
Hirdetmkny attekintese 1. oldal, osszesen: 1 

Ajanlatkero 

Szervezet : VPE Vasliti 
Palya kapacitas- 
eloszto Korlatolt 
Felelossegu 
Tarsasag 

Cimzett: Pakozdi Istvan 
ugyvezeto 

Cim : Bajcsy-Zsilinszky 
lit 48. 

Ir.sz6m: 1054 

Varos/Kozseg : Budapest 

Orsz6g : Magyarorszag 

Telefon: +36-1-301-9901 

Telefax: +36-1-332-8025 

E-mail: pakozdii@vpe. hu 

Internet cim(URL): www.vpe.hu 

Hirdetmeny tipusa 

(Nemzeti) hirdetmeny visszavonasa, modositasa, 
ajanlatteteli hatarido meghosszabbitasa 

~ l l a  pota 

Iktatva 

~r tes i to  levele k 

Nincs level 

Hianypotlo levelek 

Nincs level 

Meg bizott kepviselo 

Nkv: Szabo & Szomor 
~ g y v e d i  Iroda 

Cimzett : Horvithy Edina 

Cim : Bajcsy-Zsilinszky 
lit 55. 111. em. 1. 

Ir.sz6m: 1065 

V6ros/Kozs6g : Budapest 

Orsz6g : HU 

Telefon : 11269-5777 

Telefax: 11269-2541 

E-mail: horvathy.e@szabo- 
szomor. hu 

www.szabo- 
Internet cim(LIRL): szomor. hu 

Elozmkny 

Kapcsol6d6 hirdetmeny 

Kor6bbi tartalmi gllapot 

Nincsen kor6bbi tartalom 

I ktat6sz6m 

2295712009 
- 

Ik ta t is i  idopont 

2009.11.04 

V6llalkozisi szerzod4s vasljti monitoring 

Iktatasi sz6m 

2495412009 

Befizetksek 

Datum I Befizeto I Mod I 0sszeg 

A hirdetmeny megjelentet&s&hez szukseges 
osszegrol a szamlat az ajinlatkero nevere 6s 
cimere sziveskedjenek kii l l i tani 6s megkuldeni 

Terjedelem 

Oldalszim: 1 5 

Araz6s 

Egyseg6r : 

Ara 

10000 

50000 



Nernzeti kozbeszerzesi hirdetmeny feladasara irdnyuld k6relem 

(5) A kerelemben meg kell adni az alabbiakat: 
b) a kerelem az ~r tesi toben torteno koztetetelt kezdemenyezi; 
c) az ajanlatkero a Kbt. mely rendelkezese (5, bekezdes, pont) alapjan tartozik annak a hat6lya a16 
[ideertve a Kbt. 2. 5-anak (4) bekezdese szerinti onkentes alkalmazasanak esetet is]; 

Kbt. 163. 5 (1) bekezdes c) pontja szerinti ajdnlatkero 
d) az ajanlatkero a Kbt. mely resze, illetoleg fejezete szerinti elj6rast alkalmazza; 

Kbt. VII. fejezete szerinti kozbeszerz6si eljdrds 
e) a kozbeszerzes (beszerzes) becsult erteket [szukseg szerint utalast a Kbt. 245. 5- inak (5) 
bekezdesere vagy 274. 5-anak (2) bekezdesere vagy 298. 5-6nak (3) bekezdesere]; 

12 millio HLlF (Kbt. 259. 5) 
1;) ha a kerelmezo olyan hirdetmeny kozzetritelet keri az ~rtesitoben, amelynek kozzetetele a Kbt. 
szerint nem kotelezo, ezt a korulmenyt is; 

Kotelezo 
g)a kerelem 6s a hirdetmeny feladasanak napjat. 

2009/11/04 
(6) Ha a hirdetmeny kozzetetelet az ajanlatkero altal meghatarozott szemely vagy szervezet 
kezdemenyezi, e szemelynek vagy a szervezetnek a kerelemben nyilatkoznia kell kepviseleti 
jogosultsagar6I is. A kepviseleti jogosultsagrol va16 nyilatkozat hianyaban a Szerkesztobizottsag a 
hianyp6tlasra torten6 felhivast az ajinlatkeronek kuldi meg. 

