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Tartalom:  
 
4. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM 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: Legfőbb Ügyészség  
Postai cím: Markó u. 16.  
Város/Község: Budapest  
Postai irányítószám: 1055  
Ország: HU  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: Legfőbb Ügyészség Számítáéstechnika-alkalmazási és Információs Főosztály, Budapest VI., Székely 
Bertalan u. 21.  
Telefon: 1 - 472-5600  
E-mail: informatika@mku.hu  
Fax: 1 - 472-5655  
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mklu.hu  
A felhasználói oldal internetcíme (URL): -  
További információk a következő címen szerezhetők be:  
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
xHa 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)  

http://kozbeszerzes.hu/lid/popup/pid/0/hirdetmenyPdfDownload?hirdetmenyID=Hirdetmeny.portal_0784_2012


Microsoft szoftverek beszerzése  
II.1.2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben megadott módon)  
Szállítási szerződés informatikai fejlesztői környezet kialakításához, valamint a szervezet tevékenységét segítő 
informatikai támogatás bővítéséhez szoftver termékeknek, licenceknek a Magyar Köztársaság Ügyészsége 
részére történő szállítására, 50 millió forin + ÁFA keretösszegig  
II.1.3) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben megadott módon)  
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48200000-0   

További tárgyak: 48310000-4   

 
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 közzététel)  
III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett ajánlattételi felhívás:  
Hirdetmény száma a KÉ-ben: 32736 / 2011 (KÉ-szám/évszám)  
A hirdetmény feladásának dátuma: 2011/12/21 (év/hó/nap )  
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/12/26 (év/hó/nap )  
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: 2012/01/12 (év/hó/nap )  
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)  
   
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)  
A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )  
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )  
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: (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  
IV.3.3)A dokumentáció beszerzésének határideje  
A következő helyett  
Dátum: 2012/01/12 (év/hó/nap)  
Időpont: 12 : 00  
A következő időpont irányadó  
Dátum: 2012/01/31 (év/hó/nap)  
Időpont: 12 : 00  
 
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben  
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  
A következő helyett  
Dátum: 2012/01/12 (év/hó/nap)  



Időpont: 12 : 00  
A következő időpont irányadó  
Dátum: 2012/01/31 (év/hó/nap)  
Időpont: 12 : 00  
 
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben  
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  
A következő helyett  
Dátum: 2012/01/12 (év/hó/nap)  
Időpont: 12 : 00  
A következő időpont irányadó  
Dátum: 2012/01/31 (év/hó/nap)  
Időpont: 12 : 00  
 
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben  
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:  
A következő helyett  
Dátum: 2012/01/27 (év/hó/nap)  
Időpont: 12 : 00  
A következő időpont irányadó  
Dátum: 2012/02/17 (év/hó/nap)  
Időpont: 12 : 00  
 
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben  
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:  
A következő helyett  
Dátum: 2012/02/06 (év/hó/nap)  
Időpont: 11 : 00  
A következő időpont irányadó  
Dátum: 2012/02/27 (év/hó/nap)  
Időpont: 12 : 00  
------------------------------- [A IV.2.1) szakaszból szükség szerint több példány használható] ------------------------
--  
IV.2.2.) További módosított információk a hirdetményben (adott esetben)  
   
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:  
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya:  
A következő helyett:  
Szállítási szerződés informatikai fejlesztői környezet kialakításához, valamint a szervezet tevékenységét segítő 
informatikai támogatás bővítéséhez szoftver termékeknek, licenceknek a Magyar Köztársaság Ügyészsége 
részére történő szállítására, 50 millió forint + ÁFA keretösszegig  
A következő irányadó:  
Szállítási szerződés informatikai fejlesztői környezet kialakításához, valamint a szervezet tevékenységét segítő 
informatikai támogatás bővítéséhez szoftver termékeknek, licenceknek a Magyar Köztársaság Ügyészsége 
részére történő szállítására  
és/vagy  
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):  
 
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:  
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
A következő helyett:  
Fő tárgy: 48200000-0 
További tárgyak: 48310000-4  
A következő irányadó:  
Fő tárgy: 48200000-0 
és/vagy  



Magyarázó megjegyzés (adott esetben):  
 
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:  
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)  
A következő helyett:  
Informatikai fejlesztői környezet kialakításához, valamint a szervezet tevékenységét segítő informatikai 
támogatás bővítéséhez szoftver termékek, licencek szállítása a Magyar Köztársaság Ügyészsége részére, 
maximum 50 000 000,- Ft + ÁFA keretösszegig: 
11 db Visual Studio Professional + MSDN* előfizetés 2 évre  
3 db Visual Studio Ultimate + MSDN* előfizetés 2 évre  
250 db CAL MS Windows 2008 és  
233 db CAL MS Exchange 2010 szerverekhez 
160 db + 50 % Office St. legújabb verziójú programcsomag  
A következő irányadó:  
Informatikai fejlesztői környezet kialakításához, valamint a szervezet tevékenységét segítő informatikai 
támogatás bővítéséhez szoftver termékek, licencek szállítása a Magyar Köztársaság Ügyészsége részére: 
11 db Visual Studio Professional + MSDN* előfizetés 3 évre  
3 db Visual Studio Ultimate + MSDN* előfizetés 3 évre  
250 db CAL MS Windows 2008 és  
233 db CAL MS Exchange 2010 szerverekhez  
és/vagy  
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):  
 
