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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313332-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
2017/S 151-313332

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 105-210082)

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Országos Rendőr-főkapitányság
AK05982
Teve utca 4–6.
Budapest
1139
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szele Tamás, r. alezredes
Telefon:  +36 14435597
E-mail: euprojekt@orfk.police.hu 
Fax:  +36 14435598
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.police.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.police.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Elektronikus fizetési szolgáltatások továbbfejlesztése a KÖFOP-1.0.0 – VEKOP-15-2016-00028 projekt
keretében.

II.1.2) Fő CPV-kód
72000000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében elektronikus fizetési szolgáltatások továbbfejlesztése a KÖFOP-1.0.0 –
VEKOP-15-2016-00028 projekt keretében.
Ezen továbbfejlesztés középpontjában az „Elektronikus fizetési és elszámolási rendszer” (EFER)
Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatás (SZEÜSZ) által nyújtott szolgáltatások igénybevételének
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interfészkapcsolat útján történő teljes körű megvalósítása, a rendőrségi hatósági ügyfeldolgozást biztosító
informatikai szakrendszereibe történő implementálása áll.
A fenti funkciók megvalósítása érdekében jelen közbeszerzés tárgyát képező szoftverfejlesztés által
elektronikus fizetési megoldások kerülnek megvalósításra, amely integrálásra kerül a Rendőrség
ügyviteli, valamint a követelésállomány nyilvántartást és a hatósági ügyfeldolgozást támogató pénzügyi
szakrendszeréhez.
A projekt keretében bevezetésre kerülő rendszer az állampolgárok számára biztosítja a bírságok helyszíni,
bankkártyával történő befizetésének a lehetőségét.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

08/08/2017

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 105-210082

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

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 09/08/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 23/08/2017
Helyi idő: 10:30
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 09/08/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 23/08/2017
Helyi idő: 10:30

VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy ajánlatkérő az egyéb közbeszerzési dokumentumot
is módosítja.
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentum módosítását az eredeti
dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.
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