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1. melf6kleta 14t2O10. (X. 29.) NFM rende'lethez
KOzBESzERzEst Enresir6'
A Kiizbeszez6sek Tanicsinak Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. gS.
Fax: 06 { 336 7751;06 I 336 ZZST
E-mail : h irdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.h u on-li ne 6rtesit6s :
http : //wvvw. koz besze rzes. h u
tAi6koztato
az eljiris eredm6ny6r6l
A Kiizbeszerz6sek ran6csa (szerkeszt6bizottsiga) tiilti ki
A hirdetm6ny k6zhezv6tel6nek d6tuma
KE nyilvdntartisi szim
I. SZAKASZ: AJANLATK
1.1) Nev, cim 6s kapcsolattartdsi pont(ok)
Hivatalos n6v: Koz6p-Tisza-videki Kornyezetvedelmi es Viziigyi lgazgatcs6g
Postai cim: S6rgvdri korut 4.
Vdros/KOzs6g: $zolnok
Postai irAnyitosz1m: 5000
OrszSg: HU
Kapcsolattart6si pont(ok): Koz*p-Tisza-vid*ki Korny*zetv*d*lrni *s Vi:ugyr
I gazgatosilg vag yongazd dlkodr*si 6s H u rnanpol itikai osxt*lya
Cimzett: Bekesy Judit cs*po$vezeto
Telefon: 06-56/5C 1 -900
E-mail: titkarsag @kotikovizig. h u
Fax: 06-56/343-801
Az aj1nlatkerl illtalanos cime (URL): www.kotikovizig.hu
A felhaszn6loi oldal cime (URL):
1.2.) PE aj6nlatk6r6 tipusa
Kdzponti szintri x
Kozszolgdltato
Regiondlis/helyi szintfi
Tdmogatott szervezet [Kbt. 22. S (2) bekezd 6s,241. S b)-c) pont]
Kdzjogi szervezet
Egyeb
1.3 .) Az aj6nlatk6r6 tev6kenys6gi k6re
f-3.1) A Kbt. lV. fejezeteNl. fejezete szerinti aj6nratk6rok eset6n
Altal6nos kdzszolg 6ltatdsok
Lakdsszolgdltatds 6s k6z6ssegi rekredci6
V6delem
Szocidlis v6delem
Kdzrend 6s biztonsdg
Szabadid6, kult0ra 6s vallds
xKdrnyezetv6delem
Oktatds
Gazdas6gi 6s penzUgyek
xEgyeb (nevezze meg): vizUgy
Egeszs6gUgy
,.3.2) A Kbt. V. fejezeteA/ll. fejezete szerinti ajdnratker6k eseten
Viz
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lKbt. 163. S (1) bek. a) pontl
Villamos energia
lKbt. 163.S (1) bek. a) pontl
Gdz- 6s h6energia termel6se, sz6llitdsa 6s eloszt6sa
lKbt. 163. S (1) bek. a) pontl
F6ldgdz 6s k6olaj felt6rdsa 6s kitermel6se
lKbt. 163. g (1) bek. ba) pontl
sz6n 6s mds szildrd tuzel6anyagok fertdrdsa 6s kitermetrise
lKbt. 163. S (1) bek. ba) pontl
Vas0ti szolg6ltat6sok
lKbt. 163.S (1) bek. c) pontl
vdrosi vas0ti, villamos-, trolibusz- vagy autobusz szolgdltatdsok
lKbt. 163. S (1) bek. c) pontl
RepUl6teri tev6kenys6g
lKbt. 163. g (1) bek. bb) pontl
Kik6t6i tev6kenys6gek
lKbt. 163. g (1) bek. bb) pontl
Postai szolg6ltatdsok
lKbt. 163. S (1) bek.d) pontl
1.4.)
Az ai6nlatk6r6 m6s ajdnlatk6rok nevdben folytatja-e te a klzbeszez6si eljardst?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZoDES TANAYE
ll.1) Meghatdrozds
ff .1.1) Az ajdnlatk6r6 dltal a szezod6shez rendelt elnevez6s
[tkezdsi utalvdnyok beszerz6se
,1.1.2) A szerz6d6s tlpusa, valamint a teljesitds helye ( Csak azt a kategori6t
v6lassza - 6pitesi beruhdzds, drubeszerz6s vagy szolg6ltatds -, amelyik a legink6bb
megfefef a szerzSd6s vagy k6zbeszerz6s(ek) tdrgy6nak)
a)
Epitesi beruhdz6s
Kivitelez6s
Tervez6s 6s kivitelez6s
Kivitefez6s, bdrmilyen eszkdzzel, m6don , az dlSnlatkero dltal meghat6rozott
k6vetelmenyeknek megfelel6en
Epitesi koncesszi6
A teljesit6s helye
NUTS.K6d
b)
xArubeszerz6s
xAddsvetel
Lizing
86rlet
Reszletu6tel
Ezek kombin6cioja/Egyeb
A teljesites helye
KOTI-KOVIZIG szdkhelye Szolnok, Sagv*ri krt. 4.
NUTS-K6d HU322



