SA 102 helikopter fedélzetére építendő új, jelenleg is gyártásban lévő
típusú, korszerű kutató és éjszakai repülést segítő eszközök
beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:

2008/10
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről KÉ
a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési
eljárás.
2008.01.23.
20550/2007
Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység

Ajánlatkérő:

[KPSZE (CFCU)] - 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky
út 42–46.

Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:

Aerotechnika M & T Budapest Repüléstechnikai
Szolgáltató Zrt., 1134 Budapest, Lehel u. 17/D, I. 3.

Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Központi Pénzügyi és Szerz■désköt■ Egység tájékoztatója a szerz■dés teljesítésér■l (2

1. a) Az ajánlatkér■ként szerz■d■ fél neve és címe:
Központi Pénzügyi és Szerz■désköt■ Egység
[KPSZE (CFCU)]
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42–46.
b) A nyertes ajánlattev■ként szerz■d■ fél neve és címe: Aerotechnika M & T Budapest R

2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerz■dés meghatározása: szállítási sz
b) A szerz■déskötés id■pontja: 2006. december 18.
c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: 7 db (3db Mi-2 és 4 db M
Mennyiség (Mi-2)mennyiség (MD500E)Mozgótérképes GPS3 db4 dbOptó-elektronikus berendezé
d) A szerz■dés id■tartama vagy a teljesítés határideje: teljesítés határideje: 2007.

3. A szerz■dés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás:
Mennyiség (Mi-2)mennyiség (MD500E)Mozgótérképes GPS3 db4 dbOptó-elektronikus berendezé

4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt
1

b)
c)
d)
e)

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb össze
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illet■leg meghirdet■ h
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésén
Hivatkozás az eljárás eredményér■l szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és kö

5. a) A szerz■dés teljesítése szerz■désszer■ volt-e: igen.
b) Nem szerz■désszer■ teljesítés esetén a szerz■désszegés típusa, leírása, indoka: –
c) A szerz■désszegést elkövet■(k) neve, címe: –

6. a) A szerz■dés részteljesítése szerz■désszer■ volt-e: –
b) Nem szerz■désszer■ részteljesítés esetén a szerz■désszegés típusa, leírása, indoka
c) A szerz■désszegést elkövet■(k) neve, címe: –
7. a) A szerz■dést módosították-e: igen.
b) Hivatkozás a szerz■dés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és

8. Egyéb információk: 2007. október 29. Az ellenszolgáltatás teljesítésének id■pontja:
9. A nyertes ajánlattev■ként szerz■d■ fél nyilatkozata: a hirdetmény tartalmát elfoga
10. A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2007. december 20.
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