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 utca 2-6.
1.b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe:
Aquis Informatika Zrt. 1033 Budapest, Vörösvári út 103-105.
2.a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
Szállítási szerződés, ügyfélhívó rendszerek szállítására, telepítésére, üzembe
helyezésére, 3 évre szóló, garanciális időszak alatti üzemeltetésére, továbbá 1 db
Elemző központ kialakítása.
2.b) A szerződéskötés időpontja:
2009/07/09 (év/hó/nap)
2.c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:
Fix mennyiségként 69 db ügyfélhívó rendszer, 1db elemző központ hardver rész és
1 db Elemző központ adatbázis, továbbá opcionális mennyiségként 11 db ügyfélhívó
rendszer + 1 db Elemző központ statisztikai lekérdező felület szállítása.
Ellenszolgáltatás: 221 511 747,- HUF
Jegykiadással kapcsolatos költség: 0,61/db,- HUF
2.d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
2014/03/31 (év/hó/nap)
3.) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és
ellenszolgáltatás:
Fix mennyiségként 59 db ügyfélhívó rendszer, 1db elemző központ hardver rész és
1 db Elemző központ adatbázis, továbbá opcionális mennyiségként 6 db ügyfélhívó
rendszer + 1 db Elemző központ statisztikai lekérdező felület szállítása.
Ellenszolgáltatás: 145 661 836,- HUF
Jegykiadással kapcsolatos költség: 0,14/db,- HUF
4.a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája:
V. fejezet szerinti nyílt közbeszerzési eljárás.
4.b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja:
Összességében legelőnyösebb ajánlat
4.c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg
meghirdető hirdetményre:
2009/S 62-089592 közzétételének napja:
2009/03/31 (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:
KÉ 13914/2009
közzétételének napja: 2009/09/30 (év/hó/nap)
5.a)* A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e:
5.b)* Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása,
indoka:
5.c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
6.a)* A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e:
nem
6.b)* Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa,
leírása, indoka:
A Magyar Posta Zrt. mint Megrendelő és az AQUIS Informatika Zrt. mint Szállító
között 2009. július 09-én 1-26706 számon Ügyfélhívó rendszerek szállítására,
telepítésére, üzembe helyezésére a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt, valamint
az ügyfélhívó rendszerek karbantartására és javítására, továbbá 1 db elemző
központ kialakítására létrejött szerződés I. ütemének vonatkozásában Szállító több
posta esetében késedelmesen illetve hibásan teljesített. A késedelmi kötbér mértéke
2 067 700,- Ft, a hibás teljesítési ktöbér pedig 1 129 756,- Ft, összesen 3 197 456,Ft kötbér került megállapításra, amit a szerződés szerint az esedékes számlák
díjából a Magyar Posta Zrt. visszatartott. Továbbá a szerződés VII. ütemének
vonatkozásában Szállító egy posta esetében hibásan teljesített. A hibás teljesítási
kötbér mértéke nettó 18 282,- Ft, amit a szerződés szerint az esedékes számlák
díjából a Magyar Posta Zrt. visszatartott.
6.c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
Aquis Informatika Zrt. 1033 Budapest, Vörösvári út 103-105.
7.a) A szerződést módosították-e:
igen
7.b)* Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre:
KÉ 20614/2009
közzétételének napja:
2009/12/02 (év/hó/nap)
8.).* Egyéb információk:
9.). A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A szerződő felek egyetértenek a tájékoztatóban megfogalmazottakkal.
10.). A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja:
2010/07/14 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.

