
  MNV Zrt. hirdetmény visszavonása, módosítása, ajánlattételi határidő meghosszabbítása KÉ   

Közzététel dátuma: 30.04.2010
Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés
Jelentkezési határidő: 03.06.2010
Dokumentáció beszerzésének
határideje :

03.06.2010

Teljesítés helye: Magyarország
Ország: Magyarország
I.D.: 5690518
Kiírás típusa: Visszavonás, módosítás,helyesbítés
Kiíró szervezet: MNV Zrt.
Összefoglalás: Az MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzései végrehajtásához külső kapacitás bevonása 
Külső jegyzékszám: 11714/2010
CPV kód: 79212200

Teljes szöveg 

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: MNV Zrt. 
Postai cím: Pozsonyi út 56. 
Város/Község: Budapest 
Postai irányítószám: 1133 
Ország: HU 
Kapcsolattartási pont(ok): MNV Zrt. Tulajdonosi és Vezetői Ellenőrzési Igazgatóság 
Címzett: MNV Zrt. 
Telefon: 237-4400 
E-mail: papperika@mnvzrt.hu; SalankiCsilla@mnvzrt.hu; KallaiOrsolya@mnvzrt.hu 
Fax: 237-4110 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnvzrt.hu 
A felhasználói oldal internetcíme (URL): 
További információk a következő címen szerezhetők be: 
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 
Ha 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) 
Az MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzései végrehajtásához külső kapacitás bevonása 
II.1.2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben megadott módon) 
Az MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzései végrehajtásához külső kapacitás bevonása 
II.1.3) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben megadott módon) 
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 
Fő tárgy: 79212200-5 
További tárgyak: 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS 
III.1) Adminisztratív információk 
III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 
III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi
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közzététel) 
III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett ajánlattételi felhívás: 
Hirdetmény száma a KÉ-ben: 0961 / 2010 (KÉ-szám/évszám) 
A hirdetmény feladásának dátuma: 2010/02/09 (év/hó/nap ) 
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/02/15 (év/hó/nap ) 
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: 2010/04/01 (év/hó/nap ) 
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben) 

Hirdetmény száma a KÉ-ben: 7839 / 2010 (KÉ-szám/évszám) 
A hirdetmény feladásának dátuma: 2010/03/26 (év/hó/nap ) 
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/03/31 (év/hó/nap ) 
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: 2010/05/03 (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 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 került. 
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 

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben 
A dokumentáció beszerzésének határideje (IV.3.3) 
A következő helyett 
Dátum: 2010/05/03 (év/hó/nap) 
Időpont: 13 : 00 
A következő időpont irányadó 
Dátum: 2010/06/03 (év/hó/nap) 
Időpont: 13 : 00 

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben 
Az ajánlattételi határidő (IV.3.4) 
A következő helyett 
Dátum: 2010/05/03 (év/hó/nap) 
Időpont: 13 : 00 
A következő időpont irányadó 
Dátum: 2010/06/03 (év/hó/nap) 
Időpont: 13 : 00 

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben 
Az ajánlatok felbontásának feltételei (IV.3.7) 
A következő helyett 
Dátum: 2010/05/03 (év/hó/nap) 
Időpont: 13 : 00 
A következő időpont irányadó 
Dátum: 2010/06/03 (év/hó/nap) 
Időpont: 13 : 00 

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben 
Az eredményhirdetés tervezett időpontja (V.3.1) 
A következő helyett 
Dátum: 2010/05/26 (év/hó/nap) 
Időpont: 13 : 00 
A következő időpont irányadó 
Dátum: 2010/06/29 (év/hó/nap) 
Időpont: 13 : 00 
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A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben 
A szerződéskötés tervezett időpontja (V.3.2) 
A következő helyett 
Dátum: 2010/06/21 (év/hó/nap) 
Időpont: 13 : 00 
A következő időpont irányadó 
Dátum: 2010/07/22 (év/hó/nap) 
Időpont: 13 : 00 
------------------------------- [A IV.2.1) szakaszból szükség szerint több példány használható] -------------------------- 
IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben) 

