
1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
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 eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Lenti Város Önkormányzata
Postai cím: Zrínyi Miklós u. 4.
Város/Község: Lenti
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szabóné Gáspár Marianna, Aljegyző, önkormányzati és városfejlesztési
osztályvezető
Telefon: 92/553-938
E-mail: -
Fax: 92/553-957
Az ajánlatkérő általános címe (URL): -
A felhasználói oldal címe (URL): -
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): Fenti tevékenységek a védelem, közrend, biztonság és
vallás kivételével az önkormányzat tevékenységi körébe tartoznak
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén



Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok 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]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]
I.4.)
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
„A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése
a lenti Vörösmarty Mihály és Arany János Általános Iskolákban” – informatikai
eszközbeszerzés szállítási szerződés keretében
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább
megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
xÁrubeszerzés
xAdásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb



A teljesítés helye
Arany János Általános Iskola; 8960 Lenti, Gyöngyvirág út 2.
Vörösmarty Mihály Általános Iskola; 8960 Lenti, Vörösmarty út 30.
NUTS-kód HU223
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Tárgya: „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra
fejlesztése a lenti Vörösmarty Mihály és Arany János Általános Iskolákban” –
informatikai eszközbeszerzés szállítási szerződés keretében
Mennyisége:
Beszerzendő tétel (rövid specifikációval, típusmegjelölés nélkül) Mennyiségi egység
megnevezése Mennyiség
Immateriális javak
Szerver oldali operációs rendszer - tartalmazza a fileszerver és webszerver
funkciókat is.Tűzfal és tartalomszűrő szoftver.Felhasználószámhoz
igazított ügyfélhozzáférési licenszek.Jogszerű felhasználást igazoló
licenszigazolás.Munkaállomás oldali és szerver-oldali telepítő CD-k.Telepítéshez
szükséges CD-kulcsok.Frissítések központi, online elérhetősége.3 év
garancia.Legyen kompatibilis az iskola meglévő kliens oldali operációs rendszereivel
és egyéb alkalmazás szoftvereivel (Windows és Microsoft Office). Db 1
Eszközök
PC (61 db)10/100 MB/s hálózati csatlakozás.Intel Core 2 Duo 1,8 GHz vagy azzal
egyenértékű.400 W-os ATX, vagy branded termék esetén a gyártó által biztosított
tápegység.2 GB DDR2-es RAM.8X DVD író +-RW.120 GB HDD – 7200 rpm 8MB
SATA II.nyelvi laborban használható mikrofonos fülhallgató (zajtompított).Optikai
egér.101 gombos magyar billentyűzet.4db USB csatlakozó.Videokártya 128 M
(Integrált v. PCI Express csatlakozás).3 év garancia.Windows 7 Home operációs
rendszerrel (OEM) vagy azzal egyenértékű grafikus felületű operációs rendszerrel
rendelkezik, továbbá irodai alkalmazás (szövegszerkesztés, táblázatkezelés,
prezentáció) szoftverrel telepített.Monitor (61 db)minimum 17" LCD TFT
kijelző.maximum 8 ms válaszidő.képlátószög 160/160°.1440 X 900 pixel vagy1280 X
1024 pixel.3 év garancia. Db 61
Tantermi csomag:Részei:- Interaktív tábla, tantermenként 1-1 db (összesen 21
db)SMART Board SB680 interaktív tábla, vagy azzal egyenértékű (a Kbt. 58. §-ának
(7) bekezdése alapján).Érintőképernyős, kézzel vagy speciális tollal vezérelhető



