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Tájékoztató az eljárás eredményéről - KV - Parkolási program

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es
minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ

Eljárás fajtája: Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2015.04.01.
Iktatószám: 4938/2015
CPV Kód: 72210000-0
Ajánlatkérő: Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága

Teljesítés helye:
Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága;
Kaposvár, Noszlopy G. u. 12.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő: Mininform Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

tájékoztató

az eljárás eredményéről

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága

Postai cím: Noszlopy G. u. utca 12.

Város/Község: Kaposvár

Postai irányítószám: 7400

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Balogh Beáta

Telefon: 82/526-043

E-mail: varosgondnoksag@hu.inter.net

Fax:

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű  

Közszolgáltató  
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Regionális/helyi szintű x

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  

Közjogi szervezet  

Egyéb  

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

x Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb (nevezze meg):

 Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A.
mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Szállítási, felhasználási és üzemeltetési szerződés Kaposvár Megyei Jogú Város
Városgondnokságának parkolás ellenőrzési és integrált parkolás ügyviteli rendszer (hardver -
szoftver) szállítására, telepítésére és üzemeltetésére
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II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a
szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

 Építési beruházás

x Árubeszerzés

 Szolgáltatás megrendelés

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

x Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

Szolgáltatási kategória száma

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága; Kaposvár, Noszlopy G. u. 12.

NUTS-kód: HU232

II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul

II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:

