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KozBEszERzÉsl ÉnrEsÍrŐ

A Ktizbeszerzések Tanácsának Hivata|os Lapja1024 Budapest, Margit krt.85.
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tájékoztatÓ
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A Kiizbes zerzések Ta n á cs a Sze rkes ztóbizotts
A hirdetmény kézhezvéte|énekdátuma
KÉnyilvántartási szám
!. SZAKASZ: AJÁN LATKÉRŐ
(

á g

a) tÖ lt i ki

l.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivata|os név: Onga Nagykozség 0nkormányzata
Postai cím: Rózsa ut 1B.

Város/Kozség: onga
Postai irányítoszám: 3562
Ország: HU
KapcsoI attartási pont(ok):

Címzett: Madzin Tibor polgármester
Telefon: 46l543-0CIÜ
E-mail: onga@onga.hu

Fax:46!464-2sÜ

Az

a1án|atkéro álta|ános címe (URL):
A fe|haszná|Ói o|dal címe (URL):
|.2.) Ac. ajánlatkéro típusa
Kozponti szint

KozszoIgáltato
Regioná|is/helyi szinttÍ x
Támogatott szervezet [Kbt.
Kozjogi szervezet

22.s (2)bekezdés,241. S bFc)

pont]

Egyéb
l'3 .) Az aján|atkéró tevékenységi kore
I.3.1) A Kbt. lV. fejezeteN|.Íe1ezete szerinti ajánlatkérók esetén
xÁ|ta|á nos kozszolgáltatások
Lakásszolgá|tatás és kozosségi rekreácii
Védelem
Szociá|is védelem
Kozrend és biztonság
Szabadidó, ku|tura és va||ás
KornyezefuédeIem

oktatás

Gazdasági és pénzugyek
Egyéb (nevezze meg):

Egészséggy
l.5.z)A Kbt. V' fejezeteA/ll. fqezete szerinti aján|atkérók esetén
Yiz
lKbt. 163.S (1) bek. a) Pontl
Villamos energia
lKbt. 163. S (1) bek. a) pontl
Gáz- és hóenergia termelése, szállítása és e|osztása
lKbt. 163. S (1) bek. a) pontl
Foldgáz és kóolaj feltárása és kitermelése
lKbt. 163. S (1) bek. ba) pontl
Szén és más szi|árd tÜze|óanyagok fe|tárása és kitermelése
lKbt. 163. S (1) bek. ba) Pontl
Vasuti szo|gáItatások
lKbt. 163. S (1) bek. c) Pontl

Városi vasuti, villamos., tro|ibusz- Vagy autóbusz szolgá|tatások
lKbt. 163. S (1) bek. c) pontl
RepÜ|otéri tevékenység
lKbt. 163.S (1) bek. bb) Pontl
Kikotoi tevékenységek
lKbt. 163.S (1) bek. bb) Pontl
Postai szolgáltatások
lKbt. 163. S (1) bek.d) Pontl
t.4.)

Az.a1án|atkéró más aján|atkérok nevében folytatja-e le a kozbeszerzési e|járást? nem

l|.

SZAKASZ: A szERzŐoÉs rÁnGYA

!l'1) Meghatározás
Il.1.1)

M

a1ánlatkéro á|ta|

a szerzodéshez rende|t elnevezés

$zá|lítói szerzod.ás

a teljesítéshe|ye ( Csak azt a kategoriát vá|assza - építésiberuházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás _, amelyik a leginkább megfele| a szerzódés vagy kozbeszerzés(ek)
tárgyának)
||.1.2)

A szerzodés típusa, valamint

a)

Építésiberuházás
KiviteIezés

Tervezés és kivite|ezés
megfele|oen
Kivitelezés, bármi|yen eszkozze|, mido n, az ajánlatkéro álta| meghatározott kovete|ményeknek
Építésikoncesszió
A teljesítéshe|ye
NUTs-kÓd
b)

xÁrubeszerzés
Adásvéte|

Lízing
Bér|et

Rész|etvéteI

Ezek ko mb n áci ójalEg yéb
A te|jesítéshelye
Ünga Névtelen tér hrsz: 1Ü13
i

onga.ocsaná|os, Névte|en tér hrsz: 2157
NUTs-kÓd HU311

c)

Szolgá|tatás
Szo| gáltatási kateg oria száma
(az 1_27, szolgáltatási kategóriákat |ásd a Kbt. 3' és 4. mellék|etében)
Szolgá|tatási koncesszii

A teljesítéshe|ye

NUTS.Kid
!|.1'3) A hirdetmény a kovetkezók va|amelyikéve| kapcso|atos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkotése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuIo szerzodések
!l.1.4) Keretmegál|apodás megkotése esetén az eJjárás
Nyí|t

