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Hirdetmény tipusa
(Nem zeti ) tájékoztató a sze rződés te ljesítéséről_

Áltapota
I ktatva

Értesítő levelek
Nincs levél

Hiánypótló levelek
Nincs levél

Iktatószám
Élőzmény
Kapcsolódó hirdetmény

Korábbi tartaImi állapot
Nincsen korábbi tartaIom

Iktatási időpont Iktatási szám

201 1,05,20 12676/2oI7

Befizetések
Dátum Befizető Mód Osszeg

Terjedelem Árazás
Egységár : 10000

Oldalszám: 6 Ara 60000

Hirdetmény rövld tartalma
Siófoki Nagystrand - térfigyelő rendszer kiépítése

Megjegyzés
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Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuIó kérelem

(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
ó) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá
[ideértve a Kbt. 2, §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is]:

Kbt.22. § (1), bek. i)
d) az ajánlatkérő a Kbt, mely része és fejezete szerinti eljárást alkalmazza:

Kbt. III. rész,YI. fejezet
e) a közbeszerzés (beszerzés) általános forgalmi adó nélkül számított becsült értéke forintban
[szükség szerint utalás a Kbt, 245. §-ára és 259. §-ára]:

158oo0oo
f)haa kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt.
szerint nem kötelező, ez a körülmény:

Kötelező
g) a kérelem és a hirdetmény feladásának napja:

zolt/05/20
h) azalánlatkérő a 241. g b) pontja alapján tartozik-e a Kbt, hatálya alá:

nem
l) ha a kérelmet az ajánlatkérő nevében hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyújtja be, az a sorszám,
amelyen a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében
szerepel:

644.
j) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény
ellenőrzését:

ajánlatkérő nem kéri a hirdetmény ellenőrzését
k) az alánlatkérőt a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában IKbt. 1B, § (2) bekezdés]
m egjelölő azonosító szám :

AKo967o
t) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és a Kbt. 44. § (5) vagy (6)
bekezdései, vagy 246. § (5) bekezdése szerint a díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy
mentességre jogosult, ennek közlése :

nem

Egyéb közlemény:
Ajánlatkérő nem kéri a hirdetmény ellenőrzését. Ajánlatkérő a beszerzésben az Európai unióból

származő pénzeszközöket haszná lt fel,

6. melléklet a 14/2010. (X, 29,) NFM rendelethez

Kó zBESzERzB s t Bnr B s ír ő
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85,

Fax: 06 1 336 7'75l, 06 1 336'7757
E-mail: hirdetmeny@J<ozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

TAJEKOZTATO A SZERZODES TEL!ESITESEROL

A Közbesze rzése k Ta n á csa (Sze rkesztőbizottsága ) tö lti k i

A hirdetmény kézhezvételének dátuma

KÉ nyilvántartási szám

I. SZAKASZ: A SZERZÓDÉS ALANYAI

I.1) Az n.lÁNnrxÉnórÉnr szenzóoó rÉl neve És cíFre

I/6 2011.05.20. I7:48



Hivatalos név:
Balaton-Parti Fenntartó és Hasznosító Kft.

Postai cím:
Petőfi sétány 3.

Város/Község
Siófok

Postai irányítószám:
B600

Ország:
HU

Kapcsolattartási pont(ok) :

Címzett:
Dr. Baráth István

TeIefon:
84/3Io-327

E-mai!:
siofok@ ba laton-pa rti. hu

Fax:
84/3I7-753

Internetcím (ek) ( a d ott esetb e n )
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

lt@s:l l 195 .228.11 1 .3{lhkm/viewformj sp?id:l267 612011

(E szakaszból szükség esetén több példány használható) ---------

I.3.) Az n.lÁnurxÉnő rípusn

1.4.) Az n.lÁnnrxÉnó rrvÉxenysÉcr röne

I.4.1) A Ker. IV. re:rzere/YI. relezETE szERINTI n:ÁnnrrÉnőx rserÉn

; 1 Áttatános közszolgáltatások

[ ] Védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Szociális védelem

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

2) A nvrnres n.lÁnLltrevőrÉrur szenzóoő pÉl nrvr És cíMe

Hivatalos név:
Ezüstlakat Kft.

