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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS 
EREDMÉNYÉRŐL 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) NÉ V, CÍM  ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hivatalos név: Újhartyán Község Önkormányzata

Postai cím: Fő u. 21

Város/Község: Újhartyán Postai 
irányítószám: 
2367 

Ország: 
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Schulcz József polgármester

Telefon: 29/372-133

E-mail: polgarmester@ujhartyan.hu Fax: 29/372-025

Internetcím(ek) (adott esetben):-
 

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI

 Minisztérium vagy egyéb nemzeti 
vagy szövetségi hatóság, valamint 
regionális vagy helyi szerveik

 Nemzeti vagy szövetségi 
iroda/hivatal
 Regionális vagy helyi hatóság
X  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
 Közjogi szervezet
 Európai intézmény/ügynökség vagy 

nemzetközi szervezet
 Egyéb (nevezze meg): 

X Általános közszolgáltatások
 Védelem
 Közrend és biztonság
 Környezet
 Gazdasági és pénzügyek
 Egészségügy
 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
 Szociális védelem
 Szabadidő, kultúra és vallás
 Oktatás
 Egyéb (nevezze meg):

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? 
igen  nem X 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
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II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 
Újhartyán Német  Nemzetiségi Óvoda-Konyha  „Gyermekvár” eszközbeszerzése 

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 b) Árubeszerzés 
X

c) Szolgáltatás 

Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkérő által 
meghatározott 
követelményeknek 
megfelelően

Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja

X Szolgáltatási kategória száma 
��
Ha a szerződés  a 17–27. 
szolgáltatási kategóriába (lásd 
a C. mellékletet) tartozik, 
egyetért-e ennek a 
hirdetménynek a 
közzétételével?
         igen      nem 

A teljesítés helye
NUTS-kód                  �����

A teljesítés helye
Újhartyán, Béla Gödör, 
415/6 hrsz.
NUTS-kód           HU10�� 
����

A teljesítés helye
NUTS-kód                  �����

II.1.3) A hirdetmény a következőket tartalmazza (adott esetben):-

II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Tárgya: Eszközbeszerzés Újhartyán Német  Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár” 
intézmény részére, egyösszegű szállítói szerződés keretében.
Mennyisége: Kész bútor szállítása 8 foglalkoztatós óvoda helyiségébe telepítéssel együtt, 
mely tartalmaz: íróasztal, kulcstároló szekrény, szék, zárható szekrény, asztal, óvodai fektető, 
óvodai szekrény, játszógaléria, tábla, öltözőszekrény, polcrendszer, virágtartó, fektetőhöz 
görgős tároló, törölköző tartó, 
- óvoda fejlesztő eszközök beszerzése, amely tartalmazza: újfesték, fémtalicska, szorzótábla, 
szócsaládok, kockák, műanyag csavarok, számoló doboz, könyvek, hangszerkészlet, logikai 
készlet, CD, írásvetítő, puzzle, táblás logikai készlet, bóják, dömper, festékroller készlet, 
vonalzó, egyensúlyozó deszka golyókkal, roller, mini tricikli, ásó, gereblye, lapát, szita, vödör, 
öntözőkanna, kapa, cirokseprű, 
- tornatermi berendezések, eszközök szállítása és telepítése, amely tartalmaz: testhenger, 
kombinált tornaszer, mászóka, egyensúlyozó korong, mini foci, tornapad, beltéri kosár 
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állvány, bordásfal, tornaszekrény
- kültéri bútorok, játszótéri berendezések szállítása és telepítése, amely tartalmaz: játszóvár, 
hinta, mérleghinta, babaház, teherautó, homokozó keret, labdadobáló, kombinált játszóvár 
csúszdákkal, mászógúla, lépegető, ütéscsillapító gumiburkolat, ütéscsillapító homokburkolat 
telepítése,
- Konyhai berendezések szállítása és telepítése, amely tartalmaz: mosogató, munka asztal, 
hűtő,  páraelszívó ernyő, tároló állvány, asztal, tároló asztal, faliszekrény, polc, mérleg, 
hűtőszekrény, öltözőszekrény, öltözőpad, zsúrkocsi,
az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott  
esetben)

