17 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL
1.a)
Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Magyar Posta Zrt. Beszerzési és
Ellátási Szolgáltató Központ 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: Janovicz Tihamérné 3254
Váraszó, Rákóczi u. 107.
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
Szerződés postai közreműködői és egyéb tevékenységek ellátására
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2008/07/15 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Postai küldemények
kézbesítési, felvételi szolgáltatásához, postai pénzforgalmi szolgáltatásokhoz és
kereskedelmi tevékenységekhez kapcsolódó feladatok ellátása
- 27. rész: Istenmezeje településen Istenmezeje szolgáltatóhely
A szerződés értéke ÁFA nélkül 6 053 770 HUF / év
- 55. rész: Váraszó településen Váraszó szolgáltatóhely
A szerződés értéke ÁFA nélkül 1 966 303 HUF / év
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: (év/hó/nap)
3.)
A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és
ellenszolgáltatás: Istenmezeje településen Istenmezeje szolgáltatóhelyen a
2008.08.12. és 2008.10.08. közötti időszak teljesítménye után bruttó 342.484 Ft
vállalkozói díj került kifizetésre. A 2008. szeptember-október havi elszámolások
folyamatban.
4.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: A Kbt. V. fejezete szerinti
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos közbeszerzési eljárás.
4.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Az összességében
legelőnyösebb ajánlat.
Az elbírálás szempontjai A részszempontok súlyszámai
Ajánlatkérő által meghatározott díjakra (egyformán minden díjtételre) megajánlott
százalékos kedvezmény mértéke 27
2. Kézbesítési havidíjra megajánlott százalékos kedvezmény mértéke 8
3. Ügyfél elérés 8

4. Értékesítés - orientált szolgáltatói szemlélet 21
5. Szakmai felkészültség 14
6. Szolgáltatás minőségi program 14
7. Üzemszervezés 8
100
4.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre: Ajánlatkérő „Postai Közreműködők előminősítési rendszere” címen
előminősítési hirdetményt tett közzé TED 240705-2007 és KÉ 16216/2007 számon,
közzététel időpontja: 2007. év október hó 13. nap és 2007. év október hó 17.
nap, valamint TED 1027-2008 és KÉ 20135/2007 számon módosítva, közzététel
időpontja: 2008. év január hó 03. nap és 2008. év január hó 04. nap. A Részvételi
felhívás és a Részvételi dokumentáció közvetlen megküldésére 2008. január 15-én
került sor az előminősített Jelentkezők részére. Az Ajánlattételi felhívás és az
Ajánlattételi dokumentáció közvetlen megküldésére 2008. április 15-én került sor az
érvényes részvételi jelentkezést benyújtó, alkalmas részvételi jelentkezők részére.
közzétételének napja: (év/hó/nap)
4.d)*
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának
napja: (év/hó/nap)
4.e)*
Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre: 2008/S 151-203370 és KÉ 11024/2008
közzétételének napja: 2008/08/06; 2008/09/08 (év/hó/nap)
5.a)*
A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e: nem
5.b)*
Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása,
indoka: A Magyar Posta Zrt. vizsgálatot kezdeményezett Istenmezeje
postapartnerség (3253 Istenmezeje, Ady u. 1/a., Heves megye) vezetője Janovicz
Tihamérné egyéni vállalkozó ellen. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy
Janovicz Tihamérné 2008. augusztus 21-től 2008. szeptember 26-ig terjedő
időszakban súlyosan megszegte a 1-23793 számú szerződés rendelkezéseit. A
megállapított szabálytalanságok alapján a Vállalkozó és a Magyar Posta Zrt. között
2008. július 15-én létrejött, Postai közreműködői és egyéb tevékenységek ellátása
tárgyú szerződést (Nyilvántartási szám: 1-23793) mind Istenmezeje, mind Váraszó
szolgáltatóhely vonatkozásában a Magyar Posta Zrt. 2008. október 08. 24:00 órai
hatállyal felmondta, a szerződés 19. pontja alapján.
5.c)*
A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: Janovicz Tihamérné 3254 Váraszó,
Rákóczi u. 107.
6.a)*
A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e:
6.b)*
Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása,
indoka:
6.c)*

A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
7.a)
A szerződést módosították-e: nem
7.b)*
Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre:
közzétételének napja: (év/hó/nap)
8.).*
Egyéb információk: Janovicz Tihamérné súlyos szerződésszegést követett el,
amelyre tekintettel a későbbiek során a Kbt. 62.§ (1) a) pontjában foglalt kizáró
okot alkalmazni kívánja. 2. d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
határozatlan
9.).
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
10.).
A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2008/10/15 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.