Postai cím:
Fő u. 14B.

Város/Község
Siófok

Postai irányítószám:
8600

Ország=
HU

Kapcsolattartási pont(ok) l
Ezüstlakat Kft.
Címzett:
Kiss Gyula

Telefon:
06-20-9372333

E-mail:
kissgyula @ezüstlakat. hu

Fax:
06-84-313975

I nternetcím (ek) ( a d ott esetbe n )
Az ajánlattevő általános címe (URL):

Központi szintű [ ] Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintű [x]
Tánrogatott szervezet [Kht^,22, §(2)j€k- 24r. §
b)-c) oontl l"l

Közjogi szervezet [ ] Egyéb [ ]

2l6 201I.05.20, I7:48
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t]

t]

t]

Környezetvédelem

Gazdasági és pénzügyek

Egészségügy

[ ] Oktatás

[x] Egyéb (nevezze meg): üzemeltetés

I.4.2) A Ker, V. pr:ezers /Yll rerztTE sZERINTI ruÁnurrÉnór rserÉnt

[ ] Víz [ ]Villamosenergia

[Kbt. 163. § (1) bek, a) pont] [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

t ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és [ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
elosztása 

[Kbt. 163. § (1) bek, ba) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és [ ] Vasúti szolgáltatások
kitermelése 

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy [ ] Repülőtéri tevékenység
autóbusz szolgáltatások 

[Kbt. 163, § (1) bek, bb) pont]
[Kbt, 163, § (1) bek. c) pont]

[ ] Kikötői tevékenységek [ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek, bb) pont] [Kbt, 163, § (1) bek, d) pont]

II. SZAKASZI A SZÉRZODES TARGYA

II.1) MrennrÁnozÁs

II.1.1 ) Az ajánlatkérő álta| a szerződéshez rendelt elnevezés

Siófok Nagystrand - térfigyelő rendszer kiépítése

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza - építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás -, amelyik
leginkább megfelel a szerződés vag}/ a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a)t]Építésiberuházás b) tx] Árubeszerzés c) [ ] Szolgáltatás

[ ] Kivitelezés

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Kivitelezés, bármiIyen
eszközzel, módon, az ajánlatkérő
által meghatározott
követelményeknek megfelelően

[x] Adásvétel

[ ] Lízing

[ ] Bérlet

[ ] Részletvétel

[ ] Ezek kombinációja/Egyéb

Szol gá ltatási kategória
(az 1-27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt.
és 4. mellékletében)

t ] Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió
|- 

,|

A teljesítés helye

NUTS-kód

A teljesítés helye

Siófoki Nagystrand, 8600 Siófok,
Petőfi sétány 3.

NUTS-kód HU232

A teljesítés helye

NUTS-kód

II. 1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum : 20t0/ t7/25 (év/hó/na p)
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hítps'l l 195 .228.17 I .34/hl§l/viewforrnj sp?id:l267 612011

II.2) A xözBrszenzÉs ÉnrÉre

IL3) A szrnzőoÉs loórnnrnul

II.4) A szenzőoÉs rrursírÉsr (nÉszreuesírÉsr) szERINTI uentwrsÉe És euenszolcÁlrnrÁs

III. SZAKASZ: ELIARAS

III.í) Az ruÁnÁs rnlrÁll

t]
I]

Nyílt

Meghívásos

t]
I]

H i rdetmény közzétételével

Gyorsított tá rgya lásos

II.1.4) A menny

9 db kandeláberre szerelt speed dome kamera a strand egyeztetett pontjain
1 db 16 csatornás ipari di9itális rögzítő multiplexer
2 db 19" monitor
A vezetékhá!ózat földbe fektetett védőcsőbe került. A kandeláberek mellé telepített
elosztószekrényekből történik a kamerák energiaeIlátása.

Fő szőjegyzék Kiegészítő szőjegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 32230000-4
Kiegészítő tárgy(ak) 32234000-2

Az ellenszol9áltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes
szerződést, részt és opciót beleértve)

Ár,n
nélkül

AFA-valAFA (%)

Érték (arab számmal) 15634450 Pénznem: HUF Ix] [],

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétőt számítva1

VAGY: kezdés: 20tO/ II/ 25 (év/ hó/na p)
befejezés: 2077/ 05/ 70 (év/hó/na p)

VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőkéntszerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél áltaIi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól? igen [ ] nem [x]

II.4. 1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség

9 db kandeláberre szerelt speed dome kamera a strand egyeztetett pontjain
1 db 16 csatornás ipari digitális rögzítő multiplexer
2 db 19"monitor
A vezetékhálózat földbe fektetett védőcsőbe kerüIt. A kandeláberek mellé telepített
elosztószekrényekből történik a kamerák

II.4.2) Az eIlenszolgáltatás összege
[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kéúük
megadni]

AFA
nélkül

ÁrÁ-vatÁrn 1ouo;

Érték (arab számmal) 15634450 Pénznem: HUF Ix] [],

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1,1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben
ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]

4l6

induló tárgyalásos
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|_ ] Gyorsított meghívásos

[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos eljárás

III. 1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti etjárás esetén

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót
tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett
meghívásos

[ ] Előminősítési hirdetménnyel
m eg hirdetett meghívásos

[ ] Hirdetmény közzétételével induló
tá rgya lásos

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos

III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eIjárás esetén (egyszerű eljárás)

[ ] Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli [ ] Hirdetmény nélkü| induló. tárgyalásos [Kbt. 252,§,

[ ] Hirdetménnyel induló, tárgyaláso, 261'§ (4)]

[x] Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli

[ ] Közvetlen felhívással induló tárgyalásos

https: / l l95 228.17 1.3 4 ll1k"n/viewformj sp? id:I267 6 / 20l l

III.2) BínÁurr szEMpoNToK

|lí.2.1) Birálat| szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű e|lenszolgáltatás [x]

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat [ ]

III.3) HrvnrrozÁs A LEFoLvTAToTT rözgrszrnzÉsr
xözzÉt Ér etrx nr / rÁr É rozrnrÁsnn

ruÁnÁssll- KApcsoLATos KoRABBI

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményérő| szőlő tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

ES / VAGY

A hirdetmény

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Hl-ben: /S -

És / vnev
A hirdetmény közzétételének időpontja 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 fethívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja

Dátum : 20t0/ t0/ tB (év/hó/na p)

5l6

időpontja a (év/hó/nap)

2011.05.20. 17:48
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A hirdetmény száma a KÉ-ben: / 6É-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZODES TEL!ESITESE

IV. 1) SzenzőpÉsszenú reuesírÉs

IV.l.t) Aszerződés teljesítéseszerződésszerű volt-e? igen [x] nem [ ]

IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

IV.1.3) A szerződésszegést e!követő(k) neve, címe:

IV,2) SzrnzőoÉsszrnű nÉszreuesírÉs

IV.2.1) Aszerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e? igen I I nem [ ]

Tv.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, Ieírása,
indoka:

IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

IV.3) SzenzőoÉs uóoosírÁsn

IV.3.1) Aszerződést módosították-e? igen [ ] nem [x]

IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításárő| szőlő tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / 6É-szám/évszám)

V. SZAKASZ: xrncnszÍrÓ rNronnrÁcrÓr

V. 1) Egyéb információk:

Ajántatkérő az eljárásban az Európai unióbót származő pénzeszközöket használt fel,

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

Ajánlatkérő nem kéri a hirdetmény eIlenőrzését.

V.3) E ruruBrnónry rT,L.qoÁsÁNar oÁrwn: 201 1 20 Gv
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