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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ
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Tájékoztató a szerzıdés teljesítésérıl
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérıként szerzıdı fél neve és címe
Hivatalos név: Gyıri Nemzeti Színház
Postai cím: Czuczor G. u. 7.
Város/Község: Gyır
Postai irányítószám: 9022
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Markó Angéla gazdasági igazgató
Telefon: 96/520-604
E-mail: markoangela@gyoriszinhaz.hu
Fax: 96/520-627
Az ajánlatkérı általános címe (URL): www.gyoriszinhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -----------------I.2) A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél neve és címe
Hivatalos név: Autófórum Riegler Kft.
Postai cím: Pesti u. 4.
Város/Község: Gyır
Postai irányítószám: 9027
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevı általános címe (URL):
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -----------------I.3.) Az ajánlatkérı típusa
Központi szintő

Közszolgáltató
Regionális/helyi szintő x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Az ajánlatkérı tevékenységi köre
I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérık esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
xSzabadidı, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII fejezete szerinti ajánlatkérık esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülıtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötıi tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés
Gépjármőbeszerzés a Gyıri Nemzeti Színház számára.
II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza –
építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerzıdés
vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérı által meghatározott
követelményeknek megfelelıen
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
xÁrubeszerzés
xAdásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
Gyıri Nemzeti Színház 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7.
NUTS-kód HU221
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A szerzıdéskötés idıpontja
Dátum: 2010/12/06 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerzıdés tárgya és mennyisége
Gépjármőbeszerzés a Gyıri Nemzeti Színház számára.
Mennyisége: I. 1 db. pótkocsi meglévı MAN tehergépkocsihoz
II. 1 db. személyszállító és vegyes használatú jármő (meglévı 2 db tehergépkocsi
beszámítással)
1db. személyszállító jármő (kisbusz)
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék
Fı tárgy:
34100000-8
További tárgyak: 34115000-6
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerzıdés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerzıdést, részt és opciót
beleértve)
Érték (arab számmal) 19 116 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.3) A szerzıdés idıtartama
Az idıtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY: kezdés: (év/hó/nap)
befejezés: (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b)
ajánlatkérıként szerzıdı fél általi teljesítés határideje: 2011/01/27 (év/hó/nap)
A szerzıdés határozatlan idıtartamra szól? nem
II.4) A szerzıdés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás
II.4.1) A szerzıdés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség
1 db. személyszállító és vegyes használatú jármő (meglévı 2 db tehergépkocsi
beszámítással)
1db. személyszállító jármő (kisbusz)
II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege
[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni]
Érték (arab számmal) 12 596 000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott ideértve a Kbt.
251. § (3) bek. szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos eljárás
III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Idıszakos elızetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Elıminısítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Idıszakos elızetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Elıminısítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerő eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
III.2) Bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás x
VAGY

Az összességében legelınyösebb ajánlat
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének idıpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének idıpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetıleg a Közbeszerzési Döntıbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény közzétételének idıpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének idıpontja a KÉ-ben: 2010/12/08 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 35048 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
IV. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSE
IV.1) Szerzıdésszerő teljesítés
IV.1.1)
A szerzıdés teljesítése szerzıdésszerő volt-e? igen
IV.1.2) Nem szerzıdésszerő teljesítés esetén a szerzıdésszegés típusa, leírása, indoka:
IV.1.3) A szerzıdésszegést elkövetı(k) neve, címe:
IV.2) Szerzıdésszerő részteljesítés
IV.2.1)
A szerzıdés részteljesítése szerzıdésszerő volt-e?
IV.2.2) Nem szerzıdésszerő részteljesítés esetén a szerzıdésszegés típusa, leírása, indoka:
IV.2.3) A szerzıdésszegést elkövetı(k) neve, címe:
IV.3) Szerzıdés módosítása
IV.3.1)
A szerzıdést módosították-e? igen
IV.3.2) Hivatkozás a szerzıdés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény közzétételének idıpontja a KÉ-ben: 2011/01/28 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 1243 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: kiegészítı információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél nyilatkozata:
Egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/03/09 (év/hó/nap)
Vissza
Közbeszerzések Tanácsa
Cím: 1024 Budapest Margit krt. 85.
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
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