Kepviseleti jogosultsag meglete [x] 

Egyeb kozlemeny : 

A hirdetmeny megjelentetesehez szukseges osszegrol a szamlat az ajanlatkero nevere es cimere 
sziveskedjenek kiallitani es megkuldeni (VPE Vasllti Palyakapacitis-eloszto Kft. 1054 Budapest, 
Bajcsy-Zs. Qt 48). A hirdetmeny Kbt. 6. 5 (2) bekezdes szerinti ellenjegyzese megtortent. 
Ajinlatkero technikai azonosit6ja: AK08320 

KOZBESZERZESI ERTES~TO 
A KozbeszerzCsek Tanhcshnak Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85. 
Fax: 06 1 336 7751,06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line CrtesitCs: http:Nwww.kozbeszerzes.hu 

A Kozbeszerzesek Tanacsa (Szerkesztobizottsaga) tolti ki 

A hirdetmeny kkzhezvetelenek datuma 

KE nyilvantartasi szam 

I. SZAKASZ: AJANLATKERO 

1.1) NEV, c i ~  ES KAPCSOLATTARTASI PONT(OK) (a kozzetett hirdetmenyben megadott mddon) 

Hivatalos nev: 
VPE VasQti PAlyakapacitSs-eloszt6 Korlatolt Felelosskgu Tarsasag 



2. oldal, iisszcscn: 5 

Tovibbi inform6ci6k a kovetkezo cimen szerezhetijk be: 
[ ] Azonos a fent emlitett kapcsolattart5si ponttal/pontokkal 
[x] Ha att61 eltero, kgrju k toltse ki az A. I mell6kletet 

Postai cim: 
Bajcsy-Zsilinszky ljt 48. 

11. SZAKASZ: A SZERZODES TARGYA 

11.1.1) AZ AJANLATKERO ALTAL A SZERZODESHEZ RENDELT ELNEVEZES (a kozzetett hirdetrnenyben 
megadott mddon) 

Orsz6g: 
Magyarorszag 

Telefon: 
+36-1-301-9901 

Fax: 
+36-1-332-8025 

Va ros/KozsBg 
Budapest 

Monitoring rendszer fejlesztese 

11.1. 2) A SZERZODES MEGHATAROZASA/TARGYA (a kozze'tett hirdetmenyben megadott mddon) 

Internetcim(ek) (adott esetben) 
Az ajanlatkero 61talanos cime (URL): 
www.vpe.hu 
A felhaszna16i oldal internetcime (URL): 

Postai iranyitoszam: 
1054 

Vallalkozasi szerzodes vasljti monitoring tevekenyseghez kapcsol6d6 informatikai rendszer 
fejlesztgsere. 
A nyertes ajanlattevo a szerzod6sben meghatirozott kotelezettsCgeket a szerzodes alairasat61 
szamitott 94 nap idotartamlj teljesitksi hataridon belul koteles teljesiteni. 

11.1. 3) Kozos KOZBESZERZESI SZOJEGYZEK (CPV) (a kozzetett hirdetmenyben megadott mddon) 

Kapcsolattartasi pont(ok): 
VPE Vasljti Palyakapacitas-eloszto Korlatolt Felelosskgii Tarsasag 1054 
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Q t  48. 
Cimzett: 
Pakozdi Istvan ugyvezeto 

E-mail: 
pakozdii@vpe. hu 

Fo szoszedet Kiegeszito szoszedet (adott esetben) 

Fo targy 72262000-9 

111.1.1) Az ajanlatkero altal az akta hoz rendelt hivatkozasi szam (adott esetben) 

111.1.2) A modositassaI/visszavonassaI/hatarido-hosszabbitassaI erintett hirdetmenyre 
vonatkozo informaciok (az adott szerzodesre vonatkozd korabbi kozzetetel) 

111.1.2.1) A modositassal/visszavonassal/hatarid&hosszabbtassal erintett ajanlatteteli 
felhivas: 

Hirdetmeny szama a KE-ben: 22957 / 2009 (KE-szam/evszam) 



A hirdetmeny feladasanak datuma: 2009/10/20 (ev/h6/nap ) 

A hirdetmeny kozzetetelenek datuma: 2009/10/23 (ev/hd/nap ) 

A hirdetmenyben meqjelolt ajanlatteteli hatarid6: 2009/11/16 (Cv/h6/nap ) 

111.1.2.2) Egyeb kora bbi kozzetetel: (adott esetben) 

Hirdetmeny szama a KE-ben: 1 (KE-szam/evsz6m) 

A hirdetmeny feladasanak datuma: (ev/ho/nap ) 

A hirdetmeny k o z z ~ t ~ t e l ~ n e k  datuma: (ev/ho/nap ) 

A hirdetmenyben megjelolt ajanlatteteli hatarido: (Cv/hd/nap ) 
.................... (E pontbbl, amenn yiben szuksCges tobb haszndlhat6) .................... 