Meghívásos
Tárgyalásos

ll.1'5) Aszerzödés vagy a kozbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Szá|lítii szerzŐdés. oÁga nagykozség és Őcsaná|os kÜlteruleti lakott he|y e|so koztéri játsziterének
létesítése- játszótéri eszkozok beszerzése, teIepítése.
Mennyisége:
Kerti pad-5db
Kanopé játszóvár. 1 db
Madárfészekhinta - 1 db

Gyrospeed karusszel - 1 db
Hip-hop mér|eghinta - 1 db
Pol|ybal| labdajáték- 1 db

Bébi hinta-1db

Rugiskisauti-1db
Cyclcrugis-1db
Diaboló.

1 db

Kétuléseshinta VegyÜs. 1 db
Korhinta - 1 db

Edvárdakacsa.1db

Sterny rugisnégyes. 1 db
Po|lyball labdajátik - 1 db
A megnevezések csak a tárgyak jellegének egy rte|mii meghatározása érdekÓben torténtek'

(cPV)

|l.1.6) Kozos Kozbeszerzési Szojegyzék

tárgy:

Fó

Fó

szojegyzék

Kiegészító szójegyzék

37535200.s

További tárgyak:

szerzodés(ek) értéke
szerzodés(ek) értéke(Csak a végleges osszértéket kér1uk megadni, az osszes szerzodést, részt
és opciót be|eértve; az egyes szerzódésekre vonatkozo informáciokka| kapcso|atban azY. Az e|járás
eredménye szakaszt kérjÜk kito|teni)
Értet(arab számma|) 5398000
Pénznem HUF
||.2\

||.2.1,)^ A

Árn

nélt<ul x

ÁrR

1vo;

ÁFÁ-val
,

||.2.2.) ÉpítésikoncessziÓ esetén az e||enszo|gáltatás |eírása

l.2'3.) Szolgá|tatási koncesszio esetén az e||enszolgáltatás |eírása

l

t|l.

SZAKASZ: ELJÁnÁs

lll.1) Az e|járás fa1ré4a
l||. 1 . 1 ) Ae. e|1árás fajtája

|ll.1.1.1.) A kozbeszerzési torvény lV. fejezete szerinti e|járás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. s (3)

bek., szerinti e|járást]
Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

H rdetmé n y kozzététe éve I n d u o tá rgya ásos
Gyorsított tárgya|ásos
Hirdetmény né|kuli tárgya|ásos
Keretmegá||apodásos
kozbeszerzési torvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Ill.1.1 .2.)
^
Nyí|t
i

l

i

l

I

Meghívásos
dószakos e|ózetes té4ékoztatot ta rtal mazó
l

h i rd

Elómi nŐs ítésihi rdetmé n nyel meg h i rdetett meg
H i rd etmé n y kÓzzététe éve l i n d u o tá rgya ásos
l

etmén nye| megh i rdetett meg
h

ívásos

h

ívásos

|

I

tárgya|ásos
Hirdetmény
ldószakos e!ózetes tájékoztatót tartalmazÓ hirdetménnye| meghirdetett tárgya|ásos
Elómi nos ítésihl rdetmé n nyel meg h rdetett tá rgya| ásos
né|kuI i

i

KeretmegálIapodásos
!rr.1.1.3)

A kozbeszerzési torvény |V. vagy V' fejezete szerinti eljárás vá|asztására aKbt,21' s (3) bek., illetve 161. s
(5) bek. a|apján keru|t.e sor

Ill.1.1'4) A kozbeszerzési torvény harmadik része (V|. fejezet) szerinti e|járás esetén (egyszer e|járás)
Hirdetménnyel indu|i, tárgya|ás né|kÜ|i x
Hirdetmény nélkti| indu|o, tárgyalásos
Hirdetménnye| indulo, tárgya|ásos
ll|'1.1.5) A kozbeszezési torvény harmadik része (V|l. fejezet) szerinti e|járás esetén (egyszertÍ eljárás)
Hirdetménnye! indu|i, tárgya|ás né|kÜ|i
Hirdetmény né|kul indu|o, tárgyalásos
Hirdetménnye| indulo, tárgyalásos

ilr.1.1.6)

A Kbt. harmadik része (Vl. fejezet vagy V|l. fejezet) szerinti e|járásfajta vá|asztására a Kbt' 21IA. $, illefue
161lA, $-a a|apján kerr]|t-e sor? nem

lIl.1.1.7.) A hirdetmény né|ktili tárgya|ásos e|járás, a hirdetmény
gyorsított e|járás a\ka|mazásának indoklása (adott esetben)

k

zzétételéve|indu|ó tárgya|ásos, i||efue a

:

l!l'1.1.8.) A hirdetmény fafája

n lati/részvéte i fel h ívás/ajá n |attéte i fel h ívás x
|doszakos e|ozetes osszesített tájékoztato
Elómi nosítésihi rdetmény
|||.2) bírá}ati szempontok
|||.2.1) Bírá|ati szempontok (csak a megfe|elcít je|o|je meg)
A lega|acsonyabb osszeg e||enszo|gá|tatás x