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:  
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
A következő helyett:  
- az ajánlattevőnek az utolsó lezárt üzleti évben a szoftvertermékek szállítására vonatkozó forgalma nem érte el 
az 50 millió forintot.  
A következő irányadó:  
- az ajánlattevőnek az utolsó lezárt üzleti évben a szoftvertermékek szállítására vonatkozó forgalma nem érte el 
a 30 millió forintot.  
és/vagy  
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):  
 
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:  
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  
A következő helyett:  
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóknak az ajánlatban a szerepeltetnie 
kell 
- a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pont alapján az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap legjelentősebb, 
szoftvertermékek és szoftverlicencek szállítására vonatkozó referenciáit a Kbt. 68. § (1) bekezdésben előírt 
módon történő igazolásával, a következők részletezésével: 
o a szerződést kötő másik fél, 
o a teljesítés helye és ideje, 
o a szállított szoftverek, szoftverlicencek megnevezése, 
o az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölése 
o a referenciaadó személy neve, beosztása, elérhetősége (cím, telefon); 
A referenciaigazolás(ok)nak és/vagy referencianyilatkozat(ok)nak tartalmazni kell a referencialista tartalmára 
vonatkozóan előírt információkat, továbbá a megrendelő vagy a nyilatkozó nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés 
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
- annak igazolását a gyártó által aláírt nyilatkozattal, hogy nagyvállalati viszonteladója az ajánlott terméknek.  
A következő irányadó:  
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóknak az ajánlatban a szerepeltetnie 
kell 
- a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pont alapján az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap legjelentősebb, az 
eljárás tárgya szerinti szoftvertermékek és szoftverlicencek szállítására vonatkozó referenciáit a Kbt. 68. § (1) 



bekezdésben előírt módon történő igazolásával, a következők részletezésével: 
o a szerződést kötő másik fél, 
o a teljesítés helye és ideje, 
o a szállított szoftverek, szoftverlicencek megnevezése, 
o az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölése 
o a referenciaadó személy neve, beosztása, elérhetősége (cím, telefon); 
A referenciaigazolás(ok)nak és/vagy referencianyilatkozat(ok)nak tartalmazni kell a referencialista tartalmára 
vonatkozóan előírt információkat, továbbá a megrendelő vagy a nyilatkozó nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés 
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.  
és/vagy  
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):  
 
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:  
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
A következő helyett:  
Az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának alkalmasságát kizáró tényező, 
ha 
- együttesen nem rendelkeznek az ajánlattételi határidő napját megelőző 36 hónapban összesen legalább három 
különböző végfelhasználónál sikeresen teljesített referenciával; 
az ajánlattevő nem rendelkezik Microsoft Large Account Reseller (LAR) státusszal az ajánlattételi határidő 
napját követő minimum 6 hónapig.  
A következő irányadó:  
Az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának alkalmasságát kizáró tényező, 
ha 
- együttesen nem rendelkeznek az ajánlattételi határidő napját megelőző 36 hónapban összesen legalább három 
különböző végfelhasználónál sikeresen teljesített, az eljárás tárgya szerinti szoftvertermékek szállítására 
vonatkozó referenciával.  
és/vagy  
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):  
------------------------------- [A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható] ------------------------
--  
IV.2.3.1) Módosul-e a dokumentáció igen  
IV.2.3.2) A dokumentáció módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):  
A III. fejezet: Műszaki leírás, az ajánlattételi felhívás módosításának megfelelően  
IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott esetben):  
A módosított dokumentáció munkanapokon 8 – 12 óra között vehető át az OKFON Közbeszerzési és 
Szolgáltatási ZRt.székhelyén: Budapest XIII., Gömb u. 33. I. emelet. A dokumentáció megvásárlásakor a 
vásárlónak meg kell adnia az eljárásban részt venni kívánó cég részéről a kapcsolattartó nevét, telefon és fax 
számát, valamint e-mail címét.  
IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):  
Dátum: 2012/01/31 (év/hó/nap)  
Időpont: 12 : 00  
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: 2012/01/11 (év/hó/nap)  
 
A. melléklet  
További címek és kapcsolattartási pontok  
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be  
Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.  
Postai cím: Gömb u. 33.  
Város/Község: Budapest  
Postai irányítószám: 1139  
Ország: HU  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: -  
Telefon: 20 3307 120  
E-mail: Horvath.Tibor@okfon.hu  
Fax: 1 - 4122-469  
Internetcím (URL): -  
 


