1. oldal, összesen: 9 oldal

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem
(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi;
c) az ajánlatkérı a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá
[ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is];
22. § (1) b)
d) az ajánlatkérı a Kbt. mely része, illetıleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza;
harmadik rész VI. fejezet
e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 245. §-ára];
217000000 HUF
f) ha a kérelmezı olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítıben, amelynek közzététele a Kbt.
szerint nem kötelezı, ezt a körülményt is;
Kötelezı
g) a kérelem és a hirdetmény feladásának napja:
2010/07/23
i) az ajánlatkérıt a Tanács által vezetett ajánlatkérık nyilvántartásában [Kbt. 18. § (2) bekezdése]
megjelölı azonosító számot;.
AK05265
j) az eljárást megindító hirdetmény esetében a Kbt. 6. §-ának (2) bekezdése szerinti ellenjegyzés
megtörténtére való utalást.
A hirdetményt ellenjegyezte az ajánlatkérı szabályzatában meghatározott személy.
(6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérı által meghatalmazott személy vagy szervezet
kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti
jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a Szerkesztıbizottság a
hiánypótlásra történı felhívást az ajánlatkérınek küldi meg.
Képviseleti jogosultság megléte [x]
Egyéb közlemény:
1 . 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
AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRİL
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Mőemlékek Nemzeti Gondnoksága
Postai cím:
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Dísz tér 15.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1014

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
+36 20 911-6776

Címzett:
Báthory Gábor projektvezetı
E-mail:
mag@mag.hu

Fax:
+36 1 202 6288

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérı általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA
Központi szintő [x]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintő [ ]

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

Közjogi szervezet [ ]

Egyéb [ ]

I.3 .) AZ AJÁNLATKÉRİ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. IV. FEJEZETE/VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN
[ ] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidı, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[x] Egyéb (nevezze meg): mőemlékek kezelése,
gondnokolása

[ ] Egészségügy

I.3.2) A KBT. V. FEJEZETE/VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN
[ ] Víz

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és
elosztása

[ ] Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

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

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

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

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

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

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]
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I. 4.) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem
[x]
II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerzıdés az „ÉMOP-2.1.1/B-2F-2009-0007 „VÉGVÁRAK VILÁGA” SIROK, BARLANGVÁR
TURISZTIKAI KÖZPONT” programmal kapcsolatos kivitelezési tevékenység ellátására.
II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a
leginkább megfelel a szerzıdés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a) [x] Építési beruházás

b) [ ] Árubeszerzés

[x] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel,
módon, az ajánlatkérı által
meghatározott követelményeknek
megfelelıen

[ ] Bérlet

c) [ ] Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4.
mellékletében)

[ ] Részletvétel
[ ] Ezek
kombinációja/Egyéb

[ ] Építési koncesszió

[ ] Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

Magyarország,
Heves megye,
1. rész: Sirok, külterület, hrsz: 0193,
0194, 0192/4, 0192/10, 0192/20
2. rész: Sirok, Petıfi S. u. 11.

NUTS-kód

NUTS-kód

NUTS-kód HU312
II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése [ ]
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerzıdések [ ]
II. 1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
[ ] Nyílt
[ ] Meghívásos
[ ] Tárgyalásos
II.1. 5) A szerzıdés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Vállalkozási szerzıdés az „ÉMOP-2.1.1/B-2F-2009-0007 „VÉGVÁRAK VILÁGA” SIROK, BARLANGVÁR
TURISZTIKAI KÖZPONT” programmal kapcsolatos kivitelezési tevékenység ellátására.
1. rész: Alsóvár mőemléki rekonstrukciója
700 m3 föld kitermelése, 1500 m2 nehézállvány építés (min. 5 kN/m2 teherbírású), sziklafal
szilárdítás, 300 m3 kı várfal építés, 200 m2 alapterülető magasépítési tevékenység, és kapcsolódó
gépészeti (vízellátás, csatornázás, stb.), villamossági (belsı áramellátási, gyengeáramú hálózat
kiépítési, villámvédelmi, stb.), térfigyelı és web-kamera rendszer kiépítési munkák elvégzése, 15 m2
kırestaurálás, külsı díszvilágítás kiépítése, 1000 m2 bozótirtás.
2. rész: Tájház
120 m2 favázas építmény megvalósítása és kapcsolódó villamossági (belsı áramellátási, gyengeáramú
hálózat kiépítési, villámvédelmi, stb.) munkák elvégzése, 400 m2 területrendezés, 300 m2 játszótér
kiépítése és szabványossági felülvizsgálata.
Ellátandó feladatok mindkét rész esetén:
1.) A beruházás elıkészítése, megvalósítása;
2.) A mőszaki átadás-átvételi-, használatbavételi- és az utó-felülvizsgálati eljárások lebonyolítása;
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3.) A megvalósulási dokumentáció és az üzembe helyezéshez (engedélyek megszerzéséhez és az
üzemeltetésre történı átadáshoz) szükséges dokumentumok, valamint az (ajánlatkérı számviteli
politikájához illesztett) aktiválási jegyzék elkészítése;
4.) A beruházás garanciális és szavatossági igényeinek teljesítése („Jótállási idıszakban” és azt
követıen a vonatkozó jogszabályok szerint);
5.) Továbbá a kommunikáció és a tájékoztatás körében felmerülı kivitelezıi feladatok ellátása.
6.) Monitoring idıszakban, a Projekt lezárását követı 5 évben, szükség és igény szerinti rendelkezésre
állás, adatszolgáltatás.
Ütemezés:
1. rész:
munkaterület átadás: 2010.08.11.
1db web-kamera mőködıképes kiépítése: 2010.10.21. (illetve az ajánlattevı vállalása szerinti korábbi
idıpontra)
A felsı vár látogathatóságát munkaszervezési megoldásokkal a teljes kivitelezési idıtartamból legalább
13 hónapon keresztül biztosítani kell.
mőszaki átadás-átvétel: 2011.10.31. (illetve az ajánlattevı vállalása szerinti korábbi idıpontra)
2. rész:
munkaterület átadás: 2010.08.11.
mőszaki átadás-átvétel legkésıbbi idıpontja: 2011.10.31. (illetve az ajánlattevı vállalása szerinti
korábbi idıpontra)
Az ajánlatkérı elıteljesítést elfogad.
II.1. 6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fı szószedet
Fı tárgy

