A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím: Tengerszem oldal 1.
Város/Község: Jósvafő
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
Ország: HU
irányítószám:
3758
Telefon: +36 48506000

Címzett: Veress Balázs igazgató
E-mail: info.anp@t-online.hu

Fax: +36 48506001

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://anp.nemzetipark.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) A NYERTES AJÁNLATTEVŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név: INFODIGIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Keresztesi u. 67.
Város/Község: Debrecen
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám: 4034
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország: HU

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
-------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1.) MEGHATÁROZÁS
II.1.1.) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Monitoring eszközök beszerzése a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
(HUSK/1101/221 konstrukció) keretében megvalósuló pályázati programok keretében
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza - építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés -, amelyik leginkább

megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
□ Építési beruházás
X Árubeszerzés
Kivitelezés
□
Adásvétel
Tervezés és kivitelezés
□
Lízing
Kivitelezés, bármilyen
□
Bérlet
eszközzel, módon, az
Részletvétel
ajánlatkérő
által meghatározott
Ezek kombinációja
követelményeknek
megfelelően
□ Építési koncesszió

X
□
□
□

□ Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
□□
(az 1-27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4.
mellékletében)

□

□ Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.)
NUTS-kód

HU311

II.1.3.) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2013/10/28 (év/hó/nap)
II.1.4.) A szerződés tárgya és mennyisége:
1 db Cserjeirtó - 4-6 cm-es cserjékhez Akkumulátor technológia lítiumion, Hangnyomásszint 8,4 dB(A), Rezgésszint
bal/jobb oldal 4,5/4,0 m/s², Súly akkumulátor nélkül 3,3 kg, Zajteljesítmény szint 95 dB(A) Akkumulátor 2 db (120160 Wh), Gyorstöltő, töltési idő 230V 50Hz: 70 perc;
2 db Cserjeirtó - 7-10 cm-es cserjékhez, Állandó zajszint 102,0 dB(A), Lökettérfogat 45,6 cm³, Maximális vágáshossz
40 cm, Lánc osztás/típus 3/8", Rezgésgyorsulás bal/jobb 3,9/3,9 m/s², Súly 4,9 kg, Teljesítmény 2,2/3,0 kW/LE,
Teljesítménysúly 2,2 kg/kW, Zajteljesítmény szint 112,0 dB(A);
25 db Fogóháló - 12 m hosszú, nylon 110 DIN, 2,5 m magas, 5 zsebes, 16x16 mm szembőség
1 db Elektromos halászgép - akkumulátoros elektromos mintavételi eszköz, háton hordozható kivitelezésű, melynek
teljesítménye 250/10.000 W (egyenáram/pulzáló egyenáram) áramerősség állítható, három fokozat (15-25A), kimeneti
feszültség 300-600Vss, a pulzáló egyenáram teljesítménye 10 kW/impulzus, impulzusfrekvencia 10-100
impulzus/másodperc;
1 db Motorcsónak és tartozékok - Hajótest (vizsgával): műanyag, Hajótest kiképzése: lapos fenék kialakítás, erősített,
Szín: sötét szín, terepbe illeszkedő (zöld, fekete, keki stb.), Merülés: max. 15 cm, Hossz: max. 4,8 m, Súly (motor
nélkül) max. 160 kg, Szállítható személyek száma: min. 4-6 fő, Motor: 4 ütem, Motor teljesítmény: max. 20 LE
Motor súly: max. 60 kg, Utánfutó (vizsgával), Motorral együtt, Hatósági előírás szerinti felszerelések, Egyéb
kiegészítők opciós (előny): szivargyújtó töltő, külső üzemanyagtartály;
5 db Neoprém halászruha - legalább 4 mm vastagságú, megerősített térddel és fenékkel, teljesen szigetelt, tépőzáras
vállpántokkal, dupla szalagos varratokkal; 43-as méret (3 db), 45-ös méret (2 db);
2 db Kutató sztereomikroszkóp - sztereomikroszkóp, 0,8 achromat objektívvel, 10 x okulárral ( száloptikás mérőeszköz,
10x/23B szemlencse, állítható, 50%-os trinokuláris tubus, M-sorozat, mikroszkóp tartó, 300 mm-es fókusztávolság,
Akromatikus objektív 0.8x, WD = 114 mm, Antisztatikus porvédő, Fény alapú technológia, Közepes rázkódás elleni
védelem);
3 db Terepi minilabor - Alapműszer, RDO érzékelő 3 méter kábellel (mérési tartomány: 0,0-200%, 0,00-20,00 mg/l),
rozsdamentes acél ház az RDO érzékelőhöz, mérőfej, kalibráló hüvely, pH/ATC elektród 3 méter kábellel (mérési
tartomány: -2,000 - +19,999, pH pontosság 0,002) vezetőképességi cella 3 méter kábellel (mérési tartomány: 0,0003000 mS/cm) és elemek;
1 db Elektromos halászgép - akkumulátoros elektromos mintavételi eszköz, háton hordozható kivitelezésű, melynek
teljesítménye 250/10.000 W (egyenáram/pulzáló egyenáram) áramerősség állítható, három fokozat (15-25A), kimeneti
feszültség 300-600Vss, a pulzáló egyenáram teljesítménye 10 kW/impulzus, impulzusfrekvencia 10-100

