1. oldal, összesen: 10 oldal

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem
(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
b) a kérelem az Értesít ben történ közzétételt kezdeményezi;
c) az ajánlatkér a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá
[ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is];
Kbt. 22.§ (1) d)
d) az ajánlatkér a Kbt. mely része, illet leg fejezete szerinti eljárást alkalmazza;
Harmadik rész VI. fejezet szerinti általános egyszer

eljárás

e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 245. §-ára];
9.602.973,- Ft
f) ha a kérelmez olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesít ben, amelynek közzététele a Kbt.
szerint nem kötelez , ezt a körülményt is;
Kötelez
g) a kérelem és a hirdetmény feladásának napja:
2010/11/26
i) az ajánlatkér t a Tanács által vezetett ajánlatkér k nyilvántartásában [Kbt. 18. § (2) bekezdése]
megjelöl azonosító számot;.
AK01159
j) az eljárást megindító hirdetmény esetében a Kbt. 6. §-ának (2) bekezdése szerinti ellenjegyzés
megtörténtére való utalást.
polgármester ellenjegyezte
(6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkér 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 Szerkeszt bizottság a
hiánypótlásra történ felhívást az ajánlatkér nek küldi meg.
Képviseleti jogosultság megléte [x]
Egyéb közlemény:
Kbt. 44. § (6) bekezdése szerinti jogosult. A számlát a 15349246-2-05 adószámra kérjük
kiállítani.
1 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT
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 EREDMÉNYÉR L
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkeszt bizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Borsodnádasdi Városi Önkormányzat
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Postai cím:
Alkotmány út 3.
Város/Község
Borsodnádasd

Postai irányítószám:
3671

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
48/542-010

Címzett:
Kormos Krisztián polgármester
E-mail:
phbn@t-online.hu

Fax:
48/542-013

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

I.2.) AZ AJÁNLATKÉR
Központi szint

TÍPUSA

[]

Regionális/helyi szint

Közszolgáltató [ ]
[x]

Közjogi szervezet [ ]
I.3 .) AZ AJÁNLATKÉR

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

TEVÉKENYSÉGI KÖRE

I.3.1) A KBT. IV. FEJEZETE/VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉR K ESETÉN
[x] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadid , kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

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

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Gáz- és h energia termelése, szállítása és
elosztása

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

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

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

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

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

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

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]
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I. 4.) Az ajánlatkér
[x]

más ajánlatkér k nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem

II. SZAKASZ: A SZERZ DÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkér által a szerz déshez rendelt elnevezés
Borsodnádasd - orvosi rendel be szükséges orvosi m szerek, bútorok, informatikai eszközök
beszerzése
II.1.2) A szerz dés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a
leginkább megfelel a szerz dés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a) [ ] Építési beruházás

b) [x] Árubeszerzés

[ ] Kivitelezés

[x] Adásvétel

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel,
módon, az ajánlatkér által
meghatározott követelményeknek
megfelel en

[ ] 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

NUTS-kód

3671 Borsodnádasd,
Köztársaság út 19.

NUTS-kód

NUTS-kód HU311

II.1.3) A hirdetmény a következ k valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése [ ]
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerz dések [ ]
II. 1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
[ ] Nyílt
[ ] Meghívásos
[ ] Tárgyalásos
II.1. 5) A szerz dés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Borsodnádasd - orvosi rendel be szükséges orvosi m szerek, bútorok, informatikai eszközök
beszerzése
HRV szívritmus variabilitás szoftver CardiTens-hez 2 db
Vércukorszint mér AccuChek Aktiv készülék 1 db
Vércukorszinmér D Cont Start 1 db
Kolposzkóp állványos görg s 1 db
Vérnyomásmér órás Rister Precisa 1 db
Mandzsetta garnitúra (3 részes gyerek) 1 db
Csecsem mérleg digitális Soehnle leveheto bölcsovel 1 db
Inhalátor ultrahangos F202 hálózati 1 db
gyógyászati vizsgálóasztal állítható magasság, fejrész. lábrész 1 db
Babydop magzati szívhang hallgató 1 db
Reslámpa asztali (ötfokozatú nagyításváltóval) 1 db
Javal Opthalmométer 1 db
Vizsgáló lencsekészlet visus vizsgálathoz 1 db
Ophtalmoscop Eurolight 2 db
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Dioptriamér készülék 1 db
Innobase for Windows szoftver 1 db
PC kábel az Innobase szoftverhez 1 db
EKG HeartScreen 80GL tartozékkészlettel 1 db
EKG Cardioline ar1200 view interpretációval 1 db
Cardio Tens EKG és vérnyomásmér holter 2 db
Defibrillátor Lifepak 1000 (AED) 1 db
Defibrillátor Primedic HeartSave félautomata AED-M 1 db
Sürg sségi táska komplett felszerelt 2 db
Íróasztal (115x65x78 cm) fehér 2 db
Szék n vér, háttámlás, gázrúgós. szövetbevonattal 2 db
Szék orvosi, görg s fehér m
rbevonattal 1 db
Számítógép asztal 2 db
Kartonózó szekrény 10 fiókos zárható 2 db
Szék kórtermi támlás, festett, kárpitozott (Montreal) 12 db
Pólyázóasztal festett 2 részes fa 1 db
Alaplap 5 db
Processzor 5 db
Memória 10 db
HDD 5 db
DVD-ÍRÓ 5 db
Monitor 5 db
Floppy 5 db
Billenty 5 db
Egér 5 db
Ház 5 db
Multifunkciós eszköz 5 db
Egyéb kábel 5 db
Operációs rendszer 5 db
II.1. 6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
szószedet
tárgy
Kiegészít

