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A hirdetmeny kezhezvktelenek d i t u m a
KE nyilvantartasi s d m
I. SZAKASZ: A SZERZ~DESALANYAI
1.1) Az ajanlatkerokent szerzodo fel neve 6s cime
Hivatalos nev: VPE Vasuti Palyakapacitas-eloszto Korlatolt Felelossegu Tarsasag
Postai cim: Bajcsy-Zsilinszky ut 48.
VaroslKozseg: Budapest
Postai iranyitoszam: 1054
Orszag: HU
Kapcsolattartasi pont(ok): VPE Vasuti Palyakapacitas-eloszto Korlatolt Feleltissegu Tarsasag 1054
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut. 48.
Cimzett: Pakozdi lstvan ugyvezeto
Telefon: +36 1 3019901
E-mail: pakozdii@vpe.hu
Fax: +36 1 3328025
Az ajanlatkero altalanos cime (URL): www.vpe.hu
A felhasznaloi oldal cime (LIRL):
..........................................
(E szakaszbol szukseg eseten tobb peldany hasznalhato)
1.2) A nyertes ajanlattevokent szerzodo fel neve es cime
Hivatalos nev: TRAN-SYS Rendszertechnikai Korlatolt Felelossege Tarsasag
Postai cim: Lajos u. 48-66. B ep. V. em.
VaroslKozseg: Budapest
Postai iranyitoszam: 1036
Orszag: HU
Kapcsolattartasi pont(ok): TRAN-SYS Rendszertechnikai Korlatolt Felelossegu Tarsasag
Cimzett: Paradi Ferenc
Telefon: 06-1-336-2070
E-mail: paradi@transys.hu
Fax: 06-1-336-2061
Az ajanlattevo altalanos cime (URL):
............................. (E szakaszbol szukseg eseten tobb peldany hasznalhato) -----------------1.3.) Az ajanlatkero tipusa
Kozponti szintu
Kozszolgaltato x
Regionalislhelyi szintu
Tamogatott szervezet [Kbt. 22. 5 (2) bek., 241. 5 b)-c) pont]
Kozjogi szervezet
Egyeb
1.4.) Az ajanlatkero tevekenysegi kore
1.4.1) A Kbt. IV. fejezetenll. fejezete szerinti ajanlatkerok eseten
A~ta~anos
kozszolgaltatasok
Lakasszolgaltatas es kozossegi rekreacio
Vedelem
Szocialis vedelem
Kozrend 6s biztonsag
Szabadido, kultura 6s vallas
Kornyezetvedelem

Oktatas
Gazdasagi 6s penzugyek
Egyeb (nevezze meg):
Egbzsegugy
1.4.2) A Kbt. V. fejezeteNll fejezete szerinti ajanlatkerok eseten
Viz
[Kbt. 163. 3 (1) bek. a) pont]
Villarnos energia
[Kbt. 163. 3 ( I ) bek. a) pont]
Gaz- 6s hoenergia termelese, szallitasa 6s elosztasa
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Foldgaz es koolaj feltarasa 6s kitermelese
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szen 6s mas szilard tuzeloanyagok feltarasa 6s kiterrnelese
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
x Vasliti szolgaltatasok
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Varosi vasliti, villamos-, trolibusz- vagy autobusz szolgaltatasok
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repuloteri tevekenyseg
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikotoi tevekenysegek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgaltatasok
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
II. SZAKASZ: A S Z E R Z ~ D E STARGYA
11.1) Meghatarozas
11.1.I) Az ajanlatkero altal a szerzodeshez rendelt elnevezes
Vallalkozasi szerzodes kereteben interfesz kiepitese a TAKT menetrendszerkeszto program es az
RNE PATHFINDER rendszer kozott.
11.1.2) A szerzodes tipusa, valamint a teljesites helye ( Csak azt a kategoriat valassza - epitesi
beruhazas,arubeszerz6s vagy szolgaltatas -, amelyik leginkabb megfelel a szerzodes vagy a
kozbeszerzes(ei) targyanak)
a)
~ p i t e sberuhazas
i
Kivitelezes
Tervezes 6s kivitelezes
Kivitelezes, barmilyen eszkozzel, modon, az ajanlatkero altal meghatarozott kovetelrnenyeknek
megfeleloen
~ p i t e skoncesszio
i
A teljesites helye
NUTS-kod
b)
Arubeszerzes
Adasvetel
Lizing
Berlet
Reszletvetel
Ezek kombinacioja1Egyeb
A teljesites helye
NUTS-kod
c)
x Szolgaltatas
Szolgaltatasi kategoria 7.
(az 1-27. szolgaltatasi kategoriakat lasd a Kbt. 3. 6s 4. mellekleteben)
Szolgaltatasi koncesszio
A teljesites helye
Magyarorszag
NUTS-kod HUI, HU2: HU3
11.1.3) A szerzodeskotes idopontja