Szállítási, felhasználási és üzemeltetési szerződés Kaposvár Megyei Jogú Város 
Városgondnokságának parkolás ellenőrzési és integrált parkolás ügyviteli rendszer (hardver - 
szoftver) szállítására, telepítésére és üzemeltetésére 
A jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés keretében az alábbi hardver és szoftver 
eszközöket köteles nyertes ajánlattevő leszállítani, üzembe helyezni, illetve telepíteni: 
- 3 db MZ320 vagy azzal egyenértékű thermo nyomtató szállítása, amelyek rendelkeznek 
minimálisan az alábbi képességekkel, illetőleg tartozékokkal: 
• Gyors legalább 32 bites processzor. 
• Direkt thermo hordozható nyomtató. 
• Legyen könnyű, maximum 0,5 kg. 
• A legtöbb mobil adatgyűjtőhöz csatlakoztatható; USB 2.0 vagy Bluetooth csatlakozás. 
• Nagykapacitású Lítium-ion akkumulátor (legalább 1,5 Ah). 
• Fali hálózati töltő. 
• Védőtok. 
• Címkenyomtató, amely alkalmas legalább 37 soros, legfeljebb 100 mm széles fizetési felszólító 
nyomtatására és Windows driver. 
• Mobil terminálról vezérelhető ki/be kapcsolás.
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A 3 db thermo nyomtatót 24 hónap garanciális időszakkal kell ajánlani. 
- Parkolási ellenőrzési szoftver szállítása (licence, a szoftverhez fűződő felhasználási jogok 
biztosítása) 3 felhasználó részére, valamint telepítése. 
Az ajánlattevő a Parkolás ellenőrzési szoftvert az Ajánlatkérő meglévő Samsung Galaxy SIII 
smartphone-jára telepíti. 
A szállítandó szoftverrel szembeni minimális elvárások: 
• biztosítson On-line módú adatcserét és kritikus esetekben (kommunikációs vonali hiba) off-line 
módú adatcserét a központi ügyviteli rendszerrel, kezelje a pótdíj befizetésére szóló felszólítás 
adatokat (zóna, közterület, indok, rendszám), 
• biztosítsa a helyszínen kitöltött fizetési felszólítás dokumentum nyomtatást, 
• biztosítsa a fényképek kezelését, on-line továbbítását, 
• GPS adatok kezelése és továbbítása alaprendszer felé, 
• kimenő telefonhívások korlátozott, bejövő hívások korlátlan kezelése, 
• bérletek on-line ellenőrzése, 
• beépített SMS parkolás on-line ellenőrzése a piacon található SMS parkolási szolgáltatók 
interfészén. 
- Parkolási ügyviteli szoftver szállítása (licence, a szoftverhez fűződő felhasználási jogok 
biztosítása) 2 felhasználó részére, valamint telepítése. 
Az ajánlattevő a Parkolás ügyviteli szoftvert az Ajánlatkérő meglévő Windows XP alapú hálózatára 
telepíti. 
Az ügyviteli szoftvernek alkalmasnak kell lennie minimálisan az alábbiakra: 
• A követelések és befizetések nyilvántartására, illetőleg a befizetések (csekkes, átutalásos) 
automatizált módú azonosítására és a megfeleltetett követelésekhez történő automatikus 
hozzárendelésre, valamint ezáltal a parkolási vétség részben vagy egészben történő rendezetté 
tételére. 
• A befizetett pótdíjak, várakozási díjak, ügyviteli költségek elkülönített nyilvántartására és 
kezelésére, valamint a hozzájuk tartozó tételes ÁFA analitikák elkészítésére. 
• A számviteli jellegű feladatokról és forgalmakról összesítő jelentések készítésére. 
• A telepítésre kerülő ügyviteli szoftvernek automatizált módon kell elvégeznie a rendezetlen 
esetek releváns adatainak elévülési határidőkre tekintettel történő összegyűjtését és a gépjármű 
üzembentartói adatok lekérdezését, valamint a kapott adatok esethez rendezését. 
• Automatizált módon kell továbbá törölni minden olyan személyes adatot, amelyek esetében az 
adatkezelés célhoz kötöttsége már nem áll fenn. 
• Az ügyviteli szoftver segítségével a felhasználónak tudnia kell szűrni és gyűjteni az elévülési 
határidőn belüli rendezetlen eseteket, és azokhoz az ügyviteli szakasznak megfelelően 
felszólítást, fizetési meghagyást generálni és nyomtatni. 
• Az ügyviteli szoftver tekintetében elvárás, hogy az ügyfelektől érkező panaszokat abban iktatni 
lehessen, valamint automatizált és folyamatos legyen az egyes ügyek követése, azaz a panaszok 
tárgyában hozott döntéseket követően az ügyviteli rendszer automatikusan továbbítsa az ügyet a 
következő ügyviteli szakaszba, vagy zárja azt le. 
• Az ügyviteli szoftver legyen alkalmas a meg nem fizetett díjak és pótdíjak ún. nemperes és peres 
úton történő behajtásának számviteli jellegű (költségek, kamatok, és a tőke nyilvántartása) és 
adminisztratív támogatására (pl.: fizetési meghagyás, végrehajtás készítése) úgy, hogy fizetési 
meghagyás és a végrehajtás a rendszerből elektronikusan legenerálható legyen, tartalmazva 
minden olyan adatot, amelyet a MOKK rendszere megkövetel, és abba kézi rögzítés nélkül 
átadásra kerüljön. 
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• A szoftverben legyen olyan funkció, amellyel a parkolási vétség képi dokumentumait
megtekinteni és nyomtatni lehet. 
• A szoftverben végrehajtott tranzakciók kerüljenek naplózásra, a napló tartalmak elemezhetők
legyenek. 
• A szoftver olyan szinten legyen paraméterezett, hogy a jogszabályi környezetváltozások -
amelyek nem folyamatmódosítást igénylőek - programkód módosítás nélkül legyenek
végrehajthatóak, a szoftver felhasználóinak száma legyen felülről nem korlátozott, valamint
felhasználói jogosultságaikat lehessen menedzselni. 
• A szoftvert olyan adatbázis kezelő támogassa, amely biztosítja az adatok biztonságát, nagy
mennyiségű tárolását, adatmodellezett kezelését. 
• Legyen alkalmas az esetleges személyi változások (pl.: ellenőrök) ügyviteli relevanciáinak
átvezetésére. 
• Az egyes ügyek adat-állapotai interneten megtekinthetők legyenek. Az ügyfél a megtekintést
megfelelő jogosítással hajthassa végre. 
• A szoftver használatához magyar nyelvű felhasználói kézikönyvet kell biztosítani. 
- A nyertes ajánlattevő köteles a meglévő parkolási ügyviteli rendszerében lévő adatokat migrálni
az új ügyviteli rendszerbe, a rendszer indítását követő 3 hónapon belül. 
Nyertes ajánlattevő által a szerződés keretében teljesítendő szolgáltatás továbbá: 
- Határozatlan idejű support biztosítása a parkolási ellenőrzési, valamint a parkolási ügyviteli
szoftverekhez, illetve rendszerhez. 
A support rendszerrel szemben támasztott minimális követelmények: 
• Biztosítani kell - megfelelő biztonsági szintű távelérési eszközzel - mind a szerver, mind a
kliens, mind a mobil eszközök adatbázisa és programjai távoli javíthatóságát. 
• Elvárás a magas szintű helpdesk rendszer üzemeltetése, amely biztosítja a gyors és írásbeli
kommunikációt. Emellett igény, hogy az ajánlattevő helyszíni teljesítést is biztosítson. 
• Az ajánlattevő ügyfélszolgálata munkanapokon 8 óra időtartamban 8-16 óra között telefonon
elérhető legyen. 
• Garanciális és nem garanciális programhiba javítás megkezdése 24 órán belül. 
• Adatbázis menedzselés (újraindexelés, objektumok frissítése). 
• Továbbfejlesztési garancia biztosítása parkolási rendszernek a jogszabály változtatásokból
adódó szükséges programfejlesztésekre vonatkozóan. 
• Internet Web server szolgáltatás biztosítása és helyreállítása. 
• Garanciális és nem garanciális mobil eszköz programhiba javítás megkezdése 24 órán belül. 
• Mobil eszköz felhasználói program újratelepítése - szervizt nem igénylő esetekben. 
• Kapacitás biztosítása az egyéb, a rendszerhez kapcsolódó fejlesztési-, program és
adatmódosítási-, adathiba kezelési igényekhez. 
A szállított parkolási szoftverekhez fűződő felhasználási jogokat a nyertes ajánlattevő köteles a
szerződés szerinti célra való felhasználáshoz korlátlan időszakra átruházni Ajánlatkérőre, az
ellenszolgáltatás összege magában foglalja a felhasználási jogok átruházásának ellenértékét. 
Amennyiben a felhívás, illetve a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat,
vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 72210000-0
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II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke

