Hirdetmény
Közbeszerzési Értesítőszétma: zafi l 46

Ajániatkérő:
Nyertes ajánlattevő:
Teljesítéshelye:

Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata

Konkoord Kft.
Lőincze Lajos Általános Iskola 9222Hegyeshalom'
Rákóczi utca 13.
Árubeszerzés

Beszerzés tárgya:
Eljárás faféi1a

Hirdetmény típusa:

kód:
Közzétételdátuma:
Iktatószám:
CPV

tájékoztatő az el1árás eredményéről (1-es minta)
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AjánlattéteIilrészvételi

jelentkezésihatáiőő:
Ajánlatkérő

típusa:

Regionális'lhelyi szintű
Ajánlatkérő főtevékenységi Áltaiánosközszolgáltatásokfalse
köre:

Rövid

tartaiom:

TIOP-1.1.1-O7linformatikai infrastruktúra fejlesztése a
Lőnncze Lajos Általános Iskoiában - Hegyeshalom

Tartaicm letoitese FIIF-ben

Taftalorn:

IRM rendelethez
KÓZBEIZERZÉ SI ÉnrpsÍ ro
1 . melléklet az 5l20a9. GII.31.)

A Kiiztleszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt.

Fax: 06 1 336 7751i 06 t 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu on-line értesítés:
http /iwwu' .kozb eszerze s. h u
tájékoztatő
az e|jár ás eredm ényéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetménv kézhezvételénekdátuma
KÉnvilvántartási szám
:

I.

SZAKASZ:
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I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
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aján'|atkérő á|talétnos címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

Az ajártatkérő típusa

I.2.)

Központi szintrí

Közszo1gáltató
Regionális helyi szintű x
Támogatott szewezet|Kbt.22' $ (2) bekezdés,247. $ b)-c) pont]
Közjogi szewezet
Egyéb
I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezeteNl. fqezete szerinti ajánlatkérők esetén
:lÁltal áno s kö zszo|gáItatás o k
Lakásszolg áltatás és kozösségi rekreáció
Véde1em
Szociális védelem
Közrend és biaonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
oktatás
Gazdasági és pénziigyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. V. fejezetelYII. fqezete szerinti ajénlatkérők esetén

Yíz

[Kbt. 163. $ (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. $ (1) bek. a) pont]
Gaz- és hőenergia termelése, szá|lítása és elosáása
[Kbt. 163. $ (1) bek. a) pont]
Fdrdgaz és kőolaj feltarása és kitermelése
[Kbt. 163. $ (1) bek. ba) pont]
Szén és más sziiárd tüzelőanyagok feitárása és kitermelóse
[Kbt. 163. $ (1) bek. ba) pont]
Vasúti szoigáltatások
[Kbt. 163. $ (1) bek. c) pont]
Varosi vasúti, villamos-, tro1ibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. $ (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
fKbt. 163. $ (1) bek. bb) pontl
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. $ (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. $ (1) bek.d) pont]
r.4.)

Az

qánlatkérő más ajáilatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? r:eln

II.

SZAKASZz A1ZERZÓDÉs

II.1) Meghatátozás

il.1.1)

Az

rÁncye

qán|atkérő álta1 a szerződéshez rendelt elnevezés

'Szá11ítási sz*.reist1*g

T\i'{}:'{ " 1 '

1

.1 -í,}7 l

tr

-2{}t.}8-{}b{t4 az*zst:sittss;z,áratl pittr-yaz.ttt

kr:r*ttbtys

in{:s";':*atikr"i i:*{raúru1r.:.'';i:a tej1*,r.t*st: r,,z'.,tlnrs*z,t:

II.L2)

A

,,.a'.tr,:ss

hÍta}itt:tsp "ssl.:r:l,i*:an

szerzőőés típusa, valamint a teljesítéshelye ( Csak azt akategóriát válass za építési
berubéaás, arubeszerzés vagy szolgáltatás _. amelyik a leginkább megfelel a szeruőd'és iagy
kö zb eszer zé s (ek) targyának)
a)

Építésiberuházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés. bármilyen eszközzel, módon' az ajénlatkérő áItal meghatározott
követelményeknek megfelelő en
Epítésikoncesszió
A teljesítés he1ye
NUTS-kód
b)
uÁrubeszerzés
Adásvétel

Lízing

Bérlet
Részletvétel
zEzek komb inác i ój
A teljesítés helye
L.'
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NUTS-kód II1J:21
c)

Szo1gáltatás

Szolgáltatási kategória száma
(az 1_27. szolgáLtatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. ós 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye

NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a kör,etkezők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)

Keretme gállapodás me gkötése
Dinamikus b eszerzési rendszeren (DB R) alapul ó szerző dések
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljilrás

