6. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 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 SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága)
tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének
dátuma____________________
KÉ nyilvántartási
szám_________________________________
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név: Újhartyán Község Önkormányzat
Postai cím: Fő u. 21.
Város/Község: Újhartyán

Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
Ország: Magyarország
irányítószám:
2367
Telefon: 29/372-133

Címzett: Schulcz József polgármester
E-mail:Fax: 29/372-025
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):I.2) A NYERTES AJÁNLATTEVŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név: BAU-VERTIKÁL Építőipari Kft.
Postai cím:Könyves Kálmán krt. 76.
Város/Község: Budapest

Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
Ország:Magyarország
irányítószám:
1087
Telefon: 56/516-030

Címzett: Szikszai Tibor ügyvezető igazgató
E-mail:-

Fax: 56/423-922

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlattevő általános címe (URL):I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű
Regionális/helyi szintű

Közszolgáltató
X

Közjogi szervezet

Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241.
§ b)–c) pont]
Egyéb

I.4.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.4.1) A KBT. IV. FEJEZETE/VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
X Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy
I.4.2) A KBT. V. FEJEZETE/VII FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása

Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok
feltárása és kitermelése

Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy
autóbusz szolgáltatások

Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Kikötői tevékenységek

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Újhartyán Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár” eszközbeszerzése
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás
X

b) Árubeszerzés

Kivitelezés

Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által
meghatározott
követelményeknek
megfelelően

Bérlet
Részletvétel

X

Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és
4. mellékletében)

Ezek
kombinációja/Egyéb

Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód HU10

c) Szolgáltatás

Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye : 2367
Újhartyán, „Béla Gödör”
415/6 hrsz.

A teljesítés helye
NUTS-kód

NUTS-kód HU10
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum:
2009/ 10 /01 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Újhartyán Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár” eszközbeszerzése.
Teljes mennyiség
- Kész bútor szállítása 8 foglalkoztatós óvoda helyiségébe telepítéssel együtt, mely tartalmaz:
íróasztal, kulcstároló szekrény, szék, zárható szekrény, asztal, óvodai fektető, óvodai szekrény,
játszógaléria, tábla, öltözőszekrény, polcrendszer, virágtartó, fektetőhöz görgős tároló, törölköző
tartó,
- óvoda fejlesztő eszközök beszerzése, amely tartalmazza: újfesték, fémtalicska, szorzótábla,
szócsaládok, kockák, műanyag csavarok, számoló doboz, könyvek, hangszerkészlet, logikai
készlet, CD, írásvetítő, puzzle, táblás logikai készlet, bóják, dömper, festékroller készlet,
vonalzó, egyensúlyozó deszka golyókkal, roller, mini tricikli, ásó, gereblye, lapát, szita, vödör,
öntözőkanna, kapa, cirokseprű,
- tornatermi berendezések, eszközök szállítása és telepítése, amely tartalmaz: testhenger,

kombinált tornaszer, mászóka, egyensúlyozó korong, mini foci, tornapad, beltéri kosár állvány,
bordásfal, tornaszekrény
- kültéri bútorok, játszótéri berendezések szállítása és telepítése, amely tartalmaz: játszóvár,
hinta, mérleghinta, babaház, teherautó, homokozó keret, labdadobáló, kombinált játszóvár
csúszdákkal, mászógúla, lépegető, ütéscsillapító gumiburkolat, ütéscsillapító homokburkolat
telepítése,
- Konyhai berendezések szállítása és telepítése, amely tartalmaz: mosogató, munka asztal, hűtő,
páraelszívó ernyő, tároló állvány, asztal, tároló asztal, faliszekrény, polc, mérleg, hűtőszekrény,
öltözőszekrény, öltözőpad, zsúrkocsi,
az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék
Fő tárgy
További tárgy

39.10.00.00-3

-

37.00.00.00-8
37.42.00.00-8
37.50.00.00-3
39.14.10.00-2

II.2) A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE
Az ellenszolgáltatás összege
ÁFA
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes nélkül
szerződést, részt és opciót beleértve)
Érték (arab számmal)

