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Tartalom:  
 
8 . 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, 06 1 336 7757  
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: 
http://www.kozbeszerzes.hu  
tájékoztató  
az eljárás eredményérıl  
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki  
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________  
KÉ nyilvántartási szám_________________________________  
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR İ  
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)  
Hivatalos név: Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal  
Postai cím: Kossuth L. u. 9. sz.  
Város/Község: Eger  
Postai irányítószám: 3300  
Ország: Magyarország  
Címzett: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Észak-magyarországi Regionális 
Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenırzési Fıosztály H épület I. emelet 104. ajtó. 



Címzett: Dr.Lánchidi Csaba ügyintézı  
Telefon: + 36-412-016  
E-mail: csaba.lanchidi@heves.b-m.hu  
Fax: + 36-410-764  
Az ajánlatkérı általános címe (URL): http://emrkh.hu  
A felhasználói oldal címe (URL):  
I.2.) Az ajánlatkérı típusa  
Központi szintő x 
Közjogi szervezet  
Regionális/helyi szintő  
Egyéb  
I. 3) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? 
nem  
 
II. SZAKASZ: A SZERZ İDÉS TÁRGYA  
II.1) Meghatározás  
II.1.1) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés Irodaépületek általános, 
idıszaki, eseti takarítása és a dolgozók részére higiéniai szerek biztosítása  
II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – 
építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a 
szerzıdés vagy közbeszerzés(ek) 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)  
Árubeszerzés  
Adásvétel  
Lízing  
Bérlet  
Részletvétel  
Ezek kombinációja/Egyéb  
A teljesítés helye  
NUTS-kód  
c)  
Szolgáltatás x 
Szolgáltatási kategória száma 14  
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)  
Szolgáltatási koncesszió  
A teljesítés helye 3525 Miskolc, Városház tér 1.  
NUTS-kód HU 311  
II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)  
Keretmegállapodás megkötése  
Keretmegállapodáson alapuló szerzıdés megkötése  
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerzıdések  



II.1.4)  
A szerzıdés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége 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. november 10- 2008.december 31-ig.  
II.1.5)  
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék 

Fı tárgy: 90900000-6   

További tárgyak: 90910000-9 
90919200-4 
90911200-8 
90911300-9 

 

 

II.2) A szerzıdés(ek) értéke  
II.2.1) A szerzıdés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes 
szerzıdést, részt és opciót beleértve; az egyes szerzıdésekre vonatkozó információkkal 
kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye megnevezéső szakaszt kérjük kitölteni)  
Érték 829.530  
Pénznem HUF  
ÁFA nélkül x 
ÁFÁ-val  
ÁFA (%)  
,  
III.2.2.)  
Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása  
III.2.3.)  
Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása  
 
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS  
IV.1) Az eljárás fajtája  
IV.1.1) Az eljárás fajtája  
IV. 1.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás esetén  
Nyílt  
Meghívásos  
Gyorsított meghívásos  
Versenypárbeszéd  
Egyszerősített eljárás  
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos  
Gyorsított tárgyalásos  
Hirdetmény nélküli tárgyalásos x 
IV. 1.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás esetén  
Nyílt  
Meghívásos  
Egyszerősített eljárás  
Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos  
Hirdetmény nélküli tárgyalásos  
IV. 1.1.3)  
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló 