II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni
számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes
szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye)
kérjük kitölteni)

Érték: 5180000

Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított 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

x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

Közszolgáltató ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
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 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. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :

III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám

VAGY

 Egyéb:

III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem

III.3) Adminisztratív információk

III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)

III.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített
hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

III.3.3)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
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 Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: SZÁLLÍTÁSI, FELHASZNÁLÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI
SZERZŐDÉS KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSGONDNOKSÁGÁNAK PARKOLÁS ELLENŐRZÉSI ÉS
INTEGRÁLT PARKOLÁS ÜGYVITELI RENDSZER (HARDVER - SZOFTVER) SZÁLLÍTÁSÁRA, TELEPÍTÉSÉRE ÉS
ÜZEMELTETÉSÉRE

IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes
volt:

igen

IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában)
eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

IV.4)

A szerződéskötés időpontja: 2015/03/03 (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Mininform Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.

Postai cím: Arany János utca 7.

Város/Község: Szeged

Postai irányítószám: 6720

Ország: HU

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
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Érték: 13640000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

A szerződés végleges összértéke

Érték: 5180000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 5180000 /

és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 5180000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól igen

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert  

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése

x mikro vállalkozás

 kisvállalkozás

 középvállalkozás

 egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: Pénznem:

Áfa nélkül  

Áfával  

Áfa (%) ,
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IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

 

Mininform Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. (név) 6720 Szeged, Arany János utca 7. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

V.M. PROFISOFT Kft (név) 9900 Körmend Pipacs út 17. (cím)

HU (székhely szerinti ország)

----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)-----------------------------------

IV.11)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

nem

---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

nem

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.2) További információk (adott esetben)

V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:

Dátum: 2014/12/30 (év/hó/nap)

V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)

Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:

 szerződéses feltételként

 bírálati részszempontként/alszempontként

 a műszaki leírás részeként

 az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)

 az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával

V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)

Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:

 szerződéses feltételként

 bírálati részszempontként/alszempontként
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 a műszaki leírás részeként

 alkalmassági feltételként

 védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

V.2.4) Egyéb információk:

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/03/30 (év/hó/nap)

 

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------


	Tájékoztató az eljárás eredményéről - KV - Parkolási program

