1 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 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 eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth L. u. 1-3.
Város/Község: Szombathely
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Németh László
Telefon: +36-94-520-290
E-mail: l_nemeth@szombathely.hu
Fax: +36-94-520-335
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szombathely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános 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.3.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]
I.4.)
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
„Szombathely, Akacs Mihály u. 7. sz. ingatlanon Weöres Sándor Színház játszóhely
kialakításának színháztechnológiai eszközbeszerzése”
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább
megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
xÁrubeszerzés
xAdásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
MAGYARORSZÁG 9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 7. sz. 3505 hrsz. -ú ingatlan.
NUTS-kód HU222

c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Szállítási szerződés, melynek tárgya a Szombathely, Akacs Mihály u. 7. sz.
3505 hrsz-ú ingatlanon Weöres Sándor Színház játszóhely kialakításának
színháztechnológiai eszközbeszerzése, a beszerzéshez kapcsolódó belsőépítészeti
felügyelet.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében
egyes termékek esetében ajánlatkérő meghatározott gyártmányú, típusú,
fantázianevű termékre hivatkozik. Az ilyen termékmegnevezés csak az adott
termék műszaki jellemzőinek egyértelmű meghatározása érdekében történik,
és ezek esetében bármilyen, azzal egyenértékű termék értendő. Az ajánlatban
megajánlott termék az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban, ill. dokumentációban
meghatározott termékhez képest műszaki paraméterek és minőség tekintetében
nem lehet alacsonyabb kategóriába sorolt. Ajánlattevő kötelessége, hogy
amennyiben az ajánlatkérő által meghatározott gyártmányú, típusú, fantázianevű
terméktől eltérő gyártmányú, típusú, fantázianevű termékre tesz ajánlatot, az ajánlati
dokumentáció részét képező költségvetés alapján tett részletes árajánlatában
feltüntesse az általa megajánlott termék gyártmányát, valamint típusát és
fantázianevét, valamint annak bizonyítása, hogy alkalmas az ajánlati felhívásban és
dokumentációban meghatározott termék helyettesítésére.
Szállítási szerződés színháztechnológiai eszközök szállítása tárgyában:
I. Színpadgépészeti berendezések:
I.1. Színházterem:
Az előszínpadon és a nézőtér közepén új, két nagy teherbírású rácsos tartó épül
be, mely az oldalfalaknál elhelyezett lábak között ível át. Feladatuk a világítási tartók
hordozása. Az előszínpad felett a proszcénium fal és az első rácsos tartó között - a
nézőtér hossztengelyével párhuzamosan - acél segédtartók kerülnek beépítésre. Az
épített színpadnyílás 10,4 m széles és 5,00 m magas, változatlanul megmarad. A
színpad szélessége 17,70 m, mélysége 9,15 m, belmagassága 8 m. A +5,50 m-es
szinten, a színpadon körben munkakarzat létesül, mely oldalt 1,60 m széles, hátul és
elől - a színpadi világítási híd - 0,90 m széles.
Beépítendő színpadi alsógépezet:
— Forgószínpad: 8,80 m átmérőjű, max. 21 cm szerkezeti magasság, 0-1 m/s
kerületi sebesség, programozható vezérlés. Terhelés 5,0/2,5 kN,