Nyí1t
Meghívásos
Tárgyalásos
il.1.5) A szerződéS vagy aközbeszerzés(ek) térgya, mennyisége
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II.i.6) Közös
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Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő

targy:

Fő

szój egyzék Kiegészítő szó-i

e$lzék

3{}73T{}{}{}-$

További tárgyak: 3*236w{b{, -},
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.I) A szerződés(ek) értéke(Csak a vég1eges összértóket kérjük megadni, az összes
szerződést, részt és opciót be1eértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal
kapcsolatban azY. Az eijárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Efték (arab számmal) *"2Ü3.***,PénznemI:1"-lT

ÁFA nelkrilx
ÁpÁ-val
Ára 1x; '

lÍ.2.2') Építésikoncesszió esetén az el\enszolgá|tatás leírása
II.2.3 .) S zo1 gáltatási konces szi ó e setén az ellenszolgáltatás leírása

III. SZAKÁSZ:

ELJÁRÁS

Az eljárás fajtája
n.1.1) Az el1arás fajtája
m.1.1.1.) A közbeszerzési torvény IV' fejezete szerinti eljarás
III.1)

Kbt.251. $ (3) bek., szerinti eljarást]

esetén [adott esetben ideértve a

Nyílt

Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versen1párbeszéd
Hirdetmény közzétételévelinduló targyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküii tárgyalásos
Keretmegállapodásos
m.1.1 .2.) Aközbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljarás esetén

Nyílt

Meghívásos
Időszakos e1őzetes tájékoztatőtbrtalmazó hirdetménnyelmeghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételévelinduló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes té$ékoztatőthrtalmazó hirdetménnyei meghirdetett targyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
rrr. r .1 .3)

A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás váIasztásáta a Kbt. 21. $ (3)
bek., illetve 161. $ (5) bek. alapjan került-e sor
m.1.1.4) A közbei zetzésitörvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszení e1járás)
Hirdetménnyel induló. tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül índuló, targyaiásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
m.1.1.5) A közbeszerzési törvény hannadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerti eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyaiás nélküli

Hirdetmény nélkül induló' targyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
m.1.1.6)
A Kbt' harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására a Kbt.
2IlA. $, illetve \61lA. $-a alapján került-e sor? *rurl
m.1 .1 .7 ') A hirdetmén,v nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételévelinduló
tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben) :
n. i.1.8.) A hirdetmény fajté4a
Aj ánlraÍil r és zvéte i fe lhívási aj ánl attétel i felhívás
Idő szako s előzetes ö sszesített táj ékoztatő
Előminősítési hirdetmény
III.2) bír álati szempontok
III.2.1) BíráIati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
1

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat
N,ttJtl r*az:latl

ár

y"a

következő részszempontok alapján

Szempont

Súlyszám
2{}

{}al"z'*.t:ta i*'ej': a"\att \:,;,i*ír*nti*sttt1 szá,;r'it+':ltl- iúi:z:\s*1tll rntgl;'t:z,á,ett'
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1nap|

',;z:*rv'iz

{őraj

2{:

2í.'

rrr.2.2)

Sor került-e elek1ronikus árlejtésre? **n'l
3 ) Adminisáratív információk
III.3.1) Az aján|atkérő által az aktÍ*loz rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
rii.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban Sor került-e kózzétételre a Hl,-ben? n*rr,
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített téq ékoztatő
VAGY F elhasználó i o ldalon kö zzétett hirdetmény
A hirdetmény szérnaa Hl-ben: /S A hirdetmény közzétételénekdátuma: (évlhó/nap)
Aj ánlattl r észvéte l i felhívás
VAGY Egyszenísített qánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a Hl-ben: /S A hirdetmé ny közzétételének dátuma : (évlhó/nap)
E gyéb korábbi kö zzététel
A hirdetmény száma a Hl-ben: /S _
A hirdetmé ny közzétételénekdátuma: (évlhóinap)
Ir r.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban Sor kenilt-e közzététe\re a KÉ-ben?rr*rs,,
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes ö sszesített tájékoztatő
VAGY Felhasználói ol dalon kö zzéteÍÍhirdetménr'
A hirdetmény számaa KÉ-ben: / $É-szám lévszám)
A hirdetmény közzétételénekdátuma: (év lbő l nap)
Aj ánlattl r észvételifelhívásVAGY
Egyszenísített q ánlati felhívás (DB R)
A hirdetmény sztxnaa KÉ-ben: l (KÉ-számlévszám)
A hirdetmé ny kö zzétételének dátuma: ( évlhó/nap)
III.

