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

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

I.  SZAKASZ:  A SZERZŐDÉS ALANYAI 

I.1) AZ AJÁNLATKÉR ŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME  

Hivatalos név: Dombóvár Város Önkormányzata 

Postai cím: Szabadság u. 18. 

Város/Község: Dombóvár Postai irányítószám: 7200                   Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Reichert Gyula 

Telefon: +36 74564598 

E-mail: reichert@dombovar.hu Fax: +36 74564597 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dombovar.hu 

A felhasználói oldal címe (URL):  

    I.2) A NYERTES AJÁNLATTEV ŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME  

Hivatalos név: Almus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt. 

Postai cím: Fő fasor 121. 

Város/Község: Szeged Postai irányítószám: 6726                  Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Bogáthy Attila 

Telefon: +36 62437948 

E-mail: almus@t-online.hu Fax: +36 62438307 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlattevő általános címe (URL): 

----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- 

II. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TÁRGYA 

II.1)  MEGHATÁROZÁS  

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0015 azonosító számú „Együtt a jövődért” című pályázati támogatással megvalósuló 
projekt keretében üzemi-, irodai berendezések, felszerelések beszerzése szükség esetén üzembe helyezés és 
betanítás. 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik 
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek)  tárgyának) 



 Építési beruházás X Árubeszerzés  Szolgáltatás megrendelés 

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

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

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:  

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

 Építési koncesszió  

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

X 

 

 

 

 

Szolgáltatási koncesszió 

A teljesítés helye: 

Apáczai Csere János Szakközépiskola, 7200 Dombóvár, Arany János tér 21. 

NUTS-kód HU233 NUTS-kód  

NUTS-kód  NUTS-kód  

II.1.3) A szerződéskötés időpontja 

Dátum: 2014/04/23 (év/hó/nap) 

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége 

Üzemi-, irodai berendezések, felszerelések  beszerzése szükség esetén üzembe helyezés és betanítás a TÁMOP-3.1.3-
10/2-2010-0015 azonosító számú projekt keretében. 

Főbb csoportok: 

- Laborba berendezési eszközök: 

Tanári szobába: 

-  ECO-tanári asztal vagy azzal egyenértékű 2 db 
- ECO-konzolos tanári szék vagy azzal egyenértékű 2 db 
- Hosszú falitábla 1 db 
- Hosszú falitábla 1 db  
- ECO-magasszekrény vagy azzal egyenértékű 2db  
- ECO-magasszekrény vagy azzal egyenértékű 2db 

  Előkészítőbe: 

- Mérőasztal 1 db 
- Forgószék 1 db 
- Fali munkaasztal 1 db 
- Forgószék 2db 
- Fali szekrény 3 db 
- Polcos fali szekrény 2 db  

Raktárba: 

-  Magas szekrény 1 db 
-  Tűzálló veszélyes anyag tároló szekrény 1 db 
-  Vegyszerszekrény 1 db 
- Kombinációs szekrény 1 db 
- Magas szekrény 2 db 

Laborba: 

- Pylonentabla 1 db 
- Átadó vegyifülke  1 db  
- ECO-tanári asztal vagy azzal egyenértékű 1 db 



- ECO-Energia-Modul 45/75 vagy azzal egyenértékű 1 db 
- ECO gördíthető asztal 105 vagy azzal egyenértékű 1 db 
- ECO-tanulói szék Vagy azzal egyenértékű 1db 
- Tanulói gyakorlóasztal 8 db 
- ECO tanulói szék vagy azzal egyenértékű 20 db 
- ECO-magas szekrény vagy azzal egyenértékű 5 db 
- Ruhafogas - ECO - vagy azzal egyenértékű 2 db 

IKT és multimédiás valamint prezentációs eszközök 

- Asztali számítógép 5db 
- SMARTBOARD SB685i3 vagy azzal egyenértékű 2 db 
- Samsung LE46C650 LCD TV vagy azzal egyenértékű 2 db 
- SP-HF 2000A hangfal vagy azzal egyenértékű 2 db 
- HDR-CX550 videokamera vagy azzal egyenértékű 2 db 

- Kémia laboratóriumi gyakorlathoz használatos berendezési tárgyak 

- Robbanásbiztosszekrény 50 L-es RG50 típus vagy azzal egyenértékű 1db 
-  2 ajtós fémszekrény (vegyszer-méregszekrény) 1 db 
-  2 ajtós vegyszer és méregtároló fémszekrény 4 db 
-  sav-és lúg tároló szekrény elszívócsonkkal  1 db 
-  oldószertároló szekrény 1 db 

- Biológia laboratóriumi gyakorlathoz használatos tanulókísérleti és mérőeszközök, vegyszerek és anyagok 

- Elektrolux ERB 34233 kombinált hűtő  vagy azzal egyenértékű 1 db 

- Fizika laboratóriumi gyakorlathoz használatos tanulókisérleti és mérőeszköz 

- Optikai pad kiegészítőkkel 22 db 
- Hőkamera, FLIR i3 vagy azzal egyenértékű 1 db 

A részletes műszaki tartalom ismertetését a dokumentáció tartalmazza. 