— Motoros színpadkocsi: 1,0x1,0x0,2 m, terhelés 5,0/1,0 kN, sebesség 0-0,2 m/s,
távirányítás,
— Szabadonfutó színpadkocsik: 1,0x2,0x0,2 m, terhelés 5,0/1,0 kN,
összekapcsolhatók,
— Színpadpadlózás,
— Elkészítendő a forgószínpad területén kívül eső új színpadpadló, amelynek
burkolata a forgó burkolatával megegyező, speciális 40 mm vtg, borovi fenyő
színpadpadló.
A zenekari árok 1 x 2 m-es fedlapjai, a színpad burkolatával megegyező burkolattal
ellátott, kézi erővel kiemelhető mobil elemek.
A zenakari árokkban dobogózást kell készíteni a zenekar elhelyezéséhez.
Beépítendő színpadi felsőgépezet:
— Előszínpadi díszlethúzók: integrált gépi díszlethúzó, amely tartalmazza
a meghajtó hajtóművet és a 4 függesztő kötél felcsévéléséhez szükséges
kötéldobokat. A függesztő kötelekre kötött, 10 m hosszú csőtartó. Hasznos terhelés
1,5 kN,mozgatásai sebesség 0-0,5 m/s, programozható,
— Nézőtéri világítási tartók: komplex gépi világítási tartók, amelyek magukban
foglalják a meghajtást, valamint a fényvetők számára a tartószerkezetbe rejtetten
szerelt elektromos vezetékezést, a mozgókábel gyűjtő szerkezetet és a szükséges
dugaszolók kialakítását. Hossz 12 m, hasznos terhelés 6,0 kN, mozgatási sebesség
0-0,1 m/s,
— Előszínpadi függönypálya és mozgatás: Az előszínpad lezárásához a zenekari
árok közepének vonalában "ejtőfüggöny" rendszerű, könnyű függöny gépi
mozgatószerkezetét kell beépíteni. Mozgatás sebesség 0 - 1,2 m/s., szélesség 17 m,
— Színpadi főfüggöny pálya és mozgatás: A főszínpadot kétszárnyú, vízszintesen
szétnyíló előfüggöny zárja le. A proszcéniumfal mögött helyezkedik el A függöny
gépi mozgatószerkezete. A mozgatórendszer típusát és a görgők méretét úgy kell
megválasztani, hogy a függönyszárnyak teljes terjedelmükkel képesek legyenek a
kb. 1,70 m mély kamrába behúzódni. Mozgatás sebesség 0 - 1,0 m/s,
— Világítási tornyok acélszerkezete: A tornyok acélszerkezete egyenlő oldalú (90 x
90 x 90 cm) háromszögletes hasábot alkot,
— Kézi díszlethúzók: 4 köteles függesztésből, felső terelésekből és azok
összefogásával, ill. kötélátfordítással a munkakarzaton elhelyezett kézi csörlővel
hajthatók. A kézi díszlethúzók felszerelésekor elsősorban - az építkezés előtt
leszerelt anyagokat - kell újra felhasználni,
— Gépi díszlethúzók: integrált emelő berendezés, amely magában foglalja a
hajtóművet, a 4 köteles függesztést, felcsévélő szerkezetet és a 10,0 m hosszú
díszlettartót. Teherbírás 2,5 kN, sebesség 0-0,6 m/s. Út- és sebességszinkron
mozgatással, programozható vezérléssel,
— Világítási tartók: integrált világítási tartók, amelyek magukban foglalják a
meghajtást, a kötelek felcsévélő szerkezetét, a kábel hozzávezetés szerkezetét,
valamint a fényvetők számára a tartószerkezetbe rejtetten szerelt elektromos
vezetékezést és a szükséges dugaszolók kialakítását. Teherbírás 5,0 kN, sebesség
0-0,1 m/s,
— Háttérfüggöny pályák: A függönypályák tartalmazzák a görgőket is,
— Panoráma tartók: A panorámatartók kialakítása a jelenleg meglévő - ideiglenesen
leszerelt - tartószerkezetek visszaszerelésével történik,
— Fix világítási csőtartók.