Fő tárgy ��39.10.00.00-3 ����-�  ����-�

További 
tárgy(ak)

37.00.00.00-8
37.42.00.00-8
37.50.00.00-3
39.14.10.00-2

II.1.6) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? 
igen      nem X

II.2) A SZERZŐDÉS(EK) ÉRTÉKE
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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)

ÁFA 
nélkül

ÁFÁ-
val 

ÁFA 
(%)

Érték:    35.900.000.- 
Pénznem: HUF       
VAGY: a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 
           / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlat                                                Pénznem 
      

x     
    

��,�
��,�

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

IV.1.1) Az eljárás fejtája

Nyílt

Meghívásos
Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos 
Hirdetmény nélküli tárgyalásos X

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás         
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat                   X a következő részszempontok 
alapján

Részszempont
1. Bruttó ajánlati ár
2. jótállási időtartam
3. Korábbi teljesítési határidő
4. Késedelmi kötbér mértéke

Súlyszám
80
50
50
40

IV.2.2) Sor került-e elektronikus árverésre? 
igen    nem X
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IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben):-

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? 
igen    nem X

V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerzõdés száma: �-��   

Megnevezése : Újhartyán Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár” 
eszközbeszerzése

V.1) A SZERZŐDÉSKÖTÉS DÁTUMA:     ����2009/10/01�� (év/hó/nap)
V.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA: ���1

V.3) A NYERTES AJÁNLATTEVŐ  NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név: BAU-VERTIKÁL Kft.
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 76.
Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 

1087
Ország: Magyarország

E-mail: bau-titkarsag@bau-vertikal.hu Telefon: 56/516-030
Internetcím (URL) Fax: 56/423-922

V.4) A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (csak számokkal)

ÁFA 
nélkül

ÁFÁ-
val    

ÁFA (%)

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott  
esetben)
Érték:                 Pénznem :

    ��,�

Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege 
Érték: 35.900.000.- 
Pénznem : HUF
VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlat            / legmagasabb 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat            
Pénznem       

X     
    

��,�
��,�

Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:          az évek számát ��            VAGY 
a hónapok számát ��
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V.5) VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ –E ALVÁLLALKOZÓK, ILLETVE HARMADIK SZEMÉLYEK IGÉNYBEVÉTELE A 
SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?  
igen      nem X
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek 
igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül:                 
Pénznem:       

Arány (rész): ��,� (%) Nem ismert 

A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése 
értékének/arányának megjelölése (ha ismert):-

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY 
igen  X     nem 
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS-E?
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely 
egyéb hivatkozási adatot: 
KMOP-2007-4.6.1./B-2. kódszámú, Közép-magyarországi Operatív Program közoktatási 
intézmények beruházásainak támogatása.

VI.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
- Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben):2009. szeptember 23. 16 óra

- Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka: -

- Az ajánlattevők neve és címe :

1. Az Ajánlattevő neve: BAU-VERTIKÁL Építőipari Kft 
Az Ajánlattevő székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt 76.      

VI.3) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Margit krt. 85.

Város: Budapest Postai irányítószám:
1024 

Ország: Magyarország

E-mail: 
info@kozbeszerzes.hu

Telefon: 1/336-7778
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Internetcím (URL): 
www.kozbeszerzes.hu

Fax: 1/336-7778

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben):-

VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.3.2. rovatot VAGY szükség 
esetén a VI.3.3. rovatot) :   
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 323. § (1)  bekezdés.

VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől 
szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Margit krt. 85.

Város: Budapest Postai irányítószám:
1024 

Ország:Magyarország

E-mail: 
info@kozbeszerzes.hu

Telefon: 1/336-7778

Internetcím (URL): 
www.kozbeszerzes.hu

Fax: 1/336-7778

VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: ����/��/��  (év/hó/nap)
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