnap )
111.1.2.2) Egyeb korabbi kozzetetel: (adott esetben)
Hirdetmeny szama a KE-ben: 1 (KE-szamlevsz6m)
A hirdetmeny feladasanak datuma: (evlholnap )
A hirdetmeny kozzetetelenek datuma: (evlholnap )
A hirdetmenyben megjelolt ajanlatteteli hatarido: (evlholnap )

....................

(E pontbol, amennyiben szukseges tobb hasznalhato) ....................
111.1.2.3)
Sor kerult-e az eljarasban a Kbt. 56. 5 (3) bek. szerinti ajanlatteteli hatarido meghosszabbit8sra? nem
lgen valasz eseten a meghosszabbitott ajanlatteteli hatarido:
(evlholnap )
Idopont:
IV. SZAKASZ: K I E G E S Z ~ TINFORMACIOK
~
IV.l) A HIRDETMENY VISSZAVONASA (adott esetben)
) Tajekoztatas a visszavonasro1
IV. 1.I
Az ajanlatteteli felhivas visszavonasra kerult.
Lehetseges, hogy a kozbeszerzesi eljaras ujra meghirdetesre kerul.
IV.1.2) A felhivas visszavonasanak indokolasa (kitoltese nem kotelezo)
IV.2) TA.IEKOZTATAS A HIRDETMENYIDOKLIMENTAC~~ MODOSITASAR~L(adott esetben)
IV.2.1) Datumok modositasa

A modositando datum helye a kozzetett hirdetmenyben
1V.3.3.) A dokumentacio beszerzesenek hatarideje
A kovetkezo helyett
Datum: 2009111116 (evlholnap)
Idopont: 10 : 00
A kovetkezo idopont iranyado
Datum: 2009111130 (evlholnap)
Idopont: 10 : 00
A modositando datum helye a kozzetett hirdetmenyben
IV.3.4.) Az Ajanlatteteli hatarido
A kovetkezo helyett
Datum: 2009111116 (evlholnap)
Idopont: 10 : 00
A kovetkezo idopont iranyado
Datum: 2009111130 (evlholnap)
Idopont: 10 : 00
A modositando datum helye a kozzetett hirdetmenyben
IV.3.7.) Az ajanlafok felbontasa
A kovetkezo helyett
Datum: 2009111116 (evlholnap)
Idopont: 10 : 00
A kovetkezo idopont iranyado
Datum: 2009111130 (6vlholnap)
Idopont: 10 : 00
...............................
[A IV.2.1) szakaszbol szukseg szerint tobb peldany hasznalhato] ..........................
IV.2.2.) Tovabbi modositott informaciok (adott esetben)
A modositando szoveg helye a kouetett hirdetmenybenlkiadott dokumentacioban:
A dokurnenfacio kiegeszitesre keriil a muszaki dokumentacio 2 . ~ 2 mell&kletevel.
.
A kovetkezo helyett:
A kovetkezo irsnyado:
eslvagy
Magyarazo megjegyzes (adott esetben):
A dokurnentacio kieg6szitksre kerCil a rnilszaki dokurnentacib 2.32. rnellekletevel: a WPELLA rendszer
funkcionalis leirasaval (FelhasznAloi k&zikonyv).
...............................
[A IV.2.2) szakaszbol szukseg szerint tobb peldany hasznalhato] ..........................
IV.3) TAJEKOZTATAS AZ AJANLATTETELI HATARIDO HOSSZABB~TASAROL(adott esetben)
IV.3.1) Datumok valtozasa
A meghosszabbitassal erintett datum helye a kozzetett hirdetmenyben
A kovetkezo helyett
Datum: (evlholnap)
Idopont: :
A kovetkezo idopont iranyado
Datum: (evlholnap)

Idopont: :

...............................

[A IV.3.1) szakaszbol sziikseg szerint tobb peldany hasznalhato] -------------------------IV.3.2) Az ajanlatteteli hatarido meghosszabbitasanak indoka
IV.4) EGYEB INFORMACIOK (adott esetben)
A KE 2295712009. szamon megjelent hirdetmeny V.3.1. (eredmenyhirdetes tervezett idopontja) es V.3.2.
(szerzodeskotes tervezett idopontja) valtozatlan.
IV.5) E hirdetmeny feladasanak datuma
IV.5.1)
A feladas datuma: 2009/11104 (evlholnap)
A. melleklet
Tovabbi cimek es kapcsolattartasi pontok
I)Tovabbi informaciok a kovetkezo cimeken 6s kapcsolattartasi pontokon szerezhetok be
Hivatalos nev: Szabo & Szomor Ugyvedi lroda
Postai cim: Bajcsy-Zsilinszky lit 55. 111/1.
VaroslKozseg: Budapest
Postai iranyitoszam: 1065
Orszag: Magyarorszag
Kapcsolattartasi pont(ok): Szabo & Szomor ijgyvedi lroda 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 55. 11111
Cimzett: dr. Danyi Andras
Telefon: +36-1-2695777
E-mail: horvathy.e@szabo-szon70r.h~
Fax: +364 -269254.1
lnternetcim (URL):