-

335.900.000.-

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
Az időtartam hónap(ok)ban:

Pénznem HUF

ÁFÁ-val
(%)

ÁFA

X

vagy napokban:

VAGY: kezdés:
2009 /10
/ 1
(év/hó/nap)
befejezés:
2009/ 10 / 22
(év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2009/ 10/22
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2009/11 /17
A szerződés határozatlan időtartamra szól?

igen

nem X

II.4) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE (RÉSZTELJESÍTÉSE) SZERINTI MENNYISÉG ÉS
ELLENSZOLGÁLTATÁS

II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség
Kész bútor szállítása 8 foglalkoztatós óvoda helyiségébe telepítéssel együtt, mely tartalmaz:
íróasztal, kulcstároló szekrény, szék, zárható szekrény, asztal, óvodai fektető, óvodai szekrény,
játszógaléria, tábla, öltözőszekrény, polcrendszer, virágtartó, fektetőhöz görgős tároló,
törölköző tartó,

- óvoda fejlesztő eszközök beszerzése, amely tartalmazza: újfesték, fémtalicska, szorzótábla,
szócsaládok, kockák, műanyag csavarok, számoló doboz, könyvek, hangszerkészlet, logikai
készlet, CD, írásvetítő, puzzle, táblás logikai készlet, bóják, dömper, festékroller készlet,
vonalzó, egyensúlyozó deszka golyókkal, roller, mini tricikli, ásó, gereblye, lapát, szita, vödör,
öntözőkanna, kapa, cirokseprű,
- tornatermi berendezések, eszközök szállítása és telepítése, amely tartalmaz: testhenger,
kombinált tornaszer, mászóka, egyensúlyozó korong, mini foci, tornapad, beltéri kosár állvány,
bordásfal, tornaszekrény
- kültéri bútorok, játszótéri berendezések szállítása és telepítése, amely tartalmaz: játszóvár,
hinta, mérleghinta, babaház, teherautó, homokozó keret, labdadobáló, kombinált játszóvár
csúszdákkal, mászógúla, lépegető, ütéscsillapító gumiburkolat, ütéscsillapító homokburkolat
telepítése,
- Konyhai berendezések szállítása és telepítése, amely tartalmaz: mosogató, munka asztal,
hűtő, páraelszívó ernyő, tároló állvány, asztal, tároló asztal, faliszekrény, polc, mérleg,
hűtőszekrény, öltözőszekrény, öltözőpad, zsúrkocsi,
II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege
ÁFA
[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük nélkül
megadni]
Érték (arab számmal) 35.900.000.-

Pénznem HUF

ÁFÁ-val
(%)

ÁFA

X

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott ideértve a
Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]
Nyílt

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Meghívásos

Gyorsított tárgyalásos

Gyorsított meghívásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Versenypárbeszéd

Keretmegállapodásos eljárás

III. 1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Időszakos előzetes tájékoztatót
tartalmazó hirdetménnyel
meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett
tárgyalásos
Keretmegállapodásos

X

meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos
III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű
eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás
nélküli

Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat

X

III.3) HIVATKOZÁS A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS
KORÁBBI KÖZZÉTÉTELEKRE/TÁJÉKOZTATÁSRA
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben:
A hirdetmény száma a KÉ-ben:

(év/hó/nap)

(KÉ-szám/évszám)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja :III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben:

(év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 21091/2009 (KÉ-szám/évszám)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
IV.1) SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS
IV.1.1) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e?

igen X nem

IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: -

IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:IV.2) SZERZŐDÉSSZERŰ RÉSZTELJESÍTÉS
IV.2.1) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e?
igen X nem
IV.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:
IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:IV.3) SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.3.1) A szerződést módosították-e?
igen
nem X
IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre:-

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) Egyéb információk:V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: V.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

2009/11/18

