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: Mester Bróker Kft.
9234 Kisbodak, Béke utca 11.
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
szolgáltatási szerződés
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2007/08/06 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Levélszekrény
(fém levélgyűjtő szekrény, gépi ürítésű levélgyűjtő szekrény, nosztalgia levélgyűjtő
szekrény) valamint támpont telepítés és helyre állítási, bontási munka műszaki
ellenőrzése a dokumentációban részletezettek szerint.
Mennyiségek:
5218 db + 1963 db opció levélgyűjtőszekrény helyének helyreállítására és új
levélszekrény telepítésére vonatkozó műszaki ellenőrzés.
3766 db + 1412 db opció levélszekrény helyének helyreállítására vonatkozó
műszaki ellenőrzés.
3308 db + 1241 db opció támpont helyének helyreállítására és új támpont
telepítésére vonatkozó műszaki ellenőrzés.
379 db + 195 db opció támpont helyének helyreállítására vonatkozó műszaki
ellenőrzés.
0 óra + 1200 óra opció mérnökóra szakmai támogatás esetén
Nettó 47.003.400,-Ft + ÁFA
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: (év/hó/nap)
3.)
A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és
ellenszolgáltatás: 2007. augusztus 6-tól 1 év alatt a nettó ellenszolgáltatás
összege: 33.721.200,- Ft + ÁFA
4.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: nyílt közbeszerzési eljárás a Kbt. VII.
fejezete szerint a Kbt. 271. §. (1) bekezdés a) pontja alapján.
4.b)

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás
4.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre: Közbeszerzési Értesítő K.É.-7642/2007.
közzétételének napja: 2007/05/23 (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: K.É.-12142/2007.
közzétételének napja: 2007/09/10 (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: igen
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: ajánlatkérő pénzügyi teljesítése 2008. október 1-jén történt
meg. 2. d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: szerződéskötéstől
számított 15 hónap
9.).
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: tájékoztatóban foglaltakkal
egyetért.
10.).
A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2009/02/16 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.