Beépítendő színpadi függönyözés, burkolatok:
— Előszínpadi függöny,
— Főszínpadi függöny,
— Háttérfüggöny - garnitúra,
— Vetítőfóliák,
— A világítási tornyok és világítási híd burkolata 20 mm vastag lécbetétes
bútorlapból készítendő.
I.2. Stúdiószínpad:
Beépítendő színpadi felsőgépezet:
— Ponthúzók: tartósínen hosszirányban szinkron mozgathatók és tetszőleges
helyen rögzíthetők. Teherbírás 1,5 kN, sebesség 0-0,3 m/s,
— Függönypályák: oldalsó és felső függönypályák,
— Világítási csőtartó keretek: belül 9 mezőre osztott.
Beépítendő színpadi alsógépezet.
— Nézőtéri tribün: 50 db 1x2 m méretű, szabványos színpadi emelvényrendszer,
kiegészítő trapéz és háromszög elemekkel, különböző betűzhető lábméretekkel
összeállítható emelvényrendszer, 4 db tárolókocsival,
— Padlóburkolat a teljes helyiségben speciális 40 mm vtg, borovi fenyő
színpadpadló.
Beépítendő takaró függönyözés.
— Hátfal takaró függönyök,
— Felső takaró függöny szárnyak,
— Oldalfal takaró függöny szárnyak,
— Vetítőfóliák.
I.3. Próbaterem:
— Kihúzható nézőtéri tribün: Kézi mozgatással, 5 kihúzható sorral és összecsukló
60 db kárpitozott, háttámlás székkel,
— Vezérlőállás 1,5x2,1 m alapterületű, 1,5 m magas, korláttal,
— Sötétítő függönypályák, motoros mozgatással sötétítő függönyökkel,
— Színpadi takaró függönyözés.
I.4. TV stúdió:
Beépítendő színpadi felsőgépezet:
— Függönypályák, Kézi mozgatású függönyökhöz, görgőkkel,
— Világítási csőtartó keret: 9,0x6,0 m, 1 m-es raszter.
Beépítendő háttér függönyözés.
— Speciális stúdió hátterek.
I.5. Étterem
— Sötétítő függönyözés függönypályával, távirányított gépi mozgatással, sötétítő
függönyökkel.
II. Színpadi hatásvilágítási rendszer,
II.1. Színházterem
A színházteremben a teljes hatásvilágítási rendszer kiépítését kell elvégezni, ahol a
meglévő eszközparkot is figyelembe kell venni.
A világításvezérlési rendszert a következő elemek alkotják:
— a meglévő fényvezérlő pult integrálása,
— jeltovábbító hálózat,
— jelosztó eszközök,
— vezérelt eszközök (dimmerek, direkt áramkörök, mozgófejes fényvetők).

Beépítendő eszközök: Követő fejgép, Zoom-os profil fényvető, PC lencsés fényvető,
Fresnel lencsés fényvető, Mozgófejes halogén profil fényvető, Mozgófejes halogén
wash fényvető, PAR 64 fényvető, Biztosító karabinerek, Dimmer eszköz, Direkt
áramkörök.
II.2. Stúdiószínpad:
A világításvezérlési rendszer a következő elemek alkotják:
— fényvezérlő pult, min. 2048 csatorna,
— jeltovábbító hálózat,
— jelosztó eszközök,
— vezérelt eszközök (dimmerek, direkt áramkörök).
Beépítendő eszközök: PC lencsés fényvető, Fresnel lencsés fényvető, Zoom-os
profil fényvető, PAR 64 fényvető, Asszimetrikus derítő, Fényvezérlő pult, Direkt
áramkörök vezérlő, DMX jelelosztó, Ethernet DMX átalakító.
II.3. Próbaterem:
A próbateremben napközben elsősorban próbák zajlanak. Esténként
kamaradarabok előadásai tarthatók mintegy 60 fős nézőközönség előtt.
A meglévő világításvezérlési rendszer kiegészítését a következő elemek alkotják:
— mobil dimmer eszköz.
Beépítendő eszközök: Dimmer eszköz.
II.4. Étterem hatásvilágítási rendszere
.
Az étteremben nem zajlanak próbák. A kisméretű színi előadások vagy zenés
rendezvények az éjszakai órákban használják a termet.
Egyéb beépítendő, szállítandó eszközök: Mobil dimmer eszközök, motoros
vetítővászon.
Elektroakusztikai és videó rendszerek.
III.1. Színházterem
A beszerzés tárgya a színházterem, színházi hang-, ügyelői- és video rendszer,
ahol a már meglévő eszközök integrálása is a feladat része.
Hangsugárzó rendszerek:
Fő hangsugárzók, Center hangsugárzók, Front fill hangsugárzók, Szubsugárzók,
Effekt (surround) hangsugárzók, Színpadi hangsugárzók, Mobil hangsugárzók.
A rendszer megfelelő működéséhez szükség van vezérlőelektronikára is, mely a
hangsugárzókba jutó hangfrekvenciás jel processzálását végzi.
— Hangsugárzók,
— Mikroport és mikrofonpark.
Vetítési rendszer.
Nagyteljesítményű video projektor a müködtetéséhez szükséges SDI-VGA
hálózattal, jelátalakítókkal.
Ügyelői duplex és műsorhang rendszer.
— Ügyelői duplex / műsorhang / információs hangrendszer, ügyelői munkahellyel, a
szükséges videó rendszerrel.
Zártláncú televíziós hálózat: Az egyes kamerák intelligens videomátrixhoz
kapcsolódnak. A videokamerák képe a végpontokon plazma, ill. TFT-monitorokon
jeleníthető meg.
III.2. Stúdiószínpad
Hangsugárzó rendszerek:
— Erősítővel és hangsugárzókkal, a meglévő eszközök integrálásával.