Datum: 2011112130 (evlholnap)
11.1.4) A szerzodes targya 6s mennyisege
Vallalkozasi szerzodes interfesz kiepitesere a RailNetEurope altal iizemeltett PATHFINDER es a
VPE Kft. altal hasznalt TAKT program kozott! amelynek kereteben Vallalkozo az alabbi fejlesztesek
elvegzesere koteles a TAKT programban:
- a rnenetrendi adatbazisban az egyes vonatszeletekhez PATHFINDER azonosit6 hozzarendelese,
- menetrendi adatok exportalasa a PATHFINDER szamara
- dossziekezeles
11.1.5) Kijzos Kozbeszerzesi Szojegyzek (CPV)
Fo szo~eqvzek
Kiegeszito szojeqvzek
Fo targy:

72262000-9

Tovabbi targyak:
11.2) A kozbeszerzes erteke
Az ellenszolgaltatas osszege
(A szerzodes szerinti osszerteket kerjuk megadni, az osszes szerzodest, reszt es opciot beleertve)
~rtek
(arab szammal) 2880000
Penznem HUF
AFA nelkiil x
AFA-val
AFA (%) ,
11.3) A szerzodes idotartama
Az idotartam honap(ok)ban:
VAGY napokban: 140 (a szerzodes megkotesetol szamitva)
VAGY: kezdes: (evlholnap)
befejezes: (evlholnap)
VAGY: a teljesites hatarideje
a)
a nyertes ajanlattevokent szerzodo fel altali teljesites hatarideje: (evlholnap)
b)
ajanlatkerokent szerzodo fel altali teljesites hatarideje: (evlholnap)
A szerzodes hatarozatlan idotartamra szol? nern
11.4) A szerzodes teljesitese (reszteljesitese) szerinti mennyiseg 6s ellenszolgaltatas
11.4.1) A szerzodes teljesitese (reszteljesitese) szerinti mennyiseg
Vallalkozasi szerzodes interfesz kiepitesere a RailNetEurope altal uzerneltett PATHFINDER 6s a
VPE Kft. altal hasznalt TAKT program kozott, amelynek kereteben Vallalkozo az alabbi fejlesztesek
elvegzesere koteles a TAKT programban:
- a menetrendi adatbazisban az egyes vonatszeletekhez PATHFINDER azonosito hozzarendelese,
- rnenetrendi adatok exportalasa a PATHFINDER szamara
- dossziekezeles
11.4.2) Az ellenszolgaltatas osszege
[Csak a teljesitett (reszteljesitett) vegleges osszerteket kerjuk megadni]
~ r t e k(arab szammal) 2880000
Penznem HLlF
AFA nelkul x
AFA-val
AFA (%) ,
Ill.SZAKASZ: ELJARAS
111.1) Az eljaras fajtaja
111.1 .I)
Az eljaras fajtaja
III.l.l. l ) A kozbeszerzesi torveny IV. fejezete szerinti eljaras eseten [adott esetben ideertve a Kbt. 251. § (3)
bek. szerinti eljarast]
Nyilt
Meghivasos
Gyorsitott meghivasos
Versenyparbeszed
Hirdetmeny kozzetetelevel indulo targyalasos
Gyorsitott targyalasos
Hirdetmeny nelkuli targyalasos
Keretmegallapodasoseljaras