c)
Szolgdltatds
Szolgdltatdsi kategoria szdma
(az 1-27. szolgdltatdsi kateg6ridkat l6sd a Kbt. 3. es 4. meltekleteben)
Szolg6ltatdsi koncesszi6
A teljesites helye
NUTS-K6d
ll'1.3) A hirdetm6ny a kovetkezok valamelyik6vel kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegdllapodds megk6t6se
Dinamikus beszerz6si rendszeren (DBR) arapur6 szerzod6sek
l1.1.4) Keretmegdllapod6s megk6t6se eset6n az eljilrits
Nyilt
Meghivdsos
Tdrgyaldsos
ff.1.5) Aszezod6s vagy a kozbeszerz6s(ek) t6rgya, mennyis6ge
$zallitasi szerzodds dtkezesi r:talv;inyak beszerz*s{ir*
A szdrll i tando mennyisdg osszesen:
- 1906 tdmb x 20.000,-FUtdmb nev6rtekri utalviiny
- 11 tomb x 10.000,-FVtomb neve{*kri utalv*ny
- 20 t6mb x 8.000,-FUtomb nevertekr.i utalviiny
- 360 tomb x 6.000,-FUtomb nevertekrj utalv*ny
- 550 db {ives) 1.000,-Ft/db ndvdrtekrl utalv;lny {1 iv * 10 db)
11.1.6) K6zds Kozbeszerz6si Sz6jegyz6k (CpV)

F6 sz6jegyzek

22420000-0
Kiegeszito szojegyz6k

F6 tdrgy:
Tovdbbi
t6rgyak:
ll.2) A szerz6d6s(ek) 6rteke
X.2.1) A szerz6des(ek) ert6ke (Csak a v6gleges 6ssz6rt6ket kerjUk megadni, az
Osszes szerz6d6st, r6szt 6s opci6t bele6rtve; az egyes szerzod6sekre vonatkoz6
tlfolm6ci6kkal kapcsolatban azV. Az eljdr6s eredm6nye szakaszt kerjuk kitdlteni)
Ert6k (arab sz6mmal) 41 100 000
P6nznem HUF
ArA netkut x
AFA-val
AFA (%) ,
x.2.2.) Epitesi koncesszi6 eset6n az eilenszolgdrtatds reir6sa
11.2.3.) szolgdltat5si koncesszio eset6n az ellenszolg6ltat6s teirdsa
lll. SZAKASZ: EUARAS
ff l.1) Az elj6rds faitaja
lll.1.1) Az elflrAs fajt6ja
lf l. 1'1.1.) A kdzbeszerz6si tdrv6ny lV. fejezete szerinti elj6rds eset6n [adott esetben
ide6rtve a Kbt. 251. S (5) bek., szerinti eljar6stl
Nyilt
Meghivdsos
Versenypdrbesz6d
H i rd etm6n y klzzltetel6vel i nd u lo td rgya ldsos



Hirdetm6ny n6lkUli tdrgyaldsos
Keretmeg6llapodSsos
f ll. 1.1 .2.) Akozbeszerz6si torv6ny V. fejezete szerinti eljdrds eset6n
Hirdetm6ny n6lkUli tdrgyal6sos
Keretmeg6llapoddsos
lll. 1.1.3) A kozbeszerz6si t6rv6ny harmadik r6sze (Vl. vagy Vll. fejezet) szerinti
eljdr6s eset6n (egyszerU elj6rds)
xHirdetm6nnyel indul6, t6rgyalds n6lkUli
Hirdetm6nnyel indulo, tdrgyaldsos
Kozvetlen aj6nlatt6teli felhivdssal indul6 [Kbt. 251. S (2) bekezd6se],tdrgyalds nelkUli
Kdzvetlen aj6nlatt6teli felhivdssal indulo [Kbt. 251 S (2) bekezd6sei,tariyalasos
Hirdetm6ny n6lkUtitdrgyaldsos [Kbt.2S2. S, 261. S (4)]
lll. 1.1.4) A Kbt' harmadik r6sze (Vl. fejezet vagy fii. tllezet) szerinti eljdr6sfajta
v6laszt6sdra a Kbt. 211A. g, iiletve 161tA. g-a alapjdn kerult-e sor
nem
f f f . 1 .1 .5.) A hirdetm6ny nelkUli tdrgyaldsos eljdrds, a hirdetm6 ny k6zz6t6tel6vel
indul6 tdrgyaldsos eljdrds alkalmazas6nak indokldsa (adott eseiben; :
lf l. 1.1.6.) A hirdetm6ny fajtaja
Aj6 n lati/r6szv6teli fel h iv6s/aj 6 n latt6tel i fel h ivds x
ld6szakos el6zetes iisszesitett t6j6koztat6
El6min6sitesi hirdetm6ny
lll.2) birdlati szempontok
lll.2.1) Bir6lati szempontok (csak a megfelelot jelolje meg)
A legalacsonyabb 6sszegU ellenszolgdltatds
VAGY
Az 6sszess6g6ben legel6nyosebb ajdnlat x
xl.2.2)
Sor kerUlt-e elektronikus drlejt6sre? nem
lll.3) Adminisztratfv inform6ci6k
f f l.3.1) Ae. al6nlatker6 dltal az aktdhoz rendelt hivatkozdsi sz6m (adott esetben)
i l r .3.2)
Az adott szez6d6sre vonatkoz6ankorAbban sor kerUlt-e k6zz6t6telre a HL-ben?
nem
lgen vdlasz eset6n (v6lassza a megfelel6 rovatot):
Elozetes dsszesitett tdjekoztato
VAGY FelhasznSl6i oldalon k6zz6tett hirdetmeny
A hirdetm6ny szdma a HL-ben: /S -
A hirdetm6ny kozz6t6tel6nek d6tuma: (ev/h6/nap)
Aj6nlati/r6szv6teli felh ivSs
VAGY EgyszerUsitett ajdnlati felhiv6s (DBR)
A hirdetm6ny szdma a Hl-ben: /S -
A h i rd etm 6 ny kdzzet6tel6 nek d 6tu m a : (6v/h 6/nap)
Egyeb kordbbi kdzz6t6tel
A hirdetm6ny sz6ma a Hl-ben: /S -
A h i rdetm 6 ny klzzetetel6nek d 6tu ma : (ev/h o/n ap)
ilr.3.3)
Az adott szerz6d6sre vonatkozoan korilbban sor kerUlt-e kdzzetetelre a KE-ben?
igen



