Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem
(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
b) 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]:
22. § (1) bekezdés j) pont
d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része és fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
VI. fejezet
e) a közbeszerzés (beszerzés) általános forgalmi adó nélkül számított becsült értéke forintban [szükség szerint utalás a Kbt. 245. §-ára és
259. §-ára]:
41000000 HUF
f) ha a 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:
2011/09/05
h) az ajánlatkérő a 241. § b) pontja alapján tartozik-e a Kbt. hatálya alá:
nem
i) 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:
10/2004
j) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését:
nem
k) az ajánlatkérőt a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában [Kbt. 18. § (2) bekezdés] megjelölő azonosító szám:
AK09266
l) 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:
-

Egyéb közlemény:
1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 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:
Vácszentlászló Agglomeráció - Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok Szennyvíz Elvezetés
Postai cím:

Zsámboki út 2/a.
Város/Község
Vácszentlászló

Postai irányítószám:
2115

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:
28/485 128

Címzett:
Horváth László
E-mail:
polg.hiv.vacszentl@invitel.hu

Fax:
28/485 143

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű [ ]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintű [ ]

Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont] [ ]

Közjogi szervezet [x]

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

[x] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

I.3.2) A KBT. V. FEJEZETE/VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
[ ] Víz

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[ ] Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

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

[ ] Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Megbízási szerződés a Vácszentlászlói agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása megvalósí-tásával kapcsolatos projektmenedzseri
feladatok ellátására.
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

c) [x] Szolgáltatás

[ ] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

Szolgáltatási kategória száma 11

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

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

[ ] Bérlet

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt.
3. és 4. mellékletében)

[ ] Részletvétel
[ ] Ezek kombinációja/Egyéb

[ ] Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód

[ ] Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód

A teljesítés helye
Valkó, Vácszentlászló, és Zsámbok
települések
NUTS-kód HU102

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
A szerződés tárgya:
Megbízási szerződés a Vácszentlászlói agglomeráció – Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok – szennyvíz-elvezetése és tisztítása megvalósítási
szakaszához (KEOP – 1.2.0/2F/09-2010-0009) kapcsolódó pro-jektmenedzseri feladatok ellátására a dokumentációban foglaltak szerint.
Mennyisége:
A Vácszentlászlói agglomeráció – Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok – szennyvízelvezetése és tisztítása projekt megvalósítása szakaszában az
alábbi kiemelt feladatok teljesítése szükséges:
• Nettó hárommilliárd HUF beruházási összköltséget meghaladó projekt összefogása és irányítá-sa a támogatási szerződésben foglaltak
megvalósítása céljából.
• Kapcsolattartás a kedvezményezett egyéb szervezeti egységeivel, az Irányító Hatósággal, szakértőkkel.
• Szerződéskötések lebonyolítása.
• Műszaki, pénzügyi és jogi munkaterületek szakmai összehangolása.
• Operatív tevékenységek ellátása.
• Monitoring végzése (a projekt pénzügyi, műszaki megvalósulásának nyomon követése).
• Ellenőrzés.
• Szakmai, módszertani segítségnyújtás.
• Stratégia terv készítése a projekt keretében vállalt rákötési arány biztosítására.
• Projekt nyilvántartási rendszerének felállítása, működtetése, projektvezetés adminisztratív fel-adatainak ellátása.
• Munkák átvételének megszervezése.
• Zárójelentés elkészítése.
• Felkészülés az auditálásra.
• Projekt lezárása (elvégzett munka értékelése, tapasztalatok dokumentálása)