felület. A tábla működését a tábla felületébe integrált érzékelő rendszer biztosítja,
amely érzékelő rendszer maga a tábla aktív munkafelülete.Teljes egér funkcionalitás
a táblaszoftver használata nélkül is.Minimum két toll a kézzel vezérelhető táblákhoz
is.Intelligens elektronikus tolltartó, automatikus eszköz/üzemmód detektálással.Aktív
munkafelület mérete minimum: Táblaméret 4:3as tábla esetében 160*120 cm (ettől
eltérni +/- 10%ban lehet a tábla hasznos felületének területét tekintve).Intelligens
érintés-felismerő technológia (lehetővé teszi, hogy az interaktív tábla felismerje
a toll, az ujj és a tenyér érintése közötti különbséget, és ezáltal a kívánt rajzolási,
objektum-mozgatási vagy törlési üzemmódba áll át).Tisztítható munkafelület
(fehértáblához használt tollal írható és tisztítható).Gyárilag támogatott magyar nyelvű
táblaszoftver.Gyárilag támogatott ingyenes szoftverfrissítés (központi honlapon
elérhető verziók).Előadásszerkesztő szoftver (sorkiemelő, fénykép export, import,
stb.), amely csatlakoztatott tábla nélkül is használható.Többpontos kalibráció,
minimum 4.Windows 7 és Linux kompatibilitás.Integrált tábla és projektorrögzítő
faliállvány. Külön védőcsőben vezetett erős és gyengeáramú kábelezéssel,
a projektor és a tábla csatlakoztatásának céljára integrált csatoló felülettel. A
projektorkonzol szerkezetileg egy rendszert alkot a tábla fali részével.USB 2.0
csatlakozás biztosítja a kommunikációt a tábla és a munkaállomás között.5
év garancia, cseregarancia.Szerkesztést segítő, beépített (jogtiszta) tanítási
segédeszközök:vonalszerkesztők, nyilak, vektor alapú geometriai ábrák (min.
szerkeszthető kör, háromszög, négyzet)oktatási célra használt háttérképek (min.
Magyarországon használatos vonalas, négyzetrácsos tábla, hangjegytábla)térképek,
fényképek, specifikus (oktatási célra készített) előre gyártott vizuális elemekoktatást
segítő specifikus kisfilmek és animációk.Táblaszoftverbe integrált interaktív
feladatkészítő eszköztár Flash alapú sablonokkal és eszközökkel.Mentési lehetőség,
minimálisan a következő grafikus formátumokban: jpg, bmp, pdf.Időzített mentési
lehetőség, minimálisan a következő formátumokban: html, pdf, png, jpeg, bmp,
ppt, táblaszoftver saját formátuma.A táblaszoftver a tábla csatlakoztatása nélkül
is teljes körűen használható legyen.Beépített képernyő billentyűzet (gépelés
közvetlenül a tábláról).Kézírás felismerés magyar nyelven.Táblára írt tartalom
rögzítése digitálisan (lementhető, és visszajátszható a táblára írt tartalom).Jobb
és balkezes üzemmód; a táblaszoftver vezérlő ikonok, gombok áthelyezhetősége
jobb és bal oldalra, illetve alulra és felülre.Magyar nyelvű online súgó.Szállító
által elvégzendő feladat:1. Összeszerelés· Kibontás, kicsomagolás· Tartókonzol
rögzítése az iskola által kiválasztott helyen· Interaktív tábla felhelyezése· Kiegészítő
eszközök felhelyezése (speciális tollak, törlő szivacs, stb.)· Kommunikációs kábelek
csatlakoztatása2. Üzembe helyezés:· Kommunikációs kábel csatlakoztatása
a tanári munkaállomáshoz (notebook)· Tábla driverének installálása· Tábla
digitális tartalmakat kezelő szoftverének installálása· Gyári szoftver regisztrálása
az iskolai kapcsolattartó segítségével, · Kalibráció elvégzéseOktatás· Tábla
csatlakoztatása· Kalibráció elvégzése· Táblakezelő szoftver megnyitása· Alapvető
funkciók bemutatása· Garancia ismertetése (javítás, csere, elérhetőségek)·
Tábla tisztításának módja, írófelületen felhasználható eszközök ismertetése-
Notebook, tantermenként 1-1 db, (összesen 21 db)Core 2 Duo 1,8 GHz vagy
azzal egyenértékű processzor2GB DDR-es RAM100 GB HDD -5400 rpm15" XGA,
vagy WXGA kijelző3db USB csatlakozó10/100 MB/s hálózati csatlakozásWireless
802.11 b/g hálózati csatlakozásbeépített kamera8 X DVD író +-RWVideokártya
64 MWindows 7 Home operációs rendszerrel (OEM) vagy azzal egyenértékű