Ajá

I

I

VAGY
Az osszességében|egelonyosebb aján|at a kovetkez részszempontok a|apján

Szempont

Srj|yszám

ilt.2.2)

Sor kerult.e e|ektronikus árlejtésre? nem
l l.3) Adminisztratív informáciok
!

lll.3.1) Az aján|atkéró á|ta| az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
ilr.3.2)

Az adott szerzödésre vonatkozoan korábban sor kerult-e kozzétételrea Hl-ben? nem

lgen vá|asz esetén (vá|assza a megfele|o rovatot):
Elózetes osszesített tájékoztato
VAGY Fe h aszn á o i o da |o n kÖzzétet| h rd etm ény
A hirdetmény száma a Hl-ben: /S .
A h rdetm ény kozzétételénekdátuma : (év/hÓ/na p)
Ajá n Iati/részvéte!i feI h ívás
VAGY Egyszer sített aján|ati fe|hívás (DBR)
A hirdetmény száma a Hl-ben: /S I

|

i

I

i

A

h rdetm ény kozzétételének dátu ma : (évlhÓ/na p)
gyéb korá bbi kÖzzététel
A hirdetmény száma a Hl-ben: /S A h rdetm ény kozzétételének dátu ma : (évlho/na p)
i

E

i

ilr.3.3)

Az adott szerzödésre vonatkozoan korábban sor kerult-ek zzététe|rea KÉ-ben? igen
lgen válasz esetén (válassza a megfe|elo rovatot):
Elózetes osszesített tájékoztato

VAGY F e h a sz n á ó i o d a o n kozzétett, h rd et m é n y
A hirdetmény száma a KÉ.ben: / (KÉ-számtévszám\
A hi rdetm ény kÓzzétételé nek dátuma : (évlho/na p)
I

!

I

i

I

h ívás xVAGY
Egyszer sített aján|ati fe|hívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 24080 | 2Ü09 (KÉ-szám tévszám's
A hirdetmény kÖzzététe!énekdátuma: zÜag!11i 1s (évlho/nap)

Ajá n|ati/részvételife|

Egyéb korábbi kÓzzététe|

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-számtévszám)
A h rdetm ény k zzététe|ének dátu ma. (évlho/nap)
i

lV.

szakasz: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A SzerzÖdés száma: 1 Megnevezése Szállítási szerzodés
rv.1)

A szerzódéskotés te rvezett

i

d ó po ntj a :

tv.2)
A benyujtott aján|atok száma : 5

2u

|V.3)A nyertes aján|attevó neve és címe
Hivata|os név: M&M-Pack Kít.
Postai cím: székely B^ ut27,

Város/Kozség : szombathe|y
Postai irányítószám: 9700
ország: HU

a ÍÜ 1 Í 1

5 (év lho/n

a p)

Telefon. 94-5Ü6-gsg
E-mail : ofíice@mn"rpack. hu

Fax: 04-506-SSs
Internetcím (URL):

A szerzodés értékérevonatkozo informácio (csak számokkal)

lV.4)

Az e||enszo|gá|tatás eredeti|eg becsÜlt értéke(adott esetben)
Erték (arab számma|) 1160Ü0CI0

Pénznem HUF

Árn netrul
ÁrÁ.vaI

Árn
Az

1"zo1

,

|ens zo|gá|tatás

e|

szerzódésbeli osszege

Erték (arab számma|) 5398Ü00

Pénznem HUF

ÁrR nétrul x
ÁrÁ-val

ÁrR

1ozo;

,

a |egalacsonyabb e||enszo|gá|tatást tarta|mazó aján|at (arab számma|) / |egmagasabb e||enszolgá|tatást
tarta|mazo aján|at(arab számma| )

Pénznem

Árn nelrut
ÁrÁ-vat

Árn

1ouo;

,

Éves Vagy havi értékesetén kérjuk megadni:
az évek számát
VAGY a honapok számát
A szerzódés határozat|an idótartamra szÓ|? nem
rv.s

)

Va|oszín síthetó -e alvá||a|kozok igénybevéte|e a szerzodés te|jesítéséhez?nem
lgen válasz esetén je|o|je meg a szerzódés a|vá||a|kozok igénybevéte|éveltorténŐ teljesítéseértékétVagy
arány át (részét) (csak szá mokka

|

Érter Árn netrÜ!: (arab számma|)
Pénznem:
Arány (rész): , (o/o)

