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l.

,y:úmú példúny

Szerződés odaítélésrőlszóIó hirdetmény
(IX.
l4.) HM rendelet 3. számú melléklete alapjdn
19/2016.
I. a) Az ajánlatkérő neve, címe:
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban
l022 Budapest, II. kerület Törölwész út 32-34.
l399 Budapest, 62. Pí. 710/4-2.
Telefon: + 36/1 336-48 1 7
Telefax: + 36/ l 336-4807
E-n ail cím : be szerze s@.nbsz. gov.hu

:

N BSZ)

b) A vdlasztott eljárás:
Avédelmi és biztonsági célúbeszerzésekről szóló 20]6, évi XXX. törvény (a tovóbbiakban: Vbt.)
7l, § alapjón tárgtalásos eljárás, amely a Vbt. VI. része alapján kerül lefolytatásