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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:320282-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások
2017/S 154-320282
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
Szolgáltatásmegrendelés
(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 130-265996)
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK24670
Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Budapest
1075
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Győri-Pintér Márta
Telefon: +36 704903730
E-mail: kozbeszerzes@bku.hu
Fax: +36 12351044
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bku.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bku.hu
I.1)

Név és címek
BKK – Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK15389
Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Budapest
1075
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bajzát Katalin
Telefon: +36 703903574
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
NUTS-kód: HU11
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.bkk.hu/
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II.1)

A beszerzés mennyisége

II.1.1)

Elnevezés:
Munkaerő-kölcsönzés (1. rész Bevételbiztosítási segédmunkatársak; 2. rész ügyfélszolgálati, ügyféltájékoztatási és egyéb adminisztratív munkatársak).

II.1.2)

Fő CPV-kód
79620000

II.1.3)

A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Munkaerő-kölcsönzés (1. rész Bevételbiztosítási segédmunkatársak; 2. rész ügyfélszolgálati, ügyféltájékoztatási és egyéb adminisztratív munkatársak).
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma:
11/08/2017
VI.6)

Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 130-265996

VII. szakasz: Változások
VII.1)
A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)

Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A következő helyett:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1.
1. rész: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított36
hónap alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően (rész)teljesített munkaerő-kölcsönzés tárgyú referenciával, mely legalább 6 hónapon keresztül
egy kölcsönvevő részére minimum havi átlagos 26 fő munkaerő biztosítására vonatkozik megszakítás nélküli,
folyamatos munkarendben ellátandó feladatokra.
Helyesen:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1.
1. rész: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított
36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően (rész)teljesített munkaerő-kölcsönzés tárgyú referenciával, mely legalább 6 hónapon keresztül egy
kölcsönvevő részére minimum havi átlagos 26 fő munkaerő biztosítására vonatkozik egyenlőtlen munkaidőbeosztásban ellátandó feladatokra.
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 15/08/2017
Helyi idő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 23/08/2017
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Helyi idő: 11:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 15/08/2017
Helyi idő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 23/08/2017
Helyi idő: 11:00
VII.2)

További információk:
1. Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációt (ide értve a műszaki leírást) is módosítja. A módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt ajánlattételi dokumentációt ajánlatkérő a módosító hirdetmény közzétételének a
napján rendelkezésre bocsátja: a felhívásban megadott linken, az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen
elektronikusan elérhetővé teszi.
2. Ajánlatkérő a módosítási szándékról és a módosító hirdetmény feladásáról az eredeti ajánlattételi határidő
lejárta előtt, a módosító hirdetmény feladásának napján írásban közvetlenül, egyidejűleg tájékoztatja az
érdeklődő gazdasági szereplőket.
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