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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 

1024 Budapest, Margit krt. 85. 

Fax: 06 1 336 7751 

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 

 

 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 

 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

KÉ nyilvántartási szám_________________________________ 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL 

 

1. a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó 

és Hőszolgáltató Zrt.  

8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1. 

    b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: AXIÁN Kft., 8000 Székesfehérvár, 

Sereg út 1-5. 

 

2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: Szolgáltatási 

szerződés  

    b) A szerződéskötés időpontja: 2008/06/12 

    c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Szolgáltatási szerződés 

határozatlan időre a Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. számára korlátlan 

felhasználású, szinkron bérelt vonalú internetszolgáltatás biztosítása. A szolgáltatási 

szerződés keretében ajánlatkérő számára állandó kapcsolatot biztosító szolgáltatást kell 

nyújtani. A szolgáltatást min. 6/6 Mbps garantált sebességű szinkron bérelt vonali kapcsolat 

kialakításával, optikai vagy ethernet átadási felületen kell biztosítani és a szolgáltatás részét 

képezi a meglévő két domain név átvétele és karbantartása, valamint 8 db. összefüggő fix IP 

cím kiosztása. A szolgáltatás éves rendelkezésre állása minimum 99% kell, hogy legyen. 

3.120.000 HUF 

    d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: Határozatlan idejű 

 

3. A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás: 780.000 

HUF 

 

4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: Kbt. VI. fejezete szerinti nyílt 

    b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Az összességében 

legelőnyösebb ajánlat 

    c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető 

hirdetményre és közzétételének napja: KÉ-4676/2008, 2008/04/04 

    d)* Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, 

illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: 

    e)* Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és 

közzétételének napja: KÉ-9185/2008, 2008/06/18 

 



5.* a) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e: IGEN 

    b)* Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: 

    c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: 

 

6.* a) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e: 

    b)* Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: 

    c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:  

 

7. a) A szerződést módosították-e: NEM 

    b)* Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és 

közzétételének napja: 

 

 

8.* Egyéb információk: 

 

9. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: 

 

10. A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 

 

________ 

 
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 

 

 