Kiegészítı szószedet (adott esetben)

45212350-4

Kiegészítı tárgy(ak) 45453100-8
45231100-6
45261400-8
45262700-8
45316100-6
35125300-2
45314300-4
45300000-0
45330000-9
45422000-1
37535200-9
43325000-7
45112723-9
II.2) A SZERZŐDÉS(EK) ÉRTÉKE
II.2.1) A szerzıdés(ek) értéke
(Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerzıdést,
részt és opciót beleértve; az egyes szerzıdésekre vonatkozó
információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt
kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 221.668.895 Pénznem HUF

ÁFA
nélkül

[x]

ÁFÁ-val

[]

ÁFA (%)

,

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
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III.1.1) Az eljárás fajtája
III. 1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben
ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., szerinti eljárást]
[ ] Nyílt

[ ] Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított tárgyalásos

[ ] Gyorsított meghívásos

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Versenypárbeszéd

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

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Meghívásos

[ ] Idıszakos elızetes tájékoztatót
tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett
tárgyalásos

[ ] Idıszakos elızetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

[ ] Elıminısítési hirdetménnyel meghirdetett
tárgyalásos

[ ] Elıminısítési hirdetménnyel meghirdetett
meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos

[ ] Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt.
21. § (3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor
igen [ ] nem [ ]
III. 1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerő eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli [x] Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [ ]
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos [ ]
III. 1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerő eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli [ ] Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [ ]
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos [ ]
III. 1.1.6) A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta
választására a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor
igen [ ] nem [x]
III. 1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben) :
III. 1.1.8.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi
felhívás/ajánlattételi felhívás

[x]

Idıszakos elızetes
összesített
tájékoztató

[]

Elıminısítési
hirdetmény

[]

III.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás [ ]
VAGY
Az összességében legelınyösebb ajánlat [x] a következı részszempontok alapján
Részszempont
1. 1. Ajánlati ár (nettó Ft)

Súlyszám
60
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2. 2. Vállalt elıteljesítés (nap)

15

3. 3. Web-kamera mőködtetésére vállalt feltétel 15
4. 4. Jótállásra vállalt idıtartam (év)

10

III.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre? igen [ ] nem [x]

III.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
III.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben?
igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén (válassza a megfelelı rovatot):
Elızetes összesített tájékoztató [ ] VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]
A hirdetmény száma a HL-ben: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás [x] VAGY Egyszerősített ajánlati felhívás (DBR) [ ]
A hirdetmény száma a HL-ben: 2009 /S 174 - 251009
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/09/10 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel [ ]
A hirdetmény száma a HL-ben: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben?
igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén (válassza a megfelelı rovatot):
Elızetes összesített tájékoztató [ ] VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás [x] VAGY Egyszerősített ajánlati felhívás (DBR) [ ]
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 18305 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/09/14 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel [ ]
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A SZERZÕDÉS SZÁMA: 1 MEGNEVEZÉSE VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS
IV.1) A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA: 2010/08/11 (év/hó/nap)
IV.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA : 1
IV.3) A NYERTES AJÁNLATTEVŐ NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név:
Reneszánsz Kıfaragó Zrt.
Postai cím:
Kossuth tér 16-17.
Város/Község

