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Tartalom:  
 
17 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez  
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT İ  
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 (Szerkesztıbizottsága) tölti ki  
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________  
KÉ nyilvántartási szám_________________________________  
TÁJÉKOZTATÓ A SZERZ İDÉS TELJESÍTÉSÉRİL  
1.a)  
Az ajánlatkérıként szerzıdı fél neve és címe: Észak-magyarországi Regionális 
Közigazgatási Hivatal 
3300 Eger, Kossuth u. 9. sz.  
1.b)  
A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél neve és címe: Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei 
Önkormányzat Ellátó Szervezet 
3525 Miskolc, Városház tér 1.  
2.a)  
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés meghatározása: Vállalkozási 
szerzıdés  
2.b)  



A szerzıdéskötés idıpontja: 2008/11/07 (év/hó/nap)  
2.c)  
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Az Észak-magyarországi 
Regionális Közigazgatási Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltsége székhelyén, 
a Miskolc, Városház tér 1. sz. alatti épületegyüttes 2987,5 m2-es területő részét képezı 
irodaépület általános, idıszaki, eseti takarítása és a dolgozók részére higiéniai szerek 
biztosítása 2008. december 31-ig. 
Ellenszolgáltatás: nettó 829.530 HUF  
2.d)  
A szerzıdés idıtartama vagy a teljesítés határideje: 2008/11/10-2008/12/31-ig A 
szerzıdés idıtartama (év/hó/nap)  
3.)  
A szerzıdés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás: Az Észak-
magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kirendeltsége székhelyén, a Miskolc, Városház tér 1. sz. alatti épületegyüttes 2987,5 m2-es 
területő részét képezı irodaépület általános, idıszaki, eseti takarítása és a dolgozók részére 
higiéniai szerek biztosítása 2008. december 31-ig. 
Ellenszolgáltatás: nettó 829.530 HUF  
4.a)  
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: a Kbt. 125. § (2) bekezdés c) pontja alapján 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás  
4.b)  
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: A legalacsonyabb összegő 
ellenszolgáltatás  
4.c)*  
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetıleg meghirdetı 
hirdetményre: -  
közzétételének napja: (év/hó/nap)  
4.d)*  
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, 
illetıleg a Közbeszerzési Döntıbizottság tájékoztatásának napja: 2008/11/05 (év/hó/nap)  
4.e)*  
Hivatkozás az eljárás eredményérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre: -  
közzétételének napja: (év/hó/nap)  
5.a)*  
A szerzıdés teljesítése szerzıdésszerő volt-e: igen  
5.b)*  
Nem szerzıdésszerő teljesítés esetén a szerzıdésszegés típusa, leírása, indoka: -  
5.c)*  
A szerzıdésszegést elkövetı(k) neve, címe: -  
6.a)*  
A szerzıdés részteljesítése szerzıdésszerő volt-e: igen  
6.b)*  
Nem szerzıdésszerő részteljesítés esetén a szerzıdésszegés típusa, leírása, indoka: -  
6.c)*  
A szerzıdésszegést elkövetı(k) neve, címe: -  
7.a)  
A szerzıdést módosították-e: nem  
7.b)*  
Hivatkozás a szerzıdés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre: -  



közzétételének napja: (év/hó/nap)  
8.).*  
Egyéb információk: -  
9.).  
A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél nyilatkozata: Szilágyi László képviseletre jogosult 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet (székhelye: 3525 Miskolc, 
Városház tér 1. ) képviseletében eljárva a Kbt. 307. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 
nyilatkozatával megerısíti, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakkal egyetért.  
10.).  
A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2009/01/08 (év/hó/nap)  
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.  
 


