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., 1138 Budapest,
Dunavirág u. 2-6.
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: PROTOKON Gyártó,
Fejlesztő és Kereskedő Kft. 6200 Kiskörös, Petőfi út 99.
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: szállítási
szerződés
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2007/12/05 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Magyar Posta Zrt.
Multiszéfek szállítása, telepítése és üzembe helyezése, 175 db (fix)+700 db (opció)
Multiszéf. nettó 151 200 000,- Ft, ellenszolgáltatásért.
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: (év/hó/nap)
3.)
A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és
ellenszolgáltatás: 175 db (fix) Multiszéf nettó 30 240 000,-Ft ellenszolgáltatásért.
2007.12.31-ig
202 db (opció) Multiszéf nettó 35 942 400,-Ft ellenszolgáltatásért. 2008.12.05-ig
4.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: nyílt közbeszerzési eljárás
4.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: 1. Ajánlati ár (nettó)
0,80
2. Előírt jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő (egész hónapokban megadva)
0,20
4.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre: 2007/S-166-205878
közzétételének napja: 2007/08/30 (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: 2007/S 244-297018
közzétételének napja: 2007/12/19 (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: Jelen tájékoztató a fix szállítás teljesítésére, valamint
opció esetében a szerződés megkötését követő egy év alatti opciós szállítás
részteljesítésére vonatkozik. 2. d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés
határideje: Fix szállítás: 2007.12.31. Opció szállítás: 2009.12.31.
9.).
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: a tájékoztatóban foglaltakkal
egyetért.
10.).
A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2008/12/05 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.