Egyéb korábbi kozzététeI
A hirdetmény száma a KÉ-ben: l (KÉ-szárn/évszám)
A hirdetmé ny kozzétételénekdátuma: (évlhó/nap)

IV. szakasz z AZELJÁRÁS EREDMÉN}IE
-l
ASzerződés száma: Megnevezése
IV.1)
szerződéskötés terv ezefr időpontj a: 7Ü 1 1 l Ű4
rY.2)
A benyújtott ajánlatok száma'.2
IV.3) A nyertes qán1'attevő neve és címe
Hivatalos név: K*:*;tl*rd Kft
Postai cím: }r*]:*n'aú u''lr7 i*'
Varos/Község: {i"viÍr
P o stai ír ány itőszám: 9 {}:3
otszág: ffiT*}
Telefon: +3 Ú-9 {: -12} -?, 7 5,
E-maii:

A

F ax: *3

*

-9

{"}

-3

j,Z-t}7

l

1

1

(évlhóinap)

5

Intemetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékérevonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgéltatás eredetiieg becsült értéke(adott esetben)
Értei< (arab számm aI)

Pénznem }íilF

1 {.!.{}{){:?

"*{}{-t,-

Ár'R nelkrilx
ÁpÁ-val
Ára 1x; ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Értot< (arab számmal) 4.Tffi"r.:{Xs

PénznemT1T')7
Áp'a ne[<til x

ÁpÁ-val
Ára 1x;

,

ellenszolgáltatásttartalmaző ajánlat (arab számmal) Q"?t}3.{lt}{.l
legmagasabb ellenszolgáLtatást:artalmazó ajánlat(arab számmal) q.:'1{}'t}i}{.}
a legalacsonyabb

l

Pénznem',,IT.IT

ÁFA.'elktil
ÁpÁ-val
apn (N) ,

u

!

Eves vagy havi értékesetén kérjrik megadni:
az évek szánát
VAGY a hónapok számát
A szerző dés határ ozat7an időtartamr a szől? *'em

IV.s

)

Valószínűsítheto _e alvállalkozók igén1óevóte1e a szeruőőés teljesítéséhez?tg**
Igen válasz esetén jelö1je meg a szerzőőés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése
értékétvagy atányat (részeí)(csak számokkal):
Értot Ápa neu<ul: (arab számmal)
Pénznem:
Arany (rész): , (CIÁ)

Nem ismert:;
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyujtó szervezetek igénybevételéveltörténő
telj e s ítése értékénelíarény ának me gi el ö l é se (ha i smert)
rv.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváItozatu ajánlatott tett? r'lag:

iv.7)

Volt-e érvénytelenajénlaÍazon aZ alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony
volt? z:*rn
----- (E szakaszból sziikség esetén több példány használható) --

V. szakasz: kiegészítő információk
v.1)

A

szerződés eu-alapokból finanszírozotÍ projekÍte1 és/vagy programmal kapcsolatos-e? rlr:z:n
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) ésivagy program(ok) nevét és bármely
egyéb hivatkozási adatot:

?,p*úagt':#ial.mty,Lsz*rtantr*t'r:rrrt*ttá:;rlr:4aLt:inf*rrna'titr;rliirlÍ::astrsht*sa1e,11**zt*se"
TI{:}r: - } '1 . -t}7 i1 -.}-'í'}t:'u-t}{}?: r,z'tlntssítr::;;,'i*rsts. pá1yázat'
'
V.2) További
információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)

Dátum: 2i:

1'1 l {}3 l ::'t}

t:ls:ll{i"

(évlhó/nap)

v.2.2) Ha az e1járás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem keriil sor, ennek indoka
v .2.3) A nyertes ajánlattevőnek a kőzbeszerzési törvény 70. $_ának (2') bekezdése szerinti
minősítése
mikro vállalkozás
kisváiialkozás x
középváIlalkozás
egyéb
- (E pontból, amennyiben az eljárásban részaj ánlattétel, illetve közös

ajáriattétel miatt több nyer1es ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó)

v.2.4) A nyertes aján\atotkövető

legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:
I)i

:kni\, a

*i:"a1:0"'

Cím:

,'l!t21 dty,őr.

1:tt

*mrfu:ii
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t;. j,5.

Elienszo g á|tatás ö s sze ge
Erték (arab számmaI'| q "21' t.!'í.}{"}{}
:

1

Pénznem"t-I|' j?;

ÁFA
il
'.é1k
ÁFÁ-val
Xf

Agl,l

,

u

(E pontbói, amennyiben az eljárásban részajanlattétel miatt több nyertes
qénlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt. ajánlatonként több használandó)
V.2.5) Az ajtnIattevők neve és címe (ország is)' részajánlattétel lehetősége esetén a benffitott
részaján1atok száma

