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1. melf6ktet a t+tzdt6. iX. zg.l NFM rendetethez
KOzBESzEnzEst Enresir6-
A Kiizbeszerz6sek Tan6csdnak Hivatatos Lapjal024 Budapest, Margit krt. gS.
Fax:06 1 336 7751;06 1 336 Z7S7
E-ma i | : h i rdetm eny@kozbesze rzes ek-ta nacsa. h u o n-l i ne 6rtes it6s :
hft p ://www. kozbeszezes, h u
tiij6koztat6
az elj6rSs eredm6ny6r6l
A K6zbeszerz6sek ran6csa (szerkeszt6bizotts6ga) tiilti ki
A hirdetm6ny k6zhezv6tel6nek d6tuma
KE nyilvSntart6si sz6m
I. SZAKASZ: AJANLAT
1.1) Nev, cim 6s kapcsolattart6si pont(ok)

Hivatalos n6v: Kozep-Tisza-vid*ki Vieugyi lgaag*t*s*g
Postai clm: $dgviiri konrt 4.
V6ros/Kdzs6g: $zolnok
Postai ir6nylt6sz6m: 5000
Orsz6g: HU
Kapcsolattart6si pont(ok) :
Clmzett: Lovas Attila igazgato
Telefon: 06-561501 -900
E-mail: t i tkarsag @kotivizig. h u
Fax: 0S-5S/343-801
Az aj6nlatker6 altaldnos cime (URL): www.kativiuig.hu
A felhaszn6loi  o ldalc ime (URL):

1.2.) Az aj6nlatkerrS tfpusa
K6zponti szintU x
K6zszolg6ltat6
Region6lis/helyi szintU
Tdmogatott szervezet [Kbt. 22. S e) bekezd6s, 241 . S b)-c) pont]
Kdzjogi szeryezet
Egyeb
1.3 .) Az ajdnlatk6r<i tev6kenys6gi k6re

1.3.1) A K.bt. lv. fejezeteA/l. fejezete szerinti ajdnratkercik eset6n
AltalSnos kozszolg6ltatdsok
Lak6sszolg6ltatiis 6s k0z6ss6gi rekredcio
V6delem
Szoci6lis v6delem
Kdzrend 6s biztons6g
Szabadidci, kultura 6s vallds
Kornyezetv6delem
Oktat6s
Gazdasdgi 6s penzUgyek

x Egyeb (nevezze meg): vieogy
Eg6szs6gUgy

1.3.2)A Kbt. v. fejezeteA/ll. fejezete szerinti ajdnratk6rok eset6n
Viz

lKbt. 163. S (1) bek. a) pontl



Villamos energia
lKbt. 163. S (1) bek. a) pontl

G6z- es h6energia termel6se, sz6llit6sa 6s elosztdsa
lKbt. 163. S (1) bek. a) pontl

Fdldgdz 6s kriolaj feltdrdsa 6s kitermel6se
lKbt. 163. S (1) bek. ba) pontl

sz6n 6s mds szildrd tuzel6anyagok feltdrdsa 6s kitermel6se
lKbt. 163. S (1) bek. ba) pontl

Vasuti szolgdltat6sok
lKbt. 163. S (1) bek. c) pontl

Vdrosi vastiti, villamos-, troribusz- vagy autobusz szolg6ltat6sok
lKbt. 163. S (1) bek. c) pontl

RepU loteri tev6kenys6g
lKbt. 163. S (1) bek. bb) pontl

Kik6t6i tev6kenys6gek
lKbt. 163. S (1) bek. bb) pontl

Postai szolg6ltatSsok
lKbt. 163. S (1) bek.d) pontl

1.4.)
Az aj6nlatk6r6 m6s ajdnlatk6rtik nev6ben folytatja-e le a k6zbeszerz6si
elj6r6st? nern

II. SZAKASZ: A SZERZoDES TANCYA
lf.1) Meghatilrozls
f f .1.1) Az ajanlatk6r<i 6ltal a szerzod6shez rendelt elnevez6s

3 db erdeszeti sorkozmiive16 t:*rcsa beszerzdse
11.1 .2) A szerz<id6s tipusa, valamint a tetjesit6s helye ( csak azt a kategori6t
v6lassza - epitesi beruh6z6s, 6rubeszerz6s vagy szolgriltatds -, amelyik a legink6bb
megfelel a szerzodls vagy k6zbeszerz6s(ek) targydnak)

a)
Epitesi beruh6z6s
Kivitelez6s
Tervez6s 6s kivitelez6s
Kivitelez6s, b6rmilyen eszkdzzel, modon, azajAnlatkero 6ltal meghat6rozott

kovetelm6nyeknek megfeleloen
Epit6si koncesszi6

A teljesites helye
NUTs-kod
b)
x Arubeszerz6s
x Addsvetel

Lizing
86rlet
R6szletv6tel
Ezek kombinaci6ja/Egyeb

A teljesit6s helye
KOTI-vlzlG szalnoki, Mezcit*ri es Kisk6r*i $zakaszm*rnr:ksea*
NUTS-K6d HU3?2,  HU31?
c)



Szolg6ltatds
Szolg6 ltatdsi kateg6ri a szAma
(az 1-27 . szolgdltat6si kategori6kat lasd a Kbt. 3. 6s 4. mell6klet6ben)

Szolgdltat6si koncesszio
A teljesites helye
NUTS-K6d

f l.1'3) A hirdetm6ny a kdvetkez6k valamelyik6vel kapcsolatos (adott esetben)
Keretmeg6llapodds megk6t6se
Dinamikus beszerz6si rendszeren (DBR) alapu lo szerztid6sek

X.1.4) Keretmegdllapod6s megk6t6se eset6n az elj6r6s
Nyilt
Meghfv6sos
T6rgyalSsos

11.1.5) A szerzrid6s vagy a k6zbeszerz6s(ek) t6rgya, mennyis6ge
$zii l l i t*si szerzod*s 3 db erddseeti sorkozmiivels t*resa b*szer:*sere

|f .1.6) Kdzos Kdzbeszerzesi Sz6jegyz6k (CpV)
F6 szojegyzek

F6 t6rgy:  1S10S000-c
Tovdbbi
t6rgyak:

Kieg6szito szojegyz6k

| 1.2) A szerzod6s(ek) ert6ke
ll-2.1) A szerz<id6s(ek) erteke (Csak a v6gleges ossz6rt6ket k6rjUk megadni, az
dsszes szezod6st, r6szt 6s opci6t bele6rtve; az egyes szerzcid6sekre vonatkozo
informd.ci6kkal kapcsolatban azV. Az elj6rds eredm6nye szakaszt kerjuk kit6lteni)

Ertek (arab szdmmal) Z 53S 000
P6nznem HUF
AFA nelkUlx
AFA-val
AFA (%) ,

1,1.2.2.) Epltesi koncesszi6 eset6n az ellenszolgdltatds leirdsa
!1.2.3.) szolg6ltatdsi koncesszi6 eset6n az ellenszolgdltat6s leirdsa
III. SZAKASZ: ELJARAS
I ll. 1 ) Az elj6rds fajtila
lll.1 . 1 ) Az el6rAs fajtdja
f ll' 1.1'1.) A kilzbeszerz6si tdrv6ny lV. fejezete szerinti eljdr6s eset6n [adott esetben
ide6rtve a Kbt. 251. S (5) bek., szerinti elj6rastl

Nyilt
Meghiv6sos
Versenyp6rbesz6d
H i rdetm6 n y kdzz6tete l6ve I i n d u lo t6 rgya ldsos
Hirdetm6ny nelkUli tdrgyal6sos
Keretmeg6llapod6sos

lf l. 1.1 .2.) A kdzbeszerzesi t6rv6ny V. fejezete szerinti elj6rds eset6n
H irdetm6ny n6lkUli tdrgyaldsos
Keretmeg6llapoddsos

ll l. 1.1'3) A kdzbeszerz6si torv6ny harmadik r6sze (Vl. vagy Vll. fejezet) szerinti
elj6r6s eset6n (egyszerti eljaras)



x Hirdetm6nnyel indu16, tdrgyal6s n6lkUli
Hirdetm6nnyel indu16, tdrgyal6sos
K6zvetlen ajdnlatt6teli fethiv6ssat indul6 [Kbt. 251. S (2)

bekezd6sel,tdrgya16s n6lkiili
K6zvetlen ajdntatteteti fethiv6ssal indul6 [Kbt. 251. S (2)

bekezd6sel, t6rgyaf 6sos
Hirdetm6ny nelkUti t6rgyal6sos [Kbt. 2b2. S, 261. S (4)]

lll. 1.1.4) A Kbt. harmadik r6sze (Vl. fejezet vagy Vll. fejezet) sierinti etj6r6sfajta
v6fasztds6ra a Kbt. 211A. g, illetve 1'61tA. g-a alapjdn kerult-e sor

nem
lll. 1.1.5.) A hirdetm6ny n6lkUli t6rgyal6sos elj6r6s, a hirdetm6ny k6zz6tetel6vel
indufo t6rgyalSsos elj6rds alkarmazlsdnak indokldsa (adott eseiben; :
l l l . 1.1.6.) A hirdetm6ny fajtaja