grafikus felületű operációs rendszerrel rendelkezik, továbbá irodai alkalmazás
(szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció) szoftverrel telepített.3 év
garanciaHordtáskaSzállító által elvégzendő feladat:1. Összeszerelés· Kibontás,
kicsomagolás· Akkumulátor behelyezése, töltése2. Üzembe helyezés:· Operációs
rendszer felinstallálása, · Regisztráció elvégzése, · Alapvető védelmi beállítások
elvégzése (szoftveres tűzfal, kritikus fontosságú frissítések felrakása), · Vezetékes
Internetes csatlakozás beállítása · A böngésző kedvencek menüjébe megjelölt
linkek beállítása - az image-benOktatás· Projektorra való átváltás· Táblaszoftver
kezelése· Kedvencek elérhetősége - Projektor (közeli mód) - tantermenként
1-1 db (összesen 21 db)Zajterhelése normál üzemmódban nem lehet nagyobb,
mint 32 dBA.XGA 1024x768 valós vagy natív felbontás, opcionálisan 16:10-es
WXGA felbontás.Trapézkorrekció.2000 ANSI Lumen fényerő.Maximálisan 125 cm
vetítési távolság a megajánlott táblákhoz igazítva.Gyors bekapcsolási, azonnali
kikapcsolási lehetőség.LCD vagy DLP technológia.minimum 7%-os külső offset:
a projektor 1 méteres vetítetti kép esetén 7 cm magasságban helyezkedik el
a kép tetejéhez képest.Távirányító.2 VGA bemenet, 1 monitor kimenet.Lopás
elleni védelmet biztosító HW-es és szoftveres megoldással ellátott.Készenléti
fogyasztás nem lehet nagyobb, mint 1 W.Lámpa élettartama legalább 3000
óra.2000:1 kontraszt.A projektor kábelének elvezetése a tartó konzolon belül
megoldott (érintésvédett megoldást biztosít).3 év garancia.Beépítő keret Szállító
által elvégzendő feladat:1. Összeszerelés· Kibontás, kicsomagolás· Tartókonzol
felerősítése· Projektor felszerelése a tartókonzolra· Kommunikációs kábel elvezetése
a tanári munkaállomáshoz· Tápkábel elvezetése az aljzatig (kábelcsatornában)·
Projektor csatlakoztatása a munkaállomáshoz 2. Üzembe helyezés:· Képélesség
és fókusztávolság beállítása, trapézkorrekció elvégzése (igazítva az interaktív
táblához)· Magyar nyelvű menükezelés Oktatás· Bekapcsolás, kikapcsolás·
Távkapcsoló és menürendszer bemutatása· Lámpagarancia és élettartam
ismertetése Db 21
Alkalmazás szerver1 db Intel Xeon kétmagos 2,33 GHz processzor vagy
azzal egyenértékű2 GB memória (DDR v. DDR2-es RAM),4 db HDD
bővítőhelyHardveres tükör v. RAID vezérlőSCSI v. SATA HDD / 70 GB - 2 db2 db
LAN 10/100/1000 MB/sMentőegység (8X DVD író +-RW)A megajánlott szerver
szoftvernek illeszkednie kell a közoktatási intézmények által használt meglévő
szoftverkörnyezethez (Windows).3 év garancia500 VA szünetmentes tápegység Db
1
WIFI csomagIEEE 802.11 b, g, szabványok párhuzamos támogatása, Wi-Fi
Certified tanúsítvány az összes wi-fi átvitelben résztvevő eszközre, többféle
távmenedzsment lehetőség, http kötelezőWPA, WPA2, WEP kódolás támogatása,
VLAN, QoS támogatás, WMM támogatás (Wi-Fi Certified for WMM), 3 év garancia,
WDSSzállító által elvégzendő feladat:1. Összeszerelés· Kibontás, kicsomagolás·
Védett helyen történő elhelyezés · Tápkábel csatlakoztatása· Kommunikációs
antennák felszerelése· Max 50 méteres távolságig hálózati csatlakozás vezetékes
kiépítése2. Üzembe helyezés:· Router saját szoftverének installálása· Böngészőn
keresztül adminisztrátori beállítások elvégzése (belépési jelszó megváltoztatása,
DHCP bekapcsolása, titkosítás beállítása, munkaállomások csatlakozási módjának
beállítása, SSID beállítása · Kliensek beállítása· Csatlakozás teszteléseOktatás·
Csatlakozás módjának bemutatása· Kliens beállítása Db 2
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)



Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További
tárgyak:

30213100-6
30231310-3
30232110-8
48000000-8
80000000-4

II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az
összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó
információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 19175796
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
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 esetben
ideértve a Kbt. 251. § (5) bek., szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III. 1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. vagy VII. fejezet) szerinti
eljárás esetén (egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
xKözvetlen ajánlattételi felhívással induló [Kbt. 251. § (2) bekezdése],tárgyalás
nélküli
Közvetlen ajánlattételi felhívással induló [Kbt. 251. § (2) bekezdése],tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos [Kbt. 252. §, 261. § (4)]
III. 1.1.4) A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta
választására a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor
nem
III. 1.1.5.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben) :
III. 1.1.6.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás



Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
III.2) bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben?
nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben?
nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás VAGY
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1 Megnevezése „A pedagógiai, módszertani reformot támogató
informatikai infrastruktúra fejlesztése a lenti Vörösmarty Mihály és Arany János
Általános Iskolákban” – informatikai eszközbeszerzés szállítási szerződés keretében
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011/07/29 (év/hó/nap)



IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 2
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bravogroup Rendszerház Kft.
Postai cím: Újvilág u. 50-52.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
Telefon: -
E-mail: -
Fax: -
Internetcím (URL): -
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 22384000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 19175796
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának
megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem



IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos-e? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási adatot:
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0941
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldésének időpontja (adott esetben)
Dátum: 2011/07/14 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek
indoka
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése
szerinti minősítése
 
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb x
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös
ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó)
-----------------
V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint
az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
 
Név:
Zalaszám Informatikai Kft.
Cím:
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 22264800
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)
-----------------
V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a
benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
 



Bravogroup Rendszerház Kft. (név)
1145 Budapest, Újvilág u. 50-52. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Zalaszám Informatikai Kft. (név)
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó) -------------------------------
Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab
számmal)
V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési
Döntőbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás 2011. május 26. napján került
megküldésre ajánlattevők számára.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/07/20 (év/hó/nap)