lgen vdlasz eset6n (vdlassza a megfelelo rovatot):
El6zetes dsszesitett t6jekoztat6
VAGY Fel haszndl6i old alon k6zz6tett h i rdetm6nv
A hirdetmeny szdma a KE-ben: t (Kt-szAmLevsi6m;
A h i rdetm 6 ny k1zz6t6tel6n ek d 6tu ma : (ev/h o/n ap)
Ajdnlati/r6szv6teli felh iv6s xVAGy
Egyszertisitett ajdnlati felh ivds (DBR)
A hirdetm6ny sz6ma a KE-ben: KE-2szlz / 201j (KE-szam/6vszdm)
A hirdetm6ny kdzzetetel6nek ddtuma: 2e11t11t23 (ev/h otnap)
Egyeb kordbbi kdzzetetel
A hirdetm6ny sz6ma a KE-ben: / (KE-sz6m/6vszdm)
A h i rdetme ny k6zz6t6tel6 nek d 6tu m a : (6v/h 6/n ap)

IV. szaKasz: AZ ELJARAS EREDMENYE
A Szerz6d6s szdma: 1 Megnevez6se
rv.1)
A szez6d6sk6t6s tervezett id6pontja : z0 1 1 I 1 2/ J0 (ev th6/nap)
w.2)
A benyfjtott aj6nlatok sz6ma : 3
lV.3) A nyertes aj6nlattevo neve 6s cfme
Hivatalos n6v: Le Cheque Ddjeuner Etkez*si Utalvdny Gy;*rto 6s Forgalmazo Kft.
Postai clm: Rdkoczi ut 70"
Vdros/Kdzs6g: Budapest
Postai ir6nyit6sz6m: i07 4
Orsz6g: HU
Telefon: +36-1 1209-3890
E-mail: info@chequedejeuner. hu
Fax: +36-1/209-3893
Internetcim (URL):
lv.4) A szerz6d6s 6rtekere vonatkoz6 informdcio (csak szdmokkal)
Az ellenszolgdltat6s eredetileg becsurt 6rt6ke (adott esetben)
Ert6k (arab sz6mmal) 41 100 000
P6nznem HUF
AFA n6lkUl x
ArA-val
ArR 1x; ,
Az ellenszolgSltat6s szerzod6sbeli 6sszege
Ert6k (arab szdmmal) 41 100 000
P6nznem HUF
Arn netkut x
ArA-vat
Arn 1zo; ,
a legalacsonyabb ellenszolgdltat6st tartalmaz6 ajdnlat (arab szdmmal) 41 100 000 /
legmagasabb ellenszolg6ltatdst tartalmaz6 ajdnlat(arab szdmmal) 4$ 050 000
P6nznem HUF
AFA n6lkUl x
AFA-val
AFA (%) ,



Eves vagy havi ert6k eset6n k6rjUk megadni:
az 6vek sz6mdt
VAGY a h6napok szdm6t
A szerz6d6s hat6rozaflan id6tartamra sz6l? nemrv.s )
Val6szlnUsithet6 -e alvdllalkozok igenybevetele a szerz6d6s teljesitesehez? ner:.r
lgen v6lasz eset6n jelolje meg a szerz6d6s alvdllalkoz6k igenybev6tel6vel t6rten6
teljesltese 6rt6k6t vagy ardny6t (resz6t) (csak sz6mokkal):
Ert6k AFA n6lkUl: (ara6 szammai;
P6nznem:
Ardny (resz): , (o/o)
Nem ismert
A szerzod6s alv6llalkoz6k igenybevetel6vel tort6no teljesit6se ertekenek lar1nydtnak
megjel6l6se (ha ismert)
rv.6)
A szerz6d6st olyan ajdnlattev6vel kdtdtt6k-e meg, aki tdbbvaltozatu aj6nlatott tett?
nem
rv.7)
Voft-e erv6nytelen aj6nlat azon az alapon, hogy azellenszolgdltatds kiriv6an
alacsony volt? nem

