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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:21575-2013:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Rendszer-karbantartási és támogatási szolgáltatások
2013/S 016-021575
Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Váci út 73/A, Címzett: Gacsályi Béla, Budapest1139,
MAGYARORSZÁG. Telefon: +36 12582508. Fax: +36 12982507. E-mail: kozbeszerzes@oep.hu
(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 10.1.2013, 2013/S 7-007799)

Tárgy:
CPV:72250000
Rendszer-karbantartási és támogatási szolgáltatások
A következő helyett:
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont:
+36 12582508
VI.3) További információk 8.)
8.) A Részvételre jelentkezéshez csatolni kell:
— részvételre jelentkező nyilatkozatát a Kbt. 58. § (3) bekezdésre vonatkozóan;
— részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 40. § (1) bekezdésre vonatkozóan;
— az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot és igazolást;
— a kizáró okokkal kapcsolatos dokumentumokat;
— részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) cégszerű nyilatkozata valamennyi számlavezető pénzügyi
intézményéről és valamennyi vezetett pénzforgalmi számlájáról;
— A Részvételre jelentkezést aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját
egyszerű másolatban;
— amennyiben a Részvételre jelentkezést, illetve a szükséges dokumentumokat a Részvételre jelentkező cégjegyzésre
jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy
által aláírt meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
VI.3) További információk 12.)
12.) A Kbt. 49. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében elektronikusan,
térítésmentesen bocsátja a Részvételre jelentkezők rendelkezésére a regisztrációs adatlap és a titoktartási nyilatkozat
megküldését követően 2 munkanapon belül.
Ajánlatkérő a Regisztrációs adatlapot és a titoktartási nyilatkozatot a www.oep.hu/kozbeszerzesek honlapon közvetlenül
hozzáférhetővé teszi a Részvételre jelentkezők részére, és azt az Ajánlatkérő
részére a kozbeszerzes@oep.hu címre kell megküldeni.
A Kbt. 49. (6) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt részvételi
jelentkezésenként legalább egy Részvételre jelentkezőnek, vagy a részvételi jelentkezésben
megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.
Helyesen:
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont:
+36 12982508
VI.3) További információk 8.)
8.) A Részvételre jelentkezéshez csatolni kell:
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— részvételre jelentkező nyilatkozatát a Kbt. 58. § (3) bekezdésre vonatkozóan;
— részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 40. § (1) bekezdésre vonatkozóan;
— az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot és igazolást;
— a kizáró okokkal kapcsolatos dokumentumokat;
— részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) cégszerű nyilatkozata valamennyi számlavezető pénzügyi
intézményéről és valamennyi vezetett pénzforgalmi számlájáról;
— A Részvételre jelentkezést aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját
egyszerű másolatban;
— amennyiben a Részvételre jelentkezést, illetve a szükséges dokumentumokat a Részvételre jelentkező cégjegyzésre
jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy
által aláírt meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
— Részvételre jelentkező titoktartási nyilatkozatát
VI.3) További információk 12.)
12.) A Kbt. 49. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében elektronikusan,
térítésmentesen bocsátja a Részvételre jelentkezők rendelkezésére.
A Kbt. 49. (6) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt részvételi
jelentkezésenként legalább egy Részvételre jelentkezőnek, vagy a részvételi jelentkezésben
megnevezett alvállalkozónak el kell érnie vagy át kell vennie
A hiánytalanul kitöltött regisztrációs adatlapot Részvételre jelentkező a dokumentáció honlapról történő letöltését
követően küldje meg Ajánlatkérő részére a kozbeszerzes@oep.hu címre. A Regisztrációs Adatlap megküldése
Ajánlatkérő részére a részvételre jelentkezés feltétele. Ajánlatkérő a Regisztrációs Adatlap a kozbeszerzes@oep.hu
címre történő beérkezéséről visszaigazolást küld a Regisztrációs Adatlapon megjelölt kapcsolattartó részére.
További információk
Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.
A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.
Ajánlakérő a jelen módosításokkal egybeszerkesztett Részvételi Felhívást és Dokumentációt a honlapján a jelen
módosító hirdetmény megjelenésekor közzéteszi.
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