Az asztaloknál a felállások fogadásának kialakítás a kivitelezés során megvalósult tényleges állapotnak megfelelően 
történjen. 

Az Ajánlattevők jogosultak igazoltan műszakilag egyenértékű eszközök szállítására, a következő feltételek 
betartásával: 

- a beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, 
eredetű, típusú dologra való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében 
történt. Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita esetén bizonyítási kötelezettség terheli. 

- egyenértékű eszköznek tekintendők azon megajánlások, amelyek az eszközlistában megadott típus funkcióit 
biztosítják, műszaki paraméterei az eszközlistában megadott eszköz paramétereinek megfelelnek és működésük során 
azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a tervezett 
funkcióknak meg kell felelniük.  

- olyan eszközök esetén amihez más eszköz is csatlakozik (pl: modulok, mérőasztal, stb. ) a csatlakozási lehetőség 
kompatibilitását is biztosítani kell. 

II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 39162000-5 ����-�  ����-� 

További 
tárgy(ak) 

39162000-5 
30100000-0 
30200000-1 
38000000-5 
38400000-9 
38551000-2 
39162200-7 

����-�  ����-� 



39180000-7 
39711100-0 

II.2)  A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE  

Az ellenszolgáltatás összege 
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni számokkal, az összes 
szerződést, részt és opciót beleértve) 

Áfa nélkül  Áfával Áfa (%) 

Érték: 19452747 Pénznem: HUF X   ,  

  II.3)  A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE  
Az időtartam hónapban:   vagy napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva) 

VAGY: 

Kezdés:  / /  (év/hó/nap) 

Befejezés: / /  (év/hó/nap) 

VAGY: a teljesítés határideje  

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2014/06/21 (év/hó/nap) 
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2014/07/10 (év/hó/nap) 

A szerződés határozatlan időtartamra szól?  igen X nem 

ÉS 

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja: 2014/06/10 (év/hó/nap) 

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2014/07/09 (év/hó/nap) 

II.4)  A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE (RÉSZTELJESÍTÉSE) SZERINTI MENNYISÉG ÉS 

ELLENSZOLGÁLTATÁS  

II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség: 

A II.1.4) pontban foglaltakkal megegyező. 

II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege 
[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni 
számokkal] 

Áfa nélkül  Áfával Áfa (%) 

Érték: 19452747 Pénznem: HUF X   ,  

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

III.1) A Z ELJÁRÁS FAJTÁJA  

III.1.1) Az eljárás fajtája 

III. 1.1.1.) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti elj árás esetén  

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Gyorsított meghívásos 

 Versenypárbeszéd 

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Gyorsított 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 

 



Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

III. 1.1.2.) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén 

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett meghívásos  

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 
meghívásos 

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 
tárgyalásos 

 Hirdetmény közzétételével induló 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 

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén 

Klasszikus ajánlatkérők Közszolgáltató ajánlatkérők 

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

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok 
szerinti 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 

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok 
szerinti eljárás az alábbiak szerint:   

Nyílt 

Meghívásos 

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

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.2)  ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  

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



 X A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

VAGY 

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat 

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

 Egyéb: 

                                                                                           

                                                                                           

III.3)  HIVATKOZÁS A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS  KORÁBBI 

KÖZZÉTÉTELEKRE /TÁJÉKOZTATÁSRA  

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben) 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: - 

A hirdetmény közzétételének időpontja: - (év/hó/nap) 

ÉS / VAGY 

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

A hirdetmény közzétételének időpontja: - (év/hó/nap)  

III.3.2)  Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben) 

Dátum: -  (év/hó/nap) 

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: - 

A hirdetmény közzétételének időpontja: - (év/hó/nap) 

ÉS / VAGY 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 8949/2014 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/05/23 (év/hó/nap) 

IV. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TELJESÍTÉSE 

IV.1)  SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS 

IV.1.1) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e? X igen  nem 

IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: - 

IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: - 

IV.2)  SZERZŐDÉSSZERŰ RÉSZTELJESÍTÉS 

IV.2.1) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e?  igen  nem 

IV.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: - 

IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: - 

IV.3)  SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 



IV.3.1) A szerződést módosították-e?  igen X nem 

IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre 

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

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

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT Ő INFORMÁCIÓK 

V.1) Egyéb információk: - 

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: 

A tájékoztatóban foglaltakkal egyetértek 

V.3) E TÁJÉKOZTATÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ID ŐPONTJA: 2014/07/11 (év/hó/nap) 

 