Aj6 n lati/r6szv6te I i fe I h iv6 s/aj d n lattete li fe I h ivds x
ld6szakos el6zetes iisszesitett t6j6koztat6

Elcjmin6sitesi h irdetm6ny
ll l.2) birdlati szempontok
lll.2.1) Birdlati szempontok (csak a megfelel<it jeldlje meg)

A legalacsonyabb 6sszegU ellenszolgdltatds x
VAGY
Az cjsszess6g6ben legekinydsebb aj6nlat

111.2.2)
Sor kerUlt-e elektronikus drlejtesre? n**":

I l l .3) Adminisztrativ inform6ci6k
llf .3.1) Az alAnlatker6 6ltal az aktilhoz rendelt hivatkozdsi sz6m (adott esetben)
i l r .3.2)

Az adott szerzcid6sre vonatkoz6an kor6bban sor kertilt-e kozz6t6telre a
HL-ben? nem
lgen vdlasz eset6n (v6lassza a megfeleki rovatot):
El6zetes 6sszesitett taj6koztat6
VAGY Fe lh aszn 6 loi of d a f o n k6zz6tett h ird etm6 ny
A hirdetmeny szdma a HL-ben: /S -
A h irdetm6 ny klzz€|lbtel6nek d6tu ma : (ev/h o/n ap)
Aj6 n lati/reszv6teli felh ivds
VAGY EgyszerUsitett aj6nlati felhivds (DBR)
A hirdetm6ny sz6ma a Hl-ben: /S -
A h irdetme ny kdzz9tetel6nek d6tu ma : (6vlh o/n ap)
Egy6b kordbbi k6zzet6tel
A hirdetmdny sz6ma a Hl-ben: /S -
A h irdetm6 ny kdzzet6tel6nek d6tu ma : (ev/h o/n ap)

i l r .3.3)
Az adott szerz6d€sre vonatkoz6an kordbban sor kerUlt-e k6zz6t6telre a
KE-ben? igen
lgen vdlasz eset6n (vdlassza a megfelel6 rovatot):
El6zetes osszesltett t6j6koztato
VAGY Felhaszn6l6i oldalon kdzzetett hirdetm6ny
A hirdetm6ny szdma a KE-ben: | (Kt-sz6m/evsz6m)
A h irdetm6 ny kdzz1tetel6nek ddtu ma : (6v/h 6/n ap)



Ajdnlatilreszv6teli feth iviis x VAGy
Egyszerfisitett aj6nlati felh iv6s (DBR)
A hirdetm6ny sz6ma a KE-ben: Kr-327s0 / tCI11 (KE-sz6m/6vszdm)
A hirdetm6ny k6zz6t6tel6nek d6tuma: 201 2/{]1/04 (6vlh6/nap)
Egyeb kor6 bbi k6zzet6tel
A hirdetm6ny sz6ma a KE-ben: t (Kt-sz6m/evsz6m)
A h irdetme ny k6zz,6tetel6nek d6tu ma : (ev/h 6/n ap)

IV. szarasz: AZ ELJARAS EREDMENYE
A Szerz6d6s szdma: 1 Megnevez6se
rv.1)

A szerzcid6skotes tervezett idcipontja: ?il I ?/*r/1{} (ev/hoinap)
rv.2)

A beny0jtott aj6nlatok sz6ma : 2
lV.3)A nyertes ajdnlattevci neve 6s clme

Hivatalos n6v: TEMp[L KFT
Postaicfm: Of i ihh6zi  dr i ls  1S.
V6ros/Kdzs6g : Tisza kecske
Postai ir6nyit6szdm: 6060
Orszdg: HU
Telefon: +36-76/44 1 -7 94
E-mail: tempel@enternet. h u
Fax: +36-76t441-TAT
lnternetcim (URL): www.iempel.hr.r

lv.4) A szerzcid6s ert6kere vonatkozo inform6ci6 (csak szdmokkal)
Az ellenszolg6ltat6s eredetileg becsurt erteke (adott esetben)
Ertek (arab sz6mmal) 3 930 0-00
Pr5nznem HUF
AFA n6lkUl x
AFA-val
AFA (%) ,
Az ellenszolg6ltat6s szerzod6sbeli dsszege
Ertek (arab szdmmal) 2 53S 000
P6nznem HUF
AFA nelkUl x
AFA-val
AFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgdltat6st tartalmaz6 ajdnlat (arab szdmmal) Z sfr
000 / legmagasabb ellenszolg6ltat6st tartalmazo ajdnlat(arab sz6mmal) ? S3S
000
P6nznem HUF
AFA n6lkUl x
AFA-val
AFA 1o/o1 ,
Eves vagy havi ertek eset6n kerjUk megadni:
az 6vek szdm6t
VAGY a honapok szdmdt
A szerz6d6s hatdrozatlan id6tartamra sz6t? nem



