6 . 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 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: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth L. u. 1-3.
Város/Község: Szombathely
Postai irányítószám: 9700
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Tóth István
Telefon: +36 94520260
E-mail: toth.istvan@szombathely.hu
Fax: +36 94520264
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szombathely.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) ------------------I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Árboc u. 6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható)
------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet

Egyéb
I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.4.1) 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.4.2) 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]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Kossuth L. u. 7. sz. műemlék épület felújításához eszközbeszerzés II.
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
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
9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 7. sz. 6341 hrsz. és Szombathely, Kossuth
Lajos u. 1-3. sz. 6340 hrsz-ú ingatlan.
NUTS-kód HU222
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2010/10/13 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Kossuth L. u. 7. sz. műemlék épület felújításához eszközbeszerzés II.
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
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és ezek esetében
bármilyen, azzal egyenértékű termék értendő. Ajánlattevő kötelessége, hogy
amennyiben a 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 az alkalmas az ajánlati felhívásban és dokumentációban
meghatározott termék helyettesítésére.
Szállítási szerződés informatikai eszközök szállítása tárgyában.
Projektoros megjelenítés: Projektor, 1 db, Reflecta 87 693, 1 db, Mennyezeti
projektorfüggesztő, 1 db beszerelés.
Hangosítás:
Vezetékes mikrofonok, 8 db, Mobil mikrofonok, 2 db, Keverők, 1 db, Erősítők, 1 db,
Hangfalak, 4 db, szerelés, beüzemelés, oktatás.
Számítógépes hálózatbővítés, szerver bővítések, aktív eszközök beszerzése,
rendszer integráció, üzembe helyezési feladatok:
1 db IBM Blade HS22 szerver, 1db VMware Infrastructure Enterprise szoftver,
1 db HP Procurve 2610-24 hálózati eszköz beszerzése, továbbá a kapcsolódó
rendszerintegrációs feladatok.
A telefonközpontjának átterhelés munkafeladatai:

Strukturált hálózat mérése és patch panel Cat 5e (3*24-es ) továbbá kábelek
végszerelése 69 db,
Telefon trönk kifejtése Cat3 patch panelre (50-s) 50 db, optikai kábelek hegesztése,
mérése 4*2 db, optikai anyagok: tálca 8 db, pigtail 8 db, patch 8 db, kuplung 8 db,
telefonok átterhelése költözéskor 10 db.
A Dokumentációban részletezettek szerint.
Áfa nélkül 4 200 000 HUF
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30200000-1

32300000-6
32341000-5
32342412-3
32343000-9
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és
opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 4386290
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés: (év/hó/nap)
befejezés: (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b)
ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
II.4) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás
II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség
Szállítási szerződés informatikai eszközök szállítása tárgyában.
Projektoros megjelenítés: Projektor, 1 db, Reflecta 87 693, 1 db, Mennyezeti
projektorfüggesztő, 1 db beszerelés.
Hangosítás:
Vezetékes mikrofonok, 8 db, Mobil mikrofonok, 2 db, Keverők, 1 db, Erősítők, 1 db,
Hangfalak, 4 db, szerelés, beüzemelés, oktatás.
Számítógépes hálózatbővítés, szerver bővítések, aktív eszközök beszerzése,
rendszer integráció, üzembe helyezési feladatok:
1 db IBM Blade HS22 szerver, 1db VMware Infrastructure Enterprise szoftver,
1 db HP Procurve 2610-24 hálózati eszköz beszerzése, továbbá a kapcsolódó
rendszerintegrációs feladatok.
További
tárgyak:

A telefonközpontjának átterhelés munkafeladatai:
Strukturált hálózat mérése és patch panel Cat 5e (3*24-es ) továbbá kábelek
végszerelése 69 db,
Telefon trönk kifejtése Cat3 patch panelre (50-s) 50 db, optikai kábelek hegesztése,
mérése 4*2 db, optikai anyagok: tálca 8 db, pigtail 8 db, patch 8 db, kuplung 8 db,
telefonok átterhelése költözéskor 10 db.
A Dokumentációban részletezettek szerint.
II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege
[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni]
Érték (arab számmal) 4386290
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
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]
xNyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos eljárás
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 harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű
eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
III.2) Bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat

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 HL-ben: 2010/07/30 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2010 /S 146 - 225651
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: 2010/10/06 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2010 /S 194 - 295672
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/11/03 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 29488 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
IV.1) Szerződésszerű teljesítés
IV.1.1)
A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e? igen
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?
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? nem
IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A hirdetményben foglaltakkal egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/01/14 (év/hó/nap)