haszndlhato)
(E szakaszb6l szUks6g eset6n t6bb pelddny

V. szakasz: kieg6szit6 informici6k
v.1)
A szez6d6s eu-alapokbol fi nanszirozott projekttel 6s/vagy p rog ram mal
kapcsolatos-e? nem
lgen vSlasz eset6n kerjUk feltUntetni a projekt(ek) es/vagy program(ok) nev6t 6s
b6rmely egyeb hivatkozdsi adatot:
V.2) Tov5bbi informdci6k (adott esetben)
V.2.1) Az eredm6nyhirdet6s, illet6leg az aj6nlatok elbi1616s616l sz6l6 osszegez6s
megkUldes6nek id6pontja (adott esetben)
D6tum: 2011 11211 I (6v/h6/nap)
V.2.2) Ha az eljdrds eredm6nytelen, illetve szerz6d6skdt6sre nem kerUl sor. ennek
indoka
V.2.3) A nyertes ajdnlattev6nek a kdzbeszerz6si tdrv6ny 70. g-6n ak (2) bekezd6se
szerinti min6sit6se

mikro villalkozis
kisvdllalkoz6s
kdzepvdllalkozds x
egy6b

(E pontb6l, amennyiben az eljdr6sban r6szajdnlatt6tel, illetve k6z6s
aj6nlattetel miatt tdbb nyertes aj6nlattev6 volt, ajdnlattevonk6nt t6bb haszn6land6)

V.2,4) A nyertes ajdnlatot k6vet6 legkedvez6bb ajdnlatot tev6 neve 6s cime, valamint
az ellenszolgdltat6s Osszege (adott esetben)

N6v:



Cfm:
Ellenszolgdltatds osszege:
Ert6k (arab szdmmal)
P6nznem
AFA n6lkUl
AFA-val
ArR 1x; ,

(E pontb6l, amennyiben az elj6rdsban rlszalilnlatt6tel miatt tobb
nyertes ajdnlatot k6vet6 legkedvez6bb aj6nlat volt, ajdnlatonk6nt t6bb haszndland6)

V.2.5) Az aj6nlattev5k neve 6s cime (orsz6g is), r6szaj6nlatt6tel lehetos6ge eset6n a
beny0jtott r6szajdnlatok sz6ma
Ajdnlattev6k neve, cime, a beny0jtott reszaj6nlatok szdma (adott esetben)

Fdenred Magyarorszag Kft. (n6v)
1075 Budapest, Kethly Anna t6r 1. (cim)
Magyarorsz*g (szekhely szerinti orszdg)
(beny0jtott r6szajdnlatok sz6ma, adott esetben)
Sodexo Pass Hungiiria Kft. (nev)
1134 Budapest, Robert Kdroly kfi" 54-56. (cim)
Magyarorsziig (sz6khely szerinti orszdg)
(beny0jtott r6szaj6nlatok sz6ma, adott esetben)
Le Ch6que Dejeuner Kft. (n6v)
1074 Budapest, Rdkoczi ut 70. (cim)
Magyarorszag (sz6khely szerinti orsz6g)
(beny0jtott r6szaj6nlatok szdma, adott esetben)

(E pontbol az ajflnlattev6k szdm6t6l fUggoen tobb
haszndland6
Reszajdnlatt6tel lehet5s6ge eset6n az osszes beny0jtott r,lszaldntat szdma: (arab
szdmmal)
v.2.6) A hirdetmeny n6lkulit6rgyal6sos elj5r6s eset6n a K0zbeszerz6si
Ddnt6bizotts6g
tdjekoztatds6nak napja
Ddtum: (ev/ho/nap)
V.2.7) Egyeb informdci6k:
v.3)
E hirdetm6ny feladdsdnak d6tuma: 2A11t12t21 (evtho/nap)