Kiegészít

szószedet (adott esetben)

30190000-7
tárgy(ak) 30230000-0
33100000-1

II.2) A SZERZ DÉS(EK) ÉRTÉKE
II.2.1) A szerz dés(ek) értéke
(Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerz dést,
részt és opciót beleértve; az egyes szerz désekre vonatkozó
információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt
kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 9.340.829 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
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
[ ] Meghívásos

[ ] Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=35289/2010

2010.11.26.

5. oldal, összesen: 10 oldal

[ ] Gyorsított meghívásos

[ ] Gyorsított tárgyalásos

[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos

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

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Meghívásos

[ ] Id szakos el zetes tájékoztatót
tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett
tárgyalásos

[ ] Id szakos el zetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
[ ] El min sítési hirdetménnyel meghirdetett
meghívásos

[ ] El min sítési hirdetménnyel meghirdetett
tárgyalásos
[ ] 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
(egyszer 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
(egyszer 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]

Id szakos el zetes
összesített
tájékoztató

[]

El min sítési
hirdetmény

[]

III.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelel t jelölje meg)
A legalacsonyabb összeg

ellenszolgáltatás [ ]

VAGY
Az összességében legel nyösebb ajánlat [x] a következ

részszempontok alapján

Részszempont

Súlyszám

1. Nettó ajánlati ár (Ft)

50

2. Teljesítési határid (nap)

30

3. Jótállás id tartama (a törvényes jótállási id tartamon felül) (hónap) 20
4. ISO 14001 megléte
III.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre? igen [ ] nem [x]
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III.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
III.3.1) Az ajánlatkér

által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

III.3.2) Az adott szerz désre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben?
igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén (válassza a megfelel rovatot):
El zetes összesített tájékoztató [ ] VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]
A hirdetmény száma a HL-ben: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás [ ] VAGY Egyszer sített ajánlati felhívás (DBR) [ ]
A hirdetmény száma a HL-ben: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (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 szerz désre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben?
igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén (válassza a megfelel rovatot):
El zetes 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 [ ] VAGY Egyszer sített ajánlati felhívás (DBR) [ ]
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (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 BORSODNÁDASD - ORVOSI RENDEL BE SZÜKSÉGES ORVOSI
BESZERZÉSE

SZEREK

IV.1) A SZERZ DÉSKÖTÉS TERVEZETT ID PONTJA: 2010/11/22 (év/hó/nap)
IV.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA : 4
IV.3) A NYERTES AJÁNLATTEV NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név:
Plex-Com-Medic Kft
Postai cím:
Szent I. tér 6.
Város/Község
Sajógalgóc

Postai
irányítószám:
3636

Ország:
HU

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=35289/2010

2010.11.26.

7. oldal, összesen: 10 oldal

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

ÁFÁval

[x]

[]

[x]

[]

ÁFA (%)

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 7.800.935 Pénznem: HUF

,

Az ellenszolgáltatás szerz désbeli összege
Érték (arab számmal) 7.578.194 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 szerz dés határozatlan id tartamra szól? igen [ ] nem [x]
IV.5 ) VALÓSZÍN SÍTHET –E ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE A SZERZ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ? igen [ ] nem
[x]
Igen válasz esetén jelölje meg a szerz dés alvállalkozók igénybevételével történ teljesítése értékét
vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Arány (rész): , (%)
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Nem ismert
[]
A szerz dés alvállalkozók, illetve er forrást nyújtó szervezetek igénybevételével történ
teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)

IV.6) A szerz dést olyan ajánlattev vel 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 BORSODNÁDASD - ORVOSI RENDEL BE SZÜKSÉGES INFORMATIKAI ESZKÖZÖK
BESZERZÉSE
IV.1) A SZERZ DÉSKÖTÉS TERVEZETT ID PONTJA: 2010/11/22 (év/hó/nap)
IV.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA : 4
IV.3) A NYERTES AJÁNLATTEV NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név:
Adriacomp Kft.
Postai cím:
Vasvár u. 60.
Város/Község
Ózd