• A projekt megvalósításával kapcsolatos munkamegosztás és feladatlehatárolás kialakítása, a Projekt Alapító Dokumentum (PAD)
összeállítása.
• A projekt megvalósításának ütemezésének összeállítása, korrekciók átvezetése. Kockázat ele-mezés.
• A végrehajtás folyamatos nyomon követése, ellenőrzése, az eltérések rögzítése és azok vissza-csatolása.
• A projekt képviselete a támogatást nyújtó közreműködő szervezet felé.
• A projekt képviselet az önkormányzati testületek felé, ehhez kapcsolódó elektronikus kommu-nikáció kialakítása.
• A projekt képviselete a közreműködő partnerek felé, ehhez kapcsolódó kommunikációs rend-szer kialakítása.
• A közbeszerzési eljárás lefolytatásában való közreműködés.
• A közbeszerzési eljárás dokumentálása (közbeszerzési eljárásonként a közbeszerzési dosszié összeállítása)
• A projekttel kapcsolatos szerződéskötések és közbeszerzések jogi szempontból történő fel-ügyelete. Szerződésmódosítás jogi előkészítése.
• Pénzügyi terv és Cash Flow összeállítása, szükséges saját finanszírozási forrás biztosításához kapcsolódó intézkedések előkészítése.
• A projekt megvalósítása során felmerülő kockázatok kezelése, megoldása.
• A szükségszerűen előforduló változáskezelés a szerződés teljesítésével összefüggésben.
• Az esetleges szabálytalanságok kezelése.
• A szerződések teljesítésének nyomon követése
• A projekthez kapcsolódó, a megkötött támogatási szerződésben előírt dokumentációs, és ad-minisztratív feladatok ellátása.
• Projekt Előrehaladási Jelentések elkészítése a támogatást nyújtó szervezet felé, a támogatási szerződésben meghatározott időszakonként.
• A projekthez kapcsolódó ügyiratkezelés és dokumentálás rendjének kialakítása és elvégzése.
• A projekt külső és belső információáramlásának kialakítása és menedzselése.
• A projekt előrehaladásával kapcsolatos megbeszélések, értekezletek, beszámoló rendezvények, tartalmi előkészítése, megszervezése,
lebonyolítása.
• A projekt előrehaladásával kapcsolatos megbeszélések, értekezletek, beszámoló rendezvények dokumentálása, az érintettek folyamatos
informálása.
• Az elvégzett munkák teljesítésigazolásának dokumentálása.
• A pénzügyi előrehaladásra vonatkozó belső és külső adatszolgáltatás kialakítása, és működte-tése, kifizetési kérelmek összeállítása,
szükséges hiánypótlások határidőn belüli teljesítése.
• Pénzügyi nyilvántartások vezetése (Pénzügyi dosszié összeállítása).
• Számlák befogadása, ellenőrzésük és kifizetésük nyomon követése.
• Az előzetesen felszámított ÁFA visszaigényléséhez kapcsolódóan jelentkező adóbevallás el-lenőrzése, elsőfokú adóhatósági ellenőrzés
keretében a kedvezményezett képviselete.
• A támogatási szerződésben rögzített horizontális vállalások teljesülésének dokumentálása (Ho-rizontális dosszié összeállítása).
• A nyilvánossághoz kapcsolódó kötelezettség teljesülésének dokumentálása (Projekt befejezé-sére a nyilvánossági dosszié teljes körű

összeállítása).
• A projekt megvalósítási időszakában jelentkező ellenőrzésekhez dokumentumok összeállítása, az ellenőrzés során rendelkezésre állás
biztosítása a helyszínen.
• Két hetente tartandó munkaértekezletek szervezése és lebonyolítása.
• Kifizetési kérelmek összeállítása
• Az Ajánlatkérő által a támogatási szerződésben vállaltak nyomon követése, az Ajánlatkérő fo-lyamatos tájékoztatása vállalásai teljesítéséhez,
a mulasztások elkerülése végett.
A szerződés további pontosítását, részletezését, a minőségi és teljesítmény követelményeket az ”Aján-lati Dokumentáció” tartalmazza.
II.1. 6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
79421000-1
Fő tárgy
Kiegészítő tárgy(ak) 79410000-1
79421100-2
79421200-3
79200000-6
79140000-7
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) 34 880 000 Pénznem: HUF

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

ÁFA
nélkül
[x]

ÁFÁval
[]

ÁFA
(%)
,

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

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Meghívásos

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Versenypárbeszéd

[ ] 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)
[x] Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

[ ] Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

[ ] Közvetlen 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
igen [ ] nem [x]
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

[x]

Időszakos előzetes összesített
tájékoztató

[]

Előminősítési hirdetmény

III.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [x]
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat [ ]
III.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre? igen [ ] nem [x]

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? igen [ ] nem [x]

[]

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? igen [x] 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/ajánlattételi felhívás [x] VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR) [ ]
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 36676 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/12/20 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel [x]
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 14916 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/06/24 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A SZERZÕDÉS SZÁMA: 1 MEGNEVEZÉSE MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
IV.1) A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA: 2011/09/14 (év/hó/nap)
IV.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA : 7
IV.3) A NYERTES AJÁNLATTEVŐ NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név:
EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft.
Postai cím:
Zászlós u. 18.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1143

Ország:
HU

E-mail:
titkarsag@eurout.hu

Telefon:
+36 1 887 2600

Internetcím (URL):

Fax:
+36 1 251 9516

IV.4) A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (csak számokkal)
ÁFA
nélkül

ÁFÁval

ÁFA (%)

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
[x]

[]

,

Érték (arab számmal) 34 880 000 Pénznem: HUF

[x]

[]

a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 34 880 000 / legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 34 880 000 Pénznem: HUF

,
,

[x]

[]

Érték (arab számmal) 41 000 000 Pénznem: HUF
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege

Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? igen [ ] nem [x]
IV.5 ) VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ –E ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ? igen [x] 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): , (%)

A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)

IV.6) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? igen [ ] nem [x]
IV.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? igen [x] 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 [x] nem [ ]

Nem ismert
[x]

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:
A Vácszentlászlói agglomeráció – Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok – szennyvízelvezetése és tisztítása” című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0009
azonosító számú pályázat.
V.2) T OVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldésének időpontja (adott esetben)
Dátum: 2011/09/02 (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 [x] középvállalkozás [ ] egyéb [ ]
-------------------- (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:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege:

Érték (arab számmal) Pénznem:

ÁFA nélkül

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)
Absolvo Consulting Kft. (név) 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Campo Consulting Hungaria Zrt. és Transinvest-Budapest Kft. (név) 1146 Budapest, Hermina út 17/B. és 1106 Budapest, Fehér út 10.
(cím)
Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft. (név) 1143 Budapest, Zászlós u. 18. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
VTK Innosystem Kft. (név) 1134 Budapest, Pattantyús u. 7. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Municipium Magyarország Alapítvány (név) 1182 Budapest, Fogoly u. 7/d. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
4Sales System Kft. (név) 7100 Szekszárd, Vasvári u. 32/a. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
RVI Magyarország Kft. (név) 1119 Budapest, Fehérvári út 179. (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:

V.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2011/09/05 (év/hó/nap)

Ajánlatkérő

Hirdetmény tipusa

Szervezet:

Vácszentlászló Agglomeráció Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok
Szennyvíz Elvezetés

(Nemzeti)

Címzett:

Horváth László

Cím:

Zsámboki út 2/a.

Ir.szám:

2115

Város/Község:

Vácszentlászló

Ország:

Magyarország

Iktatási időpont

Iktatási szám

Telefon:

28/485 128

2011.09.05

22769/2011

Telefax:

28/485 143

E-mail:

polg.hiv.vacszentl@invitel.hu

Állapota
Iktatva

Befizetések
Dátum

Internet cím(URL):

Befizető

Terjedelem

Képviselő
Név:

Dr. Patay Géza

Címzett:

Dr. Patay Géza

Cím:

Pasaréti út 72.

Ir.szám:

1026

Város/Község:

Budapest

Ország:

HU

Telefon:

200-5977

Telefax:

200-5977

E-mail:

patay.attorney@patay.hu

Internet cím(URL):

www.patay.hu

Oldalszám:

Mód
Árazás

12.0

Egységár :

10000

Ára

120000.0

Hirdetmény rövid tartalma
Vácszentlászlói Agglomeráció projektmenedzsment

Megjegyzés

Összeg

