6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM 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): Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály
Címzett: Feketéné Horváth Elvira
Telefon: +36-94-520-266
E-mail: ehorvath@szombathely.hu
Fax: +36-94-520-112
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 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: Balázs-Diák Kft.
Postai cím: Csányi László u. 34
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1043
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
NYDOP keretében megvalósított projektekhez kapcsolódóan taneszközök, irodai és
elektronikai eszközök beszerzése –3. rész
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
I. rész esetében:
Nagy Lajos Gimnázium (MAGYARORSZÁG, 9700 Szombathely, Dózsa György u.
4.)
II. rész esetében:
Losonc óvoda
(9700 Szombathely, Losonc u.3.)
III. rész esetében:
Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola (MAGYARORSZÁG, 9700
Szombathely, Nagykar u. 1-3.).
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: 2011/10/04 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Tárgya:
NYDOP keretében megvalósított projektekhez kapcsolódóan taneszközök, irodai és
elektronikai eszközök beszerzése.
Mennyisége:
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében
az ajánlatkérő a dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, ajánlatot a dokumentációban előírt, vagy az azzal
- a dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében - egyenértékű
termékre lehet tenni.
I. rész: (Tantermi berendezések):
1. tanulói asztal 110 db;
2. konzolos szék 220 db;
3. tanári asztal 6 db;

4. kárpitos szék 6 db;
5. szék kárpitos, sorolható 76 db;
6. tárgyaló szék 56 db;
7. trapéz asztal 10 db.
Szállítása, üzembe helyezése, felszerelése az ajánlati dokumentációban
meghatározottak szerint.
II. rész (Óvodai mozgásfejlesztő eszközök és óvodai berendezések):
1. Akadálypálya 1 db;
2. Akropolisz 1 db;
3. Játszószőnyeg 9 db;
4. Mászóhálós fal 2 db;
5. Párosítsd! 1 db;
6. Ki a gyorsabb? 1 db;
7. Mágikus formák 1 db;
8. Rugalmas építőkockák 1 db;
9. Bambusz roló 1 db;
10. Konstrukciós készlet 1 db;
11. Buborékos útvesztő 1 db;
12. Trükkös ujjak 1 db;
13. Vonalvezetés a falon 1 db;
14. Kétszemélyes lépegető 1 db;
15. Gördeszka 1 db;
16. Pedál roller 1 db;
17. Mozgásfejlesztő táska 1 db;
18. Gimnasztikai labda 5 db;
19. Gimnasztikai labda 5 db;
20. Jelzőkorong készlet 1 db;
21. Ritmikai labda 10 db;
22. Gyermek szék 100 db;
23. Gyermek asztal 16 db;
24. Asztal 2 db;
25. Szék 2 db;
26. Eszköztároló polcrendszer 1 db;
27. Logopédiai tükör 1 db.
Szállítása, üzembe helyezése, felszerelése az ajánlati dokumentációban
meghatározottak szerint.
III. rész: (Taneszközök, bútor):
1. Filces tábla 1 db;
2. Térképtartó állvány 1 db;
3. Átfolyós vízmelegítő 1 db;
4. Gyakorló földgömb 36 db;
5. Iránytű 12 db;
6. Stopperóra 18 db;
7. Távcső 18 db;
8. Akkumulátor töltővel 12 db;
9. Egyedi gyártású tanári emelvény 1 db;
10. Tanári asztal 1 db;
11. Tanári kémiai egység 1 db;

12. Áramellátó készülék 1 db;
13. Gördíthető asztal kísérlethez 1 db;
14. Forgószék 1 db;
15. Tanulói kémiai egység 6 db;
16. Tanulói gyakorlóasztal 12 db;
17. Tárolószekrény taneszközöknek 8 db.
Szállítása, üzembe helyezése, felszerelése az ajánlati dokumentációban
meghatározottak szerint.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

39162110-9

További
39100000-3
tárgyak:
39162000-5
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és
opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 10 288 112
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 10 (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
Mennyisége:
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében
az ajánlatkérő a dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre
hivatkozik. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, ajánlatot a dokumentációban előírt, vagy az azzal
- a dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében - egyenértékű
termékre lehet tenni.
III. rész: (Taneszközök, bútor):
1. Filces tábla 1 db;
2. Térképtartó állvány 1 db;
3. Átfolyós vízmelegítő 1 db;

4. Gyakorló földgömb 36 db;
5. Iránytű 12 db;
6. Stopperóra 18 db;
7. Távcső 18 db;
8. Akkumulátor töltővel 12 db;
9. Egyedi gyártású tanári emelvény 1 db;
10. Tanári asztal 1 db;
11. Tanári kémiai egység 1 db;
12. Áramellátó készülék 1 db;
13. Gördíthető asztal kísérlethez 1 db;
14. Forgószék 1 db;
15. Tanulói kémiai egység 6 db;
16. Tanulói gyakorlóasztal 12 db;
17. Tárolószekrény taneszközöknek 8 db.
Szállítása, üzembe helyezése, felszerelése az ajánlati dokumentációban
meghatározottak szerint.
II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege
[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni]
Érték (arab számmal) 3 722 872
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 esetben
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 [Kbt. 252.§, 261.§ (4)]
Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
Közvetlen felhívással 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: 2011/07/23 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2011 /S 140 - 232563
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2011/07/25 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 18442 / 2011 (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: 2011/10/18 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2011 /S 200 - 325254
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2011/10/21 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 26194 / 2011 (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 nyertes ajánlattevő a fentiekben foglaltakkal mindenben egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/11/08 (év/hó/nap)