111.1.2.3) Sor kerult-e az eljar6sban a Kbt. 56. 5 (3) bek. szerinti ajdnlattdteli hatirido 
rneghosszabbit6sra? igen [ ] nern [x] 

Igen valasz esetdn a rneghosszabbitott ajinlattdteli hatdrido: 

(&v/lr$rrap ) Idijputil-: 

IV. SZAKASZ: KIEGESZ~TO INFORMACIOK 

IV. l )  A HIRDETMENY VISSZAVONASA (adott esetben) 

IV. l . l )  TBjdkoztatas a visszavon6sr6l 

[ 1 Az ajanlatteteli felhivas visszavonasra kerul/t. 

[ 1 Lehetseges, hogy a kozbeszerzesi eljaras ljjra meghirdetesre kerul. 

IV.1.2) A felhivas visszavonasinak indokolisa (kitoltdse nern kotelezti) 

IV.2) TAJEKOZTATAS A HIRDETMENY/DOKUMENTACI~ MODOS~TASAROL (adott esetben) 

IV.2.2.) Tovabbi rnodositott inforrnaciok (adott esetben) 

A m6dositand6 szoveg helye a kozzktett hirdetmknyben/kiadott dokumentacioban: 

IV.2.1) DBturnok rnbdositasa 

A kovetkezo idopont 
iranyad6 

A m6dosPand6 datum helye a kozzetett 
hirdetmenyben 

Datum: 2009/11/16 (e'v/hd/nap) Datum: 2009/11/30 (e'v/hd/nap) 
IV.3.3.) 
dokurnent6cio 

A Idopont: 10 : 00 Idopont: 10 : 00 

beszerzdsdnek 
hatarideje 

Datum: 2009/11/16 (e'v/hd/nap) Datum: 2009/11/30 (e'v/hd/nap) 
IV.3.4.) 
AjBnlattdteli 

IdGpont: 10 : 00 Id6pont: 10 : 00 

hatir ido 

D6tum: 2009/11/16 (e'v/hd/nap) D6tum: 2009/11/30 (e'v/hd/nap) 
IV.3.7.) 
ajanlatok 

Idopont: 10 : 00 Id6pont: 10 : 00 

felbontasa 

A kovetkez6 helyett 



4. oldal. osszcscn: 5 

A dokumentacio kiegeszitesre kerul a muszaki dokumentacio 2.~2. melleklet6vel. 

A kovetkezo helyett: 

&s/vagy 
Magyaraz6 megjegyzk (adott esetben): 

A dokumentacio kiegeszitesre kerul a muszaki dokumentacio 2.~2. mellekletkvel, a KAPELLA 
rendszer funkcionilis leir5sdval (Felhaszndloi kkzikonyv). 

............................... [A IV.. 2) szakaszbdl szuks&g szerint tobb pCldiiny hasznSlhatd] --------------- 
----------- 

IV.3) TAJEKOZTATAS AZ AJANLATTETELI HATARIDO HOSSZABB~TASAROL (adott esetben) 

I IV.3.2) Az ajanlatteteli hatarid6 meghosszabbitasanak indoka 

IV.3.1) Datumok valtozasa 

IV.4) EGYEB INFORMACIOK (adott esetben) 

A 
meghosszabbit6ssal 
erintett datum helye 
a kijzzktett 
hirdetmenyben 

A KE 22957/2009. szamon megjelent hirdetmeny V.3.1. (eredmenyhirdetks tervezett 
idopontja) 6s V.3.2. (szerzod6skotes tervezett idopontja) vdltozatlan. 

IV.5) E HIRDETMENY FELADASANAK DATUMA 

IV.5.1) A feladds dituma: 2009/11/04 (ev/hd/nap) 

D6tu m : (e'v/hd/nap) D6 tu m : (e'v/hd/nap) 
Idopont: : Idopont: : 

A kovetkezo helyett 

I) TOVABBI I N F O R ~ C I ~ K  A KOVETKEZO C~MEKEN ES KAPCSOLATTARTASI PONTOKON SZEREZHETOK BE 

A kovetkezo idopont irinyad6 

Hivatalos n6v: 
Szab6 & Szomor ugyvedi Iroda 

Postai cim: 
Bajcsy-Zsilinszky Q t  55. III/l. 

Varos/ Kozseg Postai Orszag : 
Budapest ir6nyit6szam: Magyarorszag 

1065 

Kapcsolattartisi pont(ok): 
Szabo & Szomor ~ g y v e d i  Iroda 1065 Budapest, Bajcsy- 
Zsilinszky Q t  55. 11111 
Cimzett: 
dr. Danyi Andr6s 

E-mail: 
horvathy.e@sza bo-szomor. hu 

Telefon: 
+36-1-2695777 

Fax: 
+36-1-2692541 



1 Internetcirn (URL): 