III.3. Próbaszínpad
Hangsugárzók , a meglévő eszközökhöz integrálva.
III.4. Étterem
Hangsugárzó rendszer:
— Hangfalak,
— Csoportkábel.
III.5. TV és hangstúdió
Hangsugárzó rendszer,
— PC + szoftver,
— hangkártya PC-hez,
— stúdió monitor,
— fejhallgatók.
Az eszközök szállítása és beépítése a műszaki leírásban megadott pontos adatok,
és a Dokumentációban részletezett előírások szerint történik.
Az eszközbeszerzésekhez kapcsolódó belsőépítészeti felügyelet kiterjed a
belsőépítészeti kialakítások véleményezésére, a szállítandó eszközök és az
épület kivitelezője által épített látszó szerkezetek, burkolatok stb. esztétikai
összhangjának biztosítására, a belsőépítészeti koncepció betartatására, a beruházó
- üzemeltető - kivitelező - tervező közti egyeztetések lefolytatására, a benyújtott
minták véleményezésére, belsőépítészeti szaktanácsadásra.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

44115800-7

31500000-1
31520000-7
31527260-6
31682210-5
31682220-8
32231000-1
32340000-8
44212300-2
44212310-5
44212315-0
44212317-4
44220000-8
39515000-5
38652100-1
38653400-1
31000000-6
39715300-0
79932000-6
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az
összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó
információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal)
Pénznem
További
tárgyak:

ÁFA nélkül
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
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]
xNyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
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 nem
III.1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerű 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?
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
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
III.2) bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat xa következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
Ajánlati ár
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Teljesítési határidő (előteljesített napok
3
száma)
III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben?
igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes 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 Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2010 /S 121 - 183721
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/06/25 (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 szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben?
igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes 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 xVAGY
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 17939 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/08/19 (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
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma :
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól?
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez?
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert

A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt?
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) ------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos-e? nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási adatot:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)
Dátum: 2010/09/02 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek
indoka
Kbt. 92. § b) pont: kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be.
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös
ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó)
----------------V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint
az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)
----------------V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a
benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)

Lisys Fényrendszer Zrt. (név)
1134 Budapest, Kassák L. u. 81. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó) ------------------------------Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab
számmal)
V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési
Döntőbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
Az eredménytelen eljárást követően új eljárás indul.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/09/07 (év/hó/nap)