rv.5 )
Valoszin[isithet6 -e alv6llalkoz6k igenybevetele a szerzod6s teljesitesehez?
nem
lgen v6lasz eset6n jeldlje meg a szerzcjd6s alv6llalkoz6k igenybev6tel6vel
t6rt6n6 teljesit6se ertek6t vagy ardny6t (r6szet) (csak sz6mokkal):
Ertek AFA nelkUl: (arab szdmmal)
P6nznem:
Ardny (r6sz): , (o/o)
Nem ismert
A szerzod6s alv6llalkozok ig6nybev6tet6vel tort6no teljesit6se
6rt6kenel</a 16 ny6n ak megjel6l6se (h a ismert)

rv.6)
A szerzd,d6st olyan aj6nlattevcivel kdtott6k-e meg, aki tdbbvdltozatri aj6nlatott
tett? nem

rv.7)
Volt-e 6rv6nytelen aj6nlat azon az alapon, hogy az ellenszolg6ltatas kiriv6an
alacsony volt? ne m

haszn6lhat6)
szakaszbol szUkseg eset6n tobb peldany

V. szakasz: kieg6szit6 informici6k
v.1)

A szerz6d6s eu-alapokbol fina ns zirozott projekttel 6s/vagy prog ra mma I
kapcsolatos-e? nem
lgen v6lasz eset6n kerjUk feltUntetni a projekt(ek) es/vagy program(ok) nevet
6s bdrmely egyeb hivatkoz6si adatot:

V.2) Tovabbi informdciok (adott esetben)
V'2'1) Az eredm6nyhirdet6s, illettlleg az ajAnlalok elbir6l6sdrol sz6lo 6sszegez6s

megkUld6s6nek id6pontja (adott esetben)
D5tum: 2*1 2lA1l30 (ev/h6/nap)

V.2'2) Ha az elj6r6s eredm6nytelen, illetve szerzcjd6skot6sre nem kerul sor, ennek
indoka
V.2'3)A nyertes aj6nlattevonek a kdzbeszerzesitdrveny 70. g-dnak (2) bekezd6se
szerinti min6sit6se

mikro v5llalkoz6s
kisv6llalkoz6s x
koz6pv6llalkozds
egy6b

kozds aj6nlattetel miatt tdbb nyertes aj6nlattev6 volt, aj6nlattev6nkent t6bb
haszn6land6) -----

V.2'4) A nyertes ajdnlatot k6vettj legkedvez<ibb aj6nlatot tevo neve 6s cime, valamint
az ellenszolgaltatas osszege (adott esetben)

N6v:
Clm:
Ellenszolgdltatds dsszege:
Ertek (arab sz6mmal)



P6nznem
AFA n6lktil
AFA-val
AFA (%) ,

"--- (E pontb6l, amennyiben az e\Ardsban r6szaj6nlattetel miatt
t6bb nyertes aj6nlatot kovet6 legkedvezobb aj6nlat volt, aj6nlatonk6nt t6bb
haszndland6) ----

V'2.5) Az aj6nlattevok neve 6s cime (orsz6g is), r6szajdnlatt6tel lehetosege eset6n a
benyfjtott r6szaj6nlatok szdma

Ajdnlattev6k neve, cime, a beny0jtott r6szaj6nlatok sz6ma (adott esetben)

TIMPIL KFT (n6v)
6060 Tiszakticske, Olihhazi dii lo 19. (cim)
Magyarorszag (szekhely szerinti orsz6g)
(benyUjtott r6szajdnlatok sz6ma, adott esetben)
AGROGIP ?004 KFT (n6v)
3257 BUkkszenterzsebet, $:abads;ig u. f?. (cim)
M agy* rcrsz*g (sz6khely szerinti orsziig)

9::lf:lr6szajdnlatok 
szdma, adott esetben)

- (E pontbol az qAnlattevcjk szdmdtol fUggrien t6bb
haszndlando)
R6szaj6nlatt6tel lehet6sege eset6n az dsszes benyrijtott r6szajdnlat szdma:
(arab sz6mmal)

v.2.6) A hirdetm6ny nelkuli t6rgyal6sos elj6r6s eset6n a K6zbeszerz6si
D6ntcibizotts69

t6j6koztat6sdnak napja
D6tum: (6v/h6/nap)

V.2.7) Egy6b informdci6k:
v.3)
E hirdetm6ny feladds6nak d6tuma: 201?l*?l?3 (6v/ho/nap)


