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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192449-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Információs rendszerek és szerverek
2016/S 108-192449

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 091-162660)

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

Iparművészeti Múzeum
AK16587
Üllői út 33–37.
Budapest
1091
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy: Együd Tamás
Telefon:  +36 14565152
E-mail: egyud.tamas@imm.hu 
Fax:  +36 12175838
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.imm.hu/

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

II.1.1) Elnevezés:
Adás-vételi szerződés „Transzparencia program” keretében szerver állomás kialakításához szükséges
eszközök beszerzésére.

II.1.2) Fő CPV-kód
48800000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés „Transzparencia program” keretében szerver állomás kialakításához szükséges
eszközök beszerzésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

02/06/2016

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai

mailto:egyud.tamas@imm.hu
http://www.imm.hu/
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A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 091-162660

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

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.2
A módosítandó szöveg helye: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
A következő helyett:
Helyesen:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A gazdasági szereplőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával,kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát,nem kéri a
formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (Kormányrendelet 2. § (5) bek., az
alkalmassági követelményeket nem kell a formanyomtatványban feltüntetni.
(Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontra is.)
(Folytatása alább).
Szakasz száma: III.1.2
A módosítandó szöveg helye: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
A következő helyett:
Helyesen:
Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69. § szerinti igazolási módra vonatkozóan:
P1) benyújtandó az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladását megelőzően lezárt 3 üzleti évben
közbeszerzés tárgyából(szerver állomás kialakításához szükséges eszközök szállítása és kapcsolódó
szolgáltatások)származó-általános forgalmi adó nélkül számított-árbevételéről. (Kbt. 65. § (1) bek. a) pont, 65. §
(5) bek., Kormányrendelet 19. § (1) bek. c) pont).
(Folytatása alább).
Szakasz száma: III.1.2
A módosítandó szöveg helye: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
A következő helyett:
Helyesen:
Ha a gazdasági szereplő a fentiekben előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi
formában működik, amely tekintetében a mérleg, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Kormányrendelet
19. § (3) bek. szerint járhat el.
A fent előírt igazolások a Kormányrendelet 19. § (7) bek.-nek megfelelőn, ha az érintett gazdasági szereplő
minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt
követelményeknek ajánlatkérő a jegyzék szerinti igazolást elfogadja a 19. § (1) bek. szerinti igazolási módok
helyett.
(Folytatása alább).
Szakasz száma: III.1.2
A módosítandó szöveg helye: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
A következő helyett:
Helyesen:
Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva kíván
megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 65. § (7)–(8) bek. szerinti releváns nyilatkozatok
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és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott – általa igazolandó
– alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni (Kbt. 67. § (3) bek.).
(Folytatása alább).
Szakasz száma: III.1.2
A módosítandó szöveg helye: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:
A következő helyett:
Helyesen:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1) alkalmas az ajánlattevő, ha jelen felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben közbeszerzés
tárgya szerinti tevékenységből (szerver állomás kialakításához szükséges eszközök szállítása és kapcsolódó
szolgáltatások) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele: összesen legalább 50 000 000
HUF.
Alanyikör: III.2.2./P1) pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek
(Kbt. 65. § (6) bek.). A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az
adott alkalmassági feltételt igazolja.
Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65. § (7)–(8) és (11) bek.).
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
A következő helyett:
Helyesen:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A gazdasági szereplőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az ajánlatkérő az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri a
formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (Kormányrendelet 2. § (5) bek.), az
alkalmassági követelményeket nem kell a formanyomtatványban feltüntetni. (Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Kbt. 62. § (1) bek. i) pontra is.)
(Folytatása alább).
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
A következő helyett:
Helyesen:
Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69. § szerinti igazolási módra vonatkozóan:
M1) benyújtandó az ajánlattevő nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás a jelen
felhívás feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített (lezárt, illetve
leigazolt) legjelentősebb – jelen felhívás tárgya (szerver állomás kialakításához szükséges eszközök szállítása
és kapcsolódó szolgáltatások) szerinti – szállításai (szerződései) ismertetéséről. Az igazolásnak tartalmaznia
kell a jogszabályban előírtakon (a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás vagy tárgya,
mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően történt-e) túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez esetlegesen
szükséges további adatokat is (Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont, és Kormányrendelet 21. § (1) bek. a) pont és
22. § (1)–(2) bek. szerint).
(Folytatása alább).
Szakasz száma: III.1.3
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A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
A következő helyett:
Helyesen:
A fent előírt igazolások a Kormányrendelet 24. § (1) bek.-nek megfelelőn az érintett gazdasági szereplő
minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt
követelményeknek, ajánlatkérő a jegyzék szerinti igazolást elfogadja a 21. § (1) bek. szerinti igazolási módok
helyett. Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva
kíván megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is
benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági
feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni (Kbt. 67. § (3) bek.).
(Folytatása alább).
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
A következő helyett:
Helyesen:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik jelen felhívás feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított három
évben (36 hónapban) legalább összesen nettó 35 000 000 HUF értékű, jelen felhívás tárgya (szerver állomás
kialakításához szükséges eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások) szerinti szállításra vonatkozó
korábbi teljesítéssel, amely(ek) a vizsgált futamidő alatt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
teljesült(ek).
Alanyi kör: III.2.3./M1) pont esetében a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bek.).
III.2.3./M1) pontban meghatározott követelmények esetében az ajánlattétel időpontjában is hatályos többéves/
határozatlan idejű egy vagy több szerződés alapján történő teljesítés is elfogadott, amennyiben az igazolt
teljesítés értéke az igazolásra megjelölt időtartamon belül eléri a követelményben előírt értéket.
(Folytatása alább).
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
A következő helyett:
Helyesen:
Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65. § (7), (9), (11) bek.). A gazdasági szereplők közül
elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja.

VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítőben 5259/2016. számon megjelent hirdetmény III.1.2) és III.1.3) pontjaiban
megjelent tartalommal megegyezően teszi közzé jelen helyesbítés VII.1.2. pontjában közölteket.
Értelemszerűen jelen helyesbítés VII.1.2) pontjában az eredeti hirdetmény III.1.2) pontjára (Gazdasági és
pénzügyi alkalmasságra) vonatkozóan több pontban közöltek együttesen értelmezendőek és kezelendőek.
Értelemszerűen jelen helyesbítés VII.1.2) pontjában az eredeti hirdetmény III.1.3) pontjára (Műszaki, illetve
szakmai alkalmasságra) vonatkozóan több pontban közöltek együttesen értelmezendőek és kezelendőek.