tárgyalásos, a hirdetmény nélküli egyszerősített eljárás, illetve a gyorsított eljárás 
alkalmazásának indoklása (adott esetben): Az Észak-magyarországi Regionális 
Közigazgatási Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének ( a 
továbbiakban: kirendeltség) takarítását és higiéniai szerekkel történı biztosítását 2008. 
október 18-ig a Hunép-Uniszol Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) látta el az Észak-
magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatallal (továbbiakban: Hivatal) a 2630/2008 
számú közbeszerzési eljárás alapján, 2008. május 29. napján megkötött szerzıdés 
szerint. A Szolgáltató 2008. december 31-ig vállalta a szerzıdésben foglalt 
kötelezettségei ellátását, azonban azt 2008. október 18.-án azonnali hatállyal 
felmondta.A Kirendeltség iroda és egyéb helységeinek takarítására vonatkozó új 
közbeszerzési eljárás kiírása és a hirdetmény feladása a felmondás elıtt, 2008. október 
08-án megtörtént, mely szerint a takarítási feladatokat 2009. január 1-ei hatállyal 
kötendı szerzıdés alapján a nyertes ajánlattevı látja majd el. A felmondás és az új 
szerzıdés hatályba lépése közötti idıtartam alatt a Kirendeltség iroda- és egyéb 
helységeinek takarítása, valamint a szükséges higiéniai szerek biztosítása megoldatlan. 
A szolgáltató szerzıdés felmondása következtében a Kirendeltség takarítása 
szempontjából olyan rendkívüli sürgısségi ok állt elı, mely nem az ajánlatkérı 
hibájából következett be és a jelen helyzetben a nyílt, a meghívásos vagy a hirdetmény 
közzétételével induló tárgyalásos eljárásra elıírt határidık nem lettek volna 
betarthatóak. Tekintettel a Hivatal és Kirendeltsége közintézmény jellegére és 
közfeladatokat ellátó funkciójára, az épületegyüttes takarításának biztosítása és a 
higiénés körülmények megfelelı színvonalon tartása céljából a Hivatal, mint ajánlatkérı 
a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 125. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatásáról döntött.  
IV. 1.1.4) A hirdetmény fajtája  
Ajánlati/részvételi felhívás  
Idıszakos elızetes összesített tájékoztató  
Elıminısítési hirdetmény  
IV.2) bírálati szempontok  
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)  
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás x 
VAGY  
Az összességében legelınyösebb ajánlat a következı részszempontok alapján  
Szempont Súlyszám 
IV.2.2)  
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem  
IV.3) Adminisztratív információk  
IV.3.1)  
Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 210-2134/2008  
IV.3.2)  
Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? nem  
Igen válasz esetén (válassza a megfelelı rovatot):  
Elızetes összesített tájékoztató  
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény  
A hirdetmény száma a KÉ-ben:  
Ajánlati/részvételi felhívás  
VAGY Egyszerősített ajánlati felhívás (DBR)  
A hirdetmény száma a KÉ-ben:  
Egyéb korábbi közzététel  



A hirdetmény száma a KÉ-ben:  
 
V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE  
A Szerzõdés száma:  
Megnevezése VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS  
V.1)  
A szerzıdéskötés dátuma: 2008/11/07 (év/hó/nap)  
V.2)  
A benyújtott ajánlatok száma : 1  
V.3) A nyertes ajánlattevı neve és címe  
Hivatalos név: Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezet  
Postai cím: Városház tér 1. sz.  
Város/Község: Miskolc  
Postai irányítószám: 3525  
Ország: Magyarország  
Telefon: +46 517-614  
E-mail: szlaci@baz.hu  
Fax: +46 517-601  
Internetcím (URL):  
V.4) A szerzıdés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)  
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)  
Érték  
Pénznem  
ÁFA nélkül  
ÁFÁ-val  
ÁFA (%)  
,  
Az ellenszolgáltatás szerzıdésbeli összege  
Érték 829.530.  
Pénznem HUF  
ÁFA nélkül x 
ÁFÁ-val  
ÁFA (%)  
,  
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /  
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat  
Pénznem  
ÁFA nélkül  
ÁFÁ-val  
ÁFA (%)  
,  
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát  
VAGY a hónapok számát  
V.5 )  
Valószínősíthetı –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a 
szerzıdés teljesítéséhez? nem  
Igen válasz esetén jelölje meg a szerzıdés alvállalkozók, illetve harmadik személyek 
igénybevételével történı teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):  
Érték ÁFA nélkül:  
Pénznem:  



Arány (rész):  
, (%)  
Nem ismert  
A szerzıdés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történı 
teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)  
V.6)  
A szerzıdést olyan ajánlattevıvel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem  
V.7)  
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony 
volt? nem  
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány 
használható) -------------------  
 
VI. szakasz: kiegészítı információk  
VI.1)  
A szerzıdés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? 
nem  
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely 
egyéb hivatkozási adatot:  
VI.2) További információk (adott esetben)  
VI.2.1) Az eredményhirdetés idıpontja (adott esetben) 2008. november 07. 13.00. óra  
VI.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerzıdéskötésre nem kerül sor, ennek 
indoka  
VI.2. 3) A nyertes ajánlattevınek a közbeszerzési törvény 96. §-ának (2) bekezdése 
szerinti minısítése A nyertes ajánlattevı a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük 
támogatásáról szóló törvény szerint kisvállalkozásnak minısül.  
VI.2. 4) A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı neve és címe, valamint 
az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)  
VI.2.5) Az ajánlattevık neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetısége esetén a 
benyújtott részajánlatok száma Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Önkormányzat Ellátó 
Szervezete (székhely: Miskolc 3541, Városház tér 1.)  
VI.2.6) Az egyszerősített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és 
hivatkozás a hirdetményre (adott esetben)  
VI.2.7) Az ajánlatkérı tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerősített eljárást 
alkalmazott? (adott esetben)  
VI.2. 8) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerősített eljárás esetén a 
Közbeszerzési Döntıbizottság tájékoztatásának napja 2008. november 05.  
VI.3)  
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/01/20 (év/hó/nap)  

 

 