)

:

Nem ismert

A szerzódés a|vá||a|kozÓk, il|efue eróforrást nyujto szervezetek igénybevételéveltorténó teljesítése
értékéneUarányának megje|o|ése (ha ismert)
rv.6)

A szerzódést o|yan aján|attevóve| kototték.e meg, aki tobbvá|tozatu ajánlatott tett? nem
rv.7)

::-:::-::-::f::.
V. szakasz:

v.1)

aján|at azon az alapon, hogy az e||enszo|gáltatás kirívoan a|acsony vo|t? nem
(E szakaszbo| szukség esetén tobb pé|dány haszná|hato)

kiegészit inÍormáciők

---.

Aszezódés eu.a|apokból finanszírozott projektte| és/vagy programmal kapcso|atos-e? nem
Igen vá|asz esetén kérjt]k fe|tuntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bárme|y egyéb hivatkozási
adatot:
V.2) További informáciok (adott esetben)
v.2.1) Az eredményhirdetés idopontja (adott esetben)

Dátum: 2Ü1 CI/Ü 1 106 (évlho/nap)
v.2.2) Ha az e|járás eredményte|en, il|etve szerz déskotésrenem keru| so1 ennek indoka
v.2.3) A nyertes aján|attevónek a kozbeszerzési torvény 70. $.ának (2) bekezdése szerinti minosítése

mikro vál|aIkozás x

kisvá|laIkozás
kozépvá||alkozás

egyéb
(E pontbo|, amennyiben az eljárásban részajánlattéte|, il|etve kozos aján|attétel miatt tobb
nyertes aján|attevó vo|t, aján|attevónként tobb haszná|ando)

v'2,4) A nyertes aján|atot kovetó |egkedvezóbb ajánlatot tevo neve és címe, va|amint az e||enszo|gá|tatás
osszege (adott esetben)
Név:
Cím:
ElIenszolgá|tatás osszege:
Érter (arab számma|)

Pénznem

Árn nelrtit
ÁrÁ.val
ÁrR 1u";
,

(E pontbo|, amennyiben az e|járásban résza1án|attéte| miatt tobb nyertes ajánlatot koveto
|egkedvezóbb ajánIat volt, aján|atonként tobb haszná|andó)
v.2.5) Az qán|attevók neve és címe (ország is), részajánlattétel |ehetosége esetén a benyrijtott részajánlatok

--.-

száma

Ajánlattevók neve, címe, a benyujtott részaján|atok száma (adott esetben)
Ge|dberg Kft' (név)

6400 Kiskunhalas, Eatvos ut 5. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
(beny jtott részajánlatok száma, adott esetben)
M&M-Pack Kft' (név)
g70CI Szombathe|y, széke|y B' ut 27, (cím)
HU (székhe|y szerinti ország)
(be nyujtott részaján latok száma, adott esetben )
Fita system Kít. (név)
1133 Budapest. Visegrádi itt 83lc. (cím)

HU (székhely szerinti ország)
részaján latok száma, adott esetben )
Everling Kft. (név)
2117 lsaszeg, Aulich ut 3' (cím)
HU (székhe|y szerinti ország)
(benyujtott részaján|atok száma, adott esetben)
(be nyujtott

Játszikeft Kft" (név)

1Ü94 Budapest, Tompa ut' 17!a. (cím)
HU (székhe|y szerinti ország)
( be nyujto ft résza1án ato k száma, ad ott e setbe
l

n)

(E pontbo| az aján|attevók számától fÜggóen tobb haszná|ando)

Részajánlattétel lehetosége esetén az osszes benyujtott részqán|at száma: (arab számmal)
v.2.6) A hirdetmény né|kÜ|i tárgyalásos e|járás esetén a Kozbeszerzési Dontóbizottság
tá4ékoztatá sá

n a

k

n a

pja

Dátum: (évlho/nap)
v.2.7 ) Egyéb információk:
v.3)
E hirdetmény fe|adásának dátuma: 201CI/Ü3/1s (évlhó/nap)
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Tiszte|t o|vasÓ!

Tájékoztatjuk, hogy 2008. jri|ius l.jét kovetŐen a hite|es Kozbeszerzési Értesító
kiadványnak a teljes lapszárnot tarta|maző, e|ektronikusan a|áírt, pdf formátumír
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honlapján, a wyvw.kozbeszerzes.hu címen .
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ÉrtesítŐk el|enórzésével kapcso|atosan |d. a honlap Technikai aján|ás meni.ipontját.

:11

t|ll,:

'

rl.e.mtl-sk.hu

