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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249913-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Hordozható számítógépek
2016/S 138-249913

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 122-218221)

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal
AK22489
Lehel utca 35–37.
Budapest
1135
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Tomka Barnabás, főigazgató
Telefon:  +36 14338023
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu 
Fax:  +36 14338007
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése –
Hordozható por, ütés és cseppálló számítógép és EDR eszközök beszerzése – KEHOP 1.6.0.

II.1.2) Fő CPV-kód
30213100

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés a „A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének
fejlesztése – Hordozható por, ütés és cseppálló számítógép és EDR eszközök beszerzésére – KEHOP 1.6.0”.
1. részajánlati kör: 34 db hordozható por, ütés és cseppálló számítógép beszerzése.
2. részajánlati kör: 350 készlet EDR kézi terminál beszerzése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
18/07/2016

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 122-218221

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: M1) pont 1. bekezdés:
A következő helyett:
1–2. részajánlati körök esetében:
M1.) Ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.
§ (1) bekezdés c) pontja alapján rendelkezzen a részajánlati kör tárgyához illeszkedő (továbbiakban: RKTI) (1.
részajánlati kör esetében: Távközlési berendezések kis-, és nagykereskedelme; 2. részajánlati kör esetében:
Informatikai eszközök kis-, és nagykereskedelme) tevékenységére vonatkozó ISO 9001:2008 vagy azzal
egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvánnyal, vagy a
minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékával.
Helyesen:
1–2. részajánlati körök esetében:
M1.) Ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.
§ (1) bekezdés c) pontja alapján rendelkezzen a részajánlati kör tárgyához illeszkedő (továbbiakban: RKTI)
(1. részajánlati kör esetében: Informatikai eszközök kis-, és nagykereskedelme; 2. részajánlati kör esetében:
Távközlési berendezések kis-, és nagykereskedelme) tevékenységére vonatkozó ISO 9001:2008 vagy azzal
egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvánnyal, vagy a
minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékával.
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: M1) pont 4. bekezdés:
A következő helyett:
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően
az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt
munkanapos határidő tűzésével felhívja a RKTI tevékenységére (1. részajánlati kör esetében: Távközlési
berendezések kis-, és nagykereskedelme; 2. részajánlati kör esetében: Informatikai eszközök kis-, és
nagykereskedelme) vonatkozó ISO 9001: 2008 vagy azzal egyenértékű szabvány alapján működtetett, ill.
akkreditált minőségirányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítvány vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány
alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvány, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett
intézkedés egyéb bizonyítékának benyújtására.
Helyesen:
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően
az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt
munkanapos határidő tűzésével felhívja a RKTI tevékenységére (1. részajánlati kör esetében: Informatikai
eszközök kis-, és nagykereskedelme; 2. részajánlati kör esetében: Távközlési berendezések kis-, és
nagykereskedelme) vonatkozó ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű szabvány alapján működtetett, ill.
akkreditált minőségirányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítvány vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány
alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvány, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett
intézkedés egyéb bizonyítékának benyújtására.
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Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimum követelményei: 1. bekezdés (M1.):
A következő helyett:
M1.) ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a RKTI (1. részajánlati kör esetében: Távközlési
berendezések kis-, és nagykereskedelme; 2. részajánlati kör esetében: Informatikai eszközök kis-, és
nagykereskedelme) tevékenységre vonatkozó érvényes nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által
tanúsított ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási
rendszert igazoló tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékával
Helyesen:
M1.) ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a RKTI (1. részajánlati kör esetében: Informatikai eszközök
kis-, és nagykereskedelme; 2. részajánlati kör esetében: Távközlési berendezések kis-, és nagykereskedelme)
tevékenységre vonatkozó érvényes nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által tanúsított ISO 9001:2008
vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló
tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékával;
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimum követelményei: 2. bekezdés (M2.):
A következő helyett:
M2) alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 3 év teljesített, részajánlati körönként legalább 1 db, az RKTI referenciával az alábbiak szerint:
1. részajánlati kör esetében: hordozható, por, ütés és cseppálló számítógép szállítása nettó 13 000 000 HUF-
ról;
2. részajánlati kör esetében: EDR kézi terminál szállítása nettó 25 000 000 HUF-ról.
Helyesen:
M2) alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 3 év teljesített, részajánlati körönként legalább 1 db, az RKTI referenciával az alábbiak szerint:
1. részajánlati kör esetében: hordozható, por, ütés és cseppálló számítógép szállítása nettó 13 000 000 HUF-
ról;
2. részajánlati kör esetében: TETRA szabványú kézirádió terminálok szállítása nettó 25 000 000 HUF-ról.
Szakasz száma: IV.2.2
A következő helyett:
Dátum: 08/08/2016
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 09/08/2016
Helyi idő: 11:00
Szakasz száma: IV.2.7
A következő helyett:
Dátum: 08/08/2016
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 09/08/2016
Helyi idő: 11:00

VII.2) További információk:
A kiegészítő közbeszerzési dokumentum II.4. pontja a hirdetményben foglaltaknak megfelelően módosul.