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban: 
KÉ-0961/2010, III.2.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód 2. pont 
A következő helyett: 
A szakember bemutatása során csatolandó: 
a) szakmai önéletrajz eredeti példánya, a szakember saját kezű aláírásával, 
b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat eredeti példánya (amelyben a szakértő nyilatkozik, hogy a teljes projekt időtartam alatt
rendelkezésre áll) 
c) a szakemberek végzettségét (egyetem, főiskola) illetve képzettségét (szakmai képesítés) igazoló dokumentum egyszerű másolata 
d) mérlegképes könyvelői képzettség esetén a Pénzügyminisztériumnál történő regisztrációt igazoló dokumentum egyszerű másolata, okleveles
könyvvizsgáló esetén pedig a Könyvvizsgálói Kamarai tagságot igazoló dokumentum egyszerű másolata. 
e) szakmai tapasztalatot az önéletrajzban kell bemutatni. 
A következő irányadó: 
A szakember bemutatása során csatolandó: 
a) szakmai önéletrajz eredeti példánya, a szakember saját kezű aláírásával, 
b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat eredeti példánya (amelyben a szakértő nyilatkozik, hogy a teljes projekt időtartam alatt
rendelkezésre áll) 
c) a szakemberek végzettségét (egyetem, főiskola) illetve képzettségét (szakmai képesítés) igazoló dokumentum egyszerű másolata 
d) mérlegképes könyvelői képzettség esetén a Pénzügyminisztériumnál történő regisztrációt igazoló dokumentum egyszerű másolata, okleveles
könyvvizsgáló esetén pedig a Könyvvizsgálói Kamarai tagságot igazoló dokumentum egyszerű másolata. 
e) szakmai tapasztalatot az önéletrajzban kell bemutatni. 
f) az építési műszaki ellenőrök esetén a műszaki ellenőrtől származó nyilatkozat, hogy rendelkezik a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti
”É-I.” vagy "ÉG” kategóriájú vagy azzal egyenértékű építési műszaki ellenőri jogosultsággal. 
és/vagy 
Magyarázó megjegyzés (adott esetben): 

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban: 
KÉ-0961/2010, III.2.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, Az alkalmasság minimumkövetelménye (i) 2. pont 
A következő helyett: 
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe kívánt alvállalkozónak együttesen rendelkezniük kell az alábbi
szakemberekkel: 
Legalább 5 fő az alábbi végzettségek közül valamelyikkel rendelkező szakember 
- Akik szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel (jogi, közgazdasági, vagy államigazgatási, műszaki) vagy 
- Más felsőfokú végzettség esetén a következő képesítések valamelyikével rendelkeznek: 
a) okleveles pénzügyi revizor, 
b) pénzügyi-számviteli szakellenőri 
c) okleveles könyvvizsgálói 
d) költségvetési ellenőri 
e) mérlegképes könyvelői, illetve azzal egyenértékű képesítés, 
f) Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri képesítése (CIA) 
g) Közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértő 
- Akik egyenként legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkeznek. 
- Az 5 fő közül legalább 2 fő rendelkezzen felsőfokú gazdasági szakirányú végzettséggel 
- Az 5 fő közül legalább 1 fő rendelkezzen jogi szakvizsgával. 
- Az 5 fő közül legalább 1 fő rendelkezzen a Magyar Mérnöki Kamaránál műszaki ellenőri jogosultsággal, az alábbi területeken: 
építés, épületgépészet 
- Az 5 fő közül legalább 1 fő rendelkezzen felsőfokú informatikai végzettséggel. 
A következő irányadó: 
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe kívánt alvállalkozónak együttesen rendelkezniük kell az alábbi
szakemberekkel: 
Legalább 6 fő az alábbi végzettségek közül valamelyikkel rendelkező szakember 
- Akik szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel (jogi, közgazdasági, vagy államigazgatási, műszaki) vagy 
- Más felsőfokú végzettség esetén a következő képesítések valamelyikével rendelkeznek: 
a) okleveles pénzügyi revizor, 
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b) pénzügyi-számviteli szakellenőri 
c) okleveles könyvvizsgálói 
d) költségvetési ellenőri 
e) mérlegképes könyvelői, illetve azzal egyenértékű képesítés, 
f) Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri képesítése (CIA) 
g) Közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértő 
- Akik egyenként legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkeznek. 
- A 6 fő közül legalább 2 fő rendelkezzen felsőfokú gazdasági szakirányú végzettséggel. 
- A 6 fő közül legalább 1 fő rendelkezzen jogi szakvizsgával. 
- A 6 fő közül legalább 1 fő az építési műszaki ellenőri besorolás (2. melléklet a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez) szerinti”É-I.” kategóriájú vagy
azzal egyenértékű műszaki ellenőr. 
- A 6 fő közül legalább 1 fő az építési műszaki ellenőri besorolás (2. melléklet a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez) szerinti "ÉG” kategóriájú vagy
azzal egyenértékű műszaki ellenőr. 
- A 6 fő közül legalább 1 fő rendelkezzen felsőfokú informatikai végzettséggel. 
és/vagy 
Magyarázó megjegyzés (adott esetben): 
------------------------------- [A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható] -------------------------- 
IV.3) TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁSÁRÓL (adott esetben) 
IV.3.1) Dátumok változása 

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: : 
------------------------------- [A IV.3.1) szakaszból szükség szerint több példány használható] -------------------------- 
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: 2010/04/26 (év/hó/nap) 

A. melléklet 
További címek és kapcsolattartási pontok 
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be 
Hivatalos név: 
Postai cím: 
Város/Község: 
Postai irányítószám: 
Ország: 
Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: 
Telefon: 
E-mail: 
Fax: 
Internetcím (URL): 

Az információt a tender-ertesito.hu szolgáltatja...

 A tender-ertesito.hu naponta, e-mailben kézbesíti a legújabb közbeszerzési- és egyéb pályázati kiírásokat. 
Közép-Kelet Európa legátfogóbb adatbázisa, évente több mint 1 millió tender. 

 

 

További információ: www.tender-ertesito.hu 
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