111.1.I
.2) A kozbeszerzesi torveny V. fejezete szerinti eljaras eseten
Nyilt
Meghivasos
ldoszakos elozetes tajekoztatot tartalmazo hirdetmennyel meghirdetett meghivasos
Elominositesi hirdetmennyel meghirdetett meghivasos
Hirdetmeny kozzetetelevel indulo targyalasos
Hirdetmeny nelkuli targyalasos
ldoszakos elozetes tajekoztatot tartalmazo hirdetmennyel meghirdetett targyalasos
Elominositesi hirdetmennyel meghirdetett targyalasos
Keretmegallapodasos
111.1.I
.3) A kozbeszerzesi tijrveny harmadik resze szerinti eljaras eseten (egyszeru eljaras)
Hirdetmennyel indulo, targyalas nelkuli
Hirdetmennyel indul6, targyalasos
x Hirdetmeny nelkul indulo, targyalasos [Kbt. 252.§, 261.§ (4)]
Kozvetlen felhivassal indulo targyalas nelkuli
Kozvetlen felhivassal indulo targyalasos
111.2) Biralati szempontok
111.2.1) Biralati szempontok (csak a megfelelot jelolje meg)
A legalacsonyabb osszegu ellenszolgaltatas x
VAGY
Az osszessegeben legelonyosebb ajanlat
111.3) Hivatkozas a lefolytatott kozbeszerzesi eljarassal kapcsolatos korabbi kouetetelekreltajekoztatasra
111.3.1) Hivatkozas a lefolytatott kozbeszerzesi eljarast megindito hirdetmenyre
A hirdetmeny kouetetelenek idopontja a HL-ben: (ev/ho/nap)
A hirdetmeny szama a HL-ben: I S ES / VAGY
A hirdetmeny kouetetelenek idopontja a KE-ben: (ev/ho/nap)
A hirdetmeny szama a KE-ben: / (KE-szam/evszam)
111.3.2) Hirdetrneny kouetetele nelkuli eljaras eseten az ajanlatteteli felhivas megkuldesenek, illetoleg a
Kozbeszerzesi Dontobizottsag tajekoztatasanak napja
Datum: 2011111117 (ev/ho/nap)
111.3.3) Hivatkozas az eljaras eredmenyerol szolo tajekoztatot tartalmazo hirdetmenyre
A hirdetmeny kozzetetelenek idopontja a HL-ben: (ev/ho/nap)
A hirdetmeny szama a HL-ben: I S ES / VAGY
A hirdetmeny kozzetetelenek idopontja a KE-ben: 2012/02/03 (ev/ho/nap)
A hirdetmeny szama a KE-ben: 33230 / 2011 (KE-szam/evszam)
IV. SZAKASZ: A SZERZ~DESTEL.IES~TESE
IV. I) Szerzodesszeru teljesites
lV.l.1)
A szerzodes teljesitese szerzodesszeru volt-e? igen
IV.1.2) Nem szerzodesszeru teljesites eseten a szerzodesszeges tipusa, leirasa, indoka:
IV.1.3) A szerzodesszegest elkoveto(k) neve, cime:
IV.2) Szerzodesszeru reszteljesites
IV.2.1)
A szerzodes reszteljesitese szerzodesszeru volt-e?
IV.2.2) Nem szerzodesszeru reszteljesites eseten a szerzodesszeges tipusa, leirasa, indoka:
IV.2.3) A szerzodesszegest elkoveto(k) neve, cime:
IV.3) Szerzodes modositasa
IV.3.1)
A szerzodest modositottak-e? nem
IV.3.2) Hivatkozas a szerzodes modositasaro1szolo tajekoztatot tartalmazo hirdetmenyre
A hirdetmeny kouetetelenek idopontja a KE-ben: (ev/ho/nap)
A hirdetmeny szama a Kt-ben: / (KE-szam/evszam)
V. szakasz: kiegeszitd informaciok
V. I ) Egyeb informaciok:
V.2) A nyertes ajanlattevokent szerzodo fel nyilatkozata:
A nyertes ajanlattevokent szerzodo fel a tajekoztatoban foglaltakkal egyetert.
v.3)
E hirdetmeny feladasanak datuma: 2012/05/21 (ev/ho/nap)