Postai
irányítószám:
3600

Ország:
HU

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

IV.4) A SZERZ DÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (csak számokkal)
ÁFA
nélkül
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Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 1.200.000 Pénznem: HUF

[x]

[]

[x]

[]

,

Az ellenszolgáltatás szerz désbeli összege
Érték (arab számmal) 1.194.000 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 szerz dés határozatlan id tartamra szól? igen [ ] nem [x]
IV.5 ) VALÓSZÍN SÍTHET –E ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE A SZERZ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ? igen [ ] nem
[x]
Igen válasz esetén jelölje meg a szerz dés alvállalkozók igénybevételével történ teljesítése értékét
vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Arány (rész): , (%)
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Nem ismert
[]
A szerz dés alvállalkozók, illetve er forrást nyújtó szervezetek igénybevételével történ
teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)

IV.6) A szerz dést olyan ajánlattev vel 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: 3 MEGNEVEZÉSE BORSODNÁDASD - ORVOSI RENDEL BE SZÜKSÉGES BÚTOROK BESZERZÉSE
IV.1) A SZERZ DÉSKÖTÉS TERVEZETT ID PONTJA: 2010/11/22 (év/hó/nap)
IV.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA : 3
IV.3) A NYERTES AJÁNLATTEV NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név:
Plex-Com Medic Kft.
Postai cím:
Szent I. tér 6.
Város/Község
Sajógalgóc

Postai
irányítószám:
3636

Ország:
HU

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

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

ÁFÁval

[x]

[]

ÁFA (%)

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 602.038 Pénznem: HUF

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=35289/2010

,

2010.11.26.

9. oldal, összesen: 10 oldal

Az ellenszolgáltatás szerz désbeli összege
Érték (arab számmal) 568.635 Pénznem: HUF

[x]

[]

,
,

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 szerz dés határozatlan id tartamra szól? igen [ ] nem [x]
IV.5 ) VALÓSZÍN SÍTHET –E ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE A SZERZ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ? igen [ ] nem
[x]
Igen válasz esetén jelölje meg a szerz dés alvállalkozók igénybevételével történ teljesítése értékét
vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Arány (rész): , (%)
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Nem ismert
[]
A szerz dés alvállalkozók, illetve er forrást nyújtó szervezetek igénybevételével történ
teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)

IV.6) A szerz dést olyan ajánlattev vel 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: KIEGÉSZÍT

INFORMÁCIÓK

V.1) A SZERZ DÉS 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-4.1.1/A-2008-0044
V.2) T OVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés id pontja (adott esetben)
Dátum: 2010/11/11 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerz déskötésre nem kerül sor, ennek
indoka
V.2. 3) A nyertes ajánlattev nek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése
szerinti min sítése
mikro vállalkozás [x] kisvállalkozás [ ] középvállalkozás [ ] egyéb [ ]
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel
miatt több ----------------nyertes ajánlattev volt, ajánlattev nként több használandó)
V.2. 4) A nyertes ajánlatot követ legkedvez bb ajánlatot tev
az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

neve és címe, valamint

Név:
EMCOR-MED Kft
Cím:
6600 Szentes, Wesselényi u. 52.
Ellenszolgáltatás összege:
ÁFA

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=35289/2010

ÁFÁ-val

ÁFA (%)

2010.11.26.

10. oldal, összesen: 10 oldal

nélkül
Érték (arab számmal) 7.661.764 Pénznem: HUF

[x]

[]

ÁFA
nélkül

ÁFÁ-val

[x]

[]

ÁFA
nélkül

ÁFÁ-val

[x]

[]

,

Név:
Plex-Com Medic Kft.
Cím:
3636 Sajógalgóc, Szent I. tér 6.
Ellenszolgáltatás összege:

Érték (arab számmal) 1.456.140 Pénznem: HUF

ÁFA (%)
,

Név:
EMCOR-MED Kft.
Cím:
6600 Szentes, Wesselényi u. 52.
Ellenszolgáltatás összege:

Érték (arab számmal) 585.600 Pénznem: HUF

ÁFA (%)
,

-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több ----------------nyertes ajánlatot követ legkedvez bb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)
V.2.5) Az ajánlattev k neve és címe (ország is), részajánlattétel lehet sége esetén a
benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattev k neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
Plex-Com Medic Kft. (név) 3636 Sajógalgóc, Szent I. tér 6. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország) 3 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Adriacomp Kft. (név) 3600 Ózd, Vasvár u. 60. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország) 1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
EMCOR-MED Kft (név) 6600 Szentes, Wesselényi u. 52. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország) 3 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Vexamen Hungária Kft. (név) 3527 Miskolc, Baross G. u. 17. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország) 3 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattev k számától függ en több használandó) -----------------------------Részajánlattétel lehet sége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: 10 (arab számmal)
V.2. 6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Dönt bizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)

V.2.7) Egyéb információk:
V.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2010/11/26 (év/hó/nap)

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=35289/2010

2010.11.26.

