
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: Lenti Város Önkormányzata
Postai cím: Zrínyi Miklós u. 4.
Város/Község: Lenti
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szabóné Gáspár Marianna, Aljegyző, önkormányzati és városfejlesztési
osztályvezető
Telefon: 92/553-938
E-mail: *
Fax: 92/553-957
Az ajánlatkérő általános címe (URL): *
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)
„Lenti Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése a közszolgáltatások
minőségének javítása érdekében” című ÁROP-1.A.2/A-2008-0044 azonosító számú
pályázat keretében a szervezetfejlesztéshez kapcsolódó tanulmányok elkészítése,
szakértői tevékenységek ellátása, képzések szervezése és lebonyolítása,
immateriális javak beszerzése, bővítése, valamint Lenti Város Polgármesteri Hivatala
részére informatikai hardvereszközök beszerzése, informatikai hálózat-fejlesztés
II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben megadott
módon)
I. részajánlati kör: „Lenti Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése a
közszolgáltatások minőségének javítása érdekében” című ÁROP-1.A.2/A-2008-0044
azonosító számú pályázat keretében a szervezetfejlesztéshez kapcsolódó
tanulmányok elkészítése, szakértői tevékenységek ellátása, képzések szervezése
és lebonyolítása, megbízási szerződés keretében



II. részajánlati kör: Építéshatósági nyilvántartó és dokumentum-szerkesztő program
beszerzése, szállítási szerződés keretében
III. részajánlati kör: Jegyzői hatáskörű gyámügyi program beszerzése, szállítási
szerződés keretében
IV. részajánlati kör: Működési engedély nyilvántartását segítő program beszerzése,
szállítási szerződés keretében
V. részajánlati kör: Az OrganP tárgyi eszköz modul kibővítése vonalkódos
azonosításra, szállítási szerződés keretében
VI. részajánlati kör: Lenti Város Polgármesteri Hivatala részére informatikai
hardvereszközök beszerzése, informatikai hálózat-fejlesztés, szállítási szerződés
keretében
II.1. 3) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben megadott
módon)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79313000-1
További
tárgyak:

75112100-5
80400000-8
48700000-5
30200000-1
30213300-8
30213500-0
30174000-9
30125110-5
30236110-6
30233150-7

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Adminisztratív információk
III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
7748/2009
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: 19844 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2009/09/25 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/09/30 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: 2009/10/20 (év/hó/nap )
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)
[list]SectionIII.xmlobject.Group_iii_1_2_2_1
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 )
[end_of_list]SectionIII.xmlobject.Group_iii_1_2_2_1
-------------------- (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 kerül/t.
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
[list]SectionIV.xmlobject.Group_iv_2_1_1
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.3)
A következő helyett
Dátum: 2009/10/20 (év/hó/nap)
Időpont: 12 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2009/11/02 (év/hó/nap)
Időpont: 12 : 00
[end_of_list]SectionIV.xmlobject.Group_iv_2_1_1
IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)
[list]SectionIV.xmlobject.Group_iv_2_2__1
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
Az ajánlattételi felhívás „A részekre vonatkozó információk” című B. mellékletében a
„Működési engedély nyilvántartását segítő program beszerzése” megjelölésű 4. rész
„3. Mennyiség vagy érték” pontjában meghatározott
A következő helyett:
Működési engedély nyilvántartását segítő program beszerzése
A költségnek tartalmaznia kell a szoftver helyszíni telepítési és betanítási díját is.
Főbb technikai elvárások:
- Min. 32bites Windows operációs rendszer támogatása
- Hálózati futtatás korlátlan számú számítógépen.
Főbb tartalmi elvárások:
· nyilvántartás vezetése az üzletekről, üzletek nyitvatartási rendjéről
· üzlet adatainak felvitele, adatok módosítása
· széles körű keresési és szűrési lehetőségek
· nyilvántartás adatai alapján határozat készítése a R szerinti esetekben (működési
engedély kiadása, működési engedély módosítása új üzletkör, műk. eng.
jogosultjának személyében történt változás stb.)
· éves statisztikai adatszolgáltatás során adatgyűjtéshez szükséges információk:
nyilvántartási szám, KSH által adott nyvt. szám, engedély kiadásának,
módosításának, visszavonásának időpontja, üzlet megnevezése, adatai, nyitva
tartása, alapterülete, statisztikai törzsszáma, üzemeltető adatai listázása, statisztika
elkészítése
· működési engedély nyomtatása



· tetszőleges dokumentumok csatolása
· jogosultságkezelés
· naplózási funkció
A dokumentációban részletezettek szerint.”
A következő irányadó:
Működési engedély nyilvántartását segítő program beszerzése
A költségnek tartalmaznia kell a szoftver helyszíni telepítési és betanítási díját is.
Főbb technikai elvárások:
- Min. 32bites Windows operációs rendszer támogatása
- Hálózati futtatás korlátlan számú számítógépen.
Főbb tartalmi elvárások:
· nyilvántartás vezetése a R. 2. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő
adattartalommal a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásáról,
illetve a működési engedély köteles üzletekről
· üzlet adatainak felvitele, adatok módosítása
· nyilvántartás adatai alapján határozat készítése működési engedély köteles üzlet
esetén
· a R. 4. melléklete alapján igazolás nyomtatása működési engedély kiadásáról
· éves statisztikai adatszolgáltatás során az adatgyűjtéshez szükséges információk
listázása, statisztika elkészítése
· tetszőleges dokumentumok csatolása
· naplózási funkció
· jogosultságkezelés
A dokumentációban részletezettek szerint.”
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
[end_of_list]SectionIV.xmlobject.Group_iv_2_2__1
------------------------------- [A IV..2) szakaszból szükség szerint több példány
használható] --------------------------
IV.3) TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁSÁRÓL
(adott esetben)
IV.3.1) Dátumok változása
[list]SectionIV.xmlobject.Group_iv_3_1_1
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: :
[end_of_list]SectionIV.xmlobject.Group_iv_3_1_1
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: 2009/10/06 (év/hó/nap)
A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok



I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Deák Ügyvédi Iroda
Postai cím: Jókai u. 22. fszt. 1-2.
Város/Község: Szekszárd
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Bakó Zoltán
Telefon: 06/74/411-124
E-mail: chris.deak@t-online.hu
Fax: 06/74/510-224
Internetcím (URL): *