impulzus/másodperc;
1 db Motorcsónak tartozékok - Hajótest (vizsgával): felfújható, Típus: szétszedhető, Padló:
aluminium/műanyag/fa/görgethető, Hossz: 3,6-4,5 m, Szélesség: 1,4-1,9 m, Teherbírás: minimum 700 kg, Súly (motor
nélkül) max. 90 kg, Szállítható személyek száma: min 4-5 fő, Motor: 4 ütem, Motor súly: max. 70 kg, Ajánlott motor
teljesítmény: max. 20 LE (csónaktesthez ajánlott), Motorral együtt, Hatósági előírás szerinti felszerelések, Utánfutó
(vizsgával)
5 db Neoprém halászruha - legalább 4 mm vastagságú, megerősített térddel és fenékkel, teljesen szigetelt, tépőzáras
vállpántokkal, dupla szalagos varratokkal, 44-es méret (3 db), 46-os méret (2 db);
2 db Kutató sztereomikroszkóp - sztereomikroszkóp, 0,8 achromat objektívvel, 10 x okulárral (száloptikás mérőeszköz,
10x/23B szemlencse, állítható, 50%-os trinokuláris tubus, M-sorozat, mikroszkóp tartó, 300 mm-es fókusztávolság,
Akromatikus objektív 0.8x, WD = 114 mm, Antisztatikus porvédő, Fény alapú technológia, Közepes rázkódás elleni
védelem)
3 db Terepi minilabor - Alapműszer, RDO érzékelő 3 méter kábellel (mérési tartomány: 0,0-200%, 0,00-20,00 mg/l),
rozsdamentes acél ház az RDO érzékelőhöz, mérőfej, kalibráló hüvely, pH/ATC elektród 3 méter kábellel (mérési
tartomány: -2,000 - +19,999, pH pontosság 0,002) vezetőképességi cella 3 méter kábellel (mérési tartomány: 0,0003000 mS/cm) és elemek;
5 db Csipesz hajlított végű 115 mm - rozsdamentes acél, hajlított végű 115 mm;
5 db Preciziós csipesz, egyenes végű 105 mm - rozsdamentes acél, egyenes végű 105 mm;
1 db Laboratóriumi toll, extra vékony heggyel, fekete 10 db-s - alkoholos filctoll, extra vékony heggyel, fekete 10 db-s,
2 db Hidegfényű fényforrás CL-150 - Hidegfényű fényforrás sztereomikroszkóphoz;
2 db Kétágú fénykábel CL-150-ez, hajlítható karral - kétágú fénykábel hidegfényű fényforráshoz, hajlítható karral;
4 db Izzó CL-150-hez, 150W - hidegfényű fényforráshoz, 150 W-os;
1 db Etanol, 96%-os extra finomszesz 20l - 96%-os extra finomszesz 20l-es kiszerelés;
5 db Viziháló - Professzionális kéziháló, 150 cm hossz, 1 mm lyukbőséggel, 30 cm mélységgel, 25x25 cm hálókerettel
II.1.5.) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott
esetben)

