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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tájékoztatója a szerz■dés teljesítésér■l (12739/2004) 

 

1. a) Az ajánlatkér■ként szerz■d■ fél neve és címe:  

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal 

1033 Budapest, F■ tér 3. I. 27. 

b) A nyertes ajánlattev■ként szerz■d■ fél neve és címe: Zenit Logisztikai Eszközök Keresked■háza Kft., 1054 Budapest, Báthori u. 18. 

 

2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerz■dés meghatározása: vállalkozási szerz■dés. 

b) A szerz■déskötés id■pontja: 2004. november 16., 10.00 óra. 

c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: gördíthet■ fém irattároló állványrendszer gyártása, szállítása és beszerelése kialakítása bels■ átalakítással, teljes felújítással, 666 imf. Az ellenszolgáltatás összege bruttó 3 500 000 Ft. 

d) A szerz■dés id■tartama vagy a teljesítés határideje: 2004/12/23 

 

3. A szerz■dés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás: 666 ifm, az ellenszolgáltatás összege bruttó 3 500 000 Ft. 

 

4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: a Kbt. 299. §  b) pont szerinti egyszer■ eljárás. 

b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: 

(B) Az összességében legel■nyösebb ajánlat: X 

B1) a következ■ részszempontok és súlyszámok alapján: X 

részszempontok



2

súlyszámok 

1. ajánlati ár 

6 

2. a kiírásnál kedvez■bb teljesítési határid■ 

3 

3. a kiírásnál magasabb késedelmi kötbér vállalása 

1 

c) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illet■leg meghirdet■ hirdetményre és közzétételének napja: – 

d) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illet■leg a Közbeszerzési Dönt■bizottság tájékoztatásának napja: az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2004/10/29 

e) Hivatkozás az eljárás eredményér■l szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és közzétételének napja: – 

 

5. a) A szerz■dés teljesítése szerz■désszer■ volt-e: igen. 

b) Nem szerz■désszer■ teljesítés esetén a szerz■désszegés típusa, leírása, indoka: – 

c) A szerz■désszegést elkövet■(k) neve, címe: – 

 

6. a) A szerz■dés részteljesítése szerz■désszer■ volt-e: – 

b) Nem szerz■désszer■ részteljesítés esetén a szerz■désszegés típusa, leírása, indoka: – 

c) A szerz■désszegést elkövet■(k) neve, címe: – 

 

7. a) A szerz■dést módosították-e: nem. 

b) Hivatkozás a szerz■dés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és közzétételének napjára: – 

 

8. Egyéb információk: – 

 

9. A nyertes ajánlattev■ként szerz■d■ fél nyilatkozata: a tájékoztató tartalmával egyetért. 

 

10. A hirdetmény feladásának dátuma: 2004. december 29. 

               


	gördíthető fém irattároló állványrendszer gyártása, szállítása és beszerelése