Postai
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Budapest

irányítószám:
1055

Magyarország

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

IV.4) A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (csak számokkal)
ÁFA
nélkül

ÁFÁval

[x]

[]

[x]

[]

ÁFA (%)

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 217.000.000 Pénznem HUF

,

Az ellenszolgáltatás szerzıdésbeli összege
Érték (arab számmal) 194.969.298 Pénznem HUF

,
,

[]
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab
[]
számmal) / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab
számmal) Pénznem
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát
A szerzıdés határozatlan idıtartamra szól? igen [ ] nem [x]
IV.5 ) VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ –E ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ? igen [ ] nem
[x]
Igen válasz esetén jelölje meg a szerzıdés alvállalkozók igénybevételével történı teljesítése értékét
vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Arány (rész): , (%)
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Nem ismert
[x]
A szerzıdés alvállalkozók, illetve erıforrást nyújtó szervezetek igénybevételével történı
teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)

IV.6) A szerzıdést olyan ajánlattevıvel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
igen [ ] nem [x]
IV.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony
volt? igen [ ] nem [x]
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -----------------IV. SZAKASZ : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A SZERZÕDÉS SZÁMA: 2 MEGNEVEZÉSE VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS
IV.1) A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA: 2010/08/11 (év/hó/nap)
IV.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA : 1
IV.3) A NYERTES AJÁNLATTEVŐ NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név:
Reneszánsz Kıfaragó Zrt.
Postai cím:
Kossuth tér 16-17.
Város/Község
Budapest

Postai
irányítószám:
1055

E-mail:

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=22029/2010

Ország:
Magyarország

Telefon:

2010.07.23.

8. oldal, összesen: 9 oldal

Internetcím (URL):

Fax:

IV.4) A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (csak számokkal)
ÁFA
nélkül

ÁFÁval

[x]

[]

[x]

[]

ÁFA (%)

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 217.000.000 Pénznem HUF

,

Az ellenszolgáltatás szerzıdésbeli összege
Érték (arab számmal) 26.699.597 Pénznem HUF

,
,

[]
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab
[]
számmal) / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab
számmal) Pénznem
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát
A szerzıdés határozatlan idıtartamra szól? igen [ ] nem [x]
IV.5 ) VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ –E ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ? igen [ ] nem
[x]
Igen válasz esetén jelölje meg a szerzıdés alvállalkozók igénybevételével történı teljesítése értékét
vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Arány (rész): , (%)
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Nem ismert
[]
A szerzıdés alvállalkozók, illetve erıforrást nyújtó szervezetek igénybevételével történı
teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)

IV.6) A szerzıdést olyan ajánlattevıvel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
igen [ ] nem [x]
IV.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony
volt? igen [ ] nem [x]
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -----------------V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS-E?
igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb
hivatkozási adatot:
ÉMOP-2.1.1/B-2F-2009-0007 „VÉGVÁRAK VILÁGA” SIROK, BARLANGVÁR TURISZTIKAI KÖZPONT)
V.2) T OVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés idıpontja (adott esetben)
Dátum: 2010/07/22 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerzıdéskötésre nem kerül sor, ennek
indoka
V.2. 3) A nyertes ajánlattevınek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése
szerinti minısítése
mikro vállalkozás [ ] kisvállalkozás [ ] középvállalkozás [ ] egyéb [x]
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel
miatt több ----------------nyertes ajánlattevı volt, ajánlattevınként több használandó)
V.2. 4) A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı neve és címe, valamint
az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=22029/2010

2010.07.23.

9. oldal, összesen: 9 oldal

Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege:

Érték (arab számmal) Pénznem

ÁFA
nélkül

ÁFÁ-val

[]

[]

ÁFA (%)
,

-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több ----------------nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)
V.2.5) Az ajánlattevık neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetısége esetén a
benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattevık neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
Reneszánsz Kıfaragó Zrt. (név) 1055 Budapest, Kossuth tér 16-17. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország) 2 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevık számától függıen több használandó) -----------------------------Részajánlattétel lehetısége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: 2 (arab számmal)
V.2. 6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntıbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)

V.2.7) Egyéb információk:
A hirdetmény III.2.1. pontjában meghatározott bírálati szempontok az 1. részre vonatkozóan
kerültek megállapításra. A 2. rész tekintetében a bírálati szempont: összességében legelınyösebb
ajánlat az alábbiak szerint (súlyszámmal):
1. Ajánlati ár (nettó Ft) – 70
2. Vállalt elıteljesítés (nap) – 20
3. Jótállásra vállalt idıtartam (év) – 10
V.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2010/07/23 (év/hó/nap)
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