Fő tárgy
További tárgy(ak)
II.2.) A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést,
részt és opciót beleértve)
Érték: 58.079,94,- EURO
Pénznem: EURO

Áfa
nélkül

Áfával

X

□

II.3.) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam napban: 90 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap)
Befejezés: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól?
□ igen
□ nem

Áfa (%)

□□,□

ÉS
A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap)
Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap)

II.4.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE (RÉSZTELJESÍTÉSE) SZERINTI MENNYISÉG ÉS
ELLENSZOLGÁLTATÁS
II.4.1.) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség:
Jelen tájékoztató II.1.4) pontjába foglalt teljes mennyiség leszállítása szerződésszerűen teljesítésre került.
II.4.2.) Az ellenszolgáltatás összege

Áfa
nélkül

[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni számokkal]
Érték: 65.974,- EURO
Pénznem: EUR

X

Áfával

□

Áfa (%)

□□,□

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1.) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
III.1.1.) Az eljárás fajtája
III.1.1.1.) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
□ Nyílt
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
□ Meghívásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos
□ Gyorsított meghívásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
□ Versenypárbeszéd
hirdetménnyel induló tárgyalásos
□ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény
□ Gyorsított tárgyalásos
nélküli tárgyalásos
□ Hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.1.1.2.) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
□ Nyílt
□ Meghívásos
□ Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel
meghirdetett meghívásos
□ Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel
meghirdetett tárgyalásos
□ Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
□ Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

□ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
□ Hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel
induló tárgyalásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény
nélküli tárgyalásos

III.1.1.3.) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
Közszolgáltató ajánlatkérők

□ A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok
szerinti eljárás az alábbiak szerint:
□ Nyílt
□ Meghívásos
□ Gyorsított meghívásos
□ Versenypárbeszéd
□ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
□ Gyorsított tárgyalásos
X Hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel
induló tárgyalásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény
nélküli tárgyalásos
□ Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

□ A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok
szerinti eljárás az alábbiak szerint:
□ Nyílt
□ Meghívásos
□ Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
□ Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
□ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
□ Hirdetmény nélküli tárgyalásos
□ Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
□ Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel
induló tárgyalásos
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény
nélküli tárgyalásos
□ Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

III.2.) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
III.2.1.) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
X A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
□ Az összességében legelőnyösebb ajánlat
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
□ Egyéb:

III.3.) HIVATKOZÁS A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS KORÁBBI
KÖZZÉTÉTELEKRE/TÁJÉKOZTATÁSRA
III.3.1.) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: □□□□□/□□□□
A hirdetmény közzétételének időpontja: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: □□□□□/□□□□ (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap)
III.3.2.) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)

Dátum: 2013/06/28 (év/hó/nap)
III.3.3.) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 20496/2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/11/06 (év/hó/nap)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
IV.1.) SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS
IV.1.1.) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e?

X igen

□ nem

□ igen

□ nem

□ igen

X nem

IV.1.2.) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:
IV.1.3.) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

IV.2.) SZERZŐDÉSSZERŰ RÉSZTELJESÍTÉS
IV.2.1.) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e?
IV.2.2.) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

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

IV.3.) SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.3.1.) A szerződést módosították-e?
IV.3.2.) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: □□□□□/□□□□ (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap)
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1.) Egyéb információk:

_______________________________________________________________________________________________

V.2.) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A nyertes ajánlattevő a tájékoztatóban foglaltakkal
egyetért.

V.3.) E TÁJÉKOZTATÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2014/10/01 (év/hó/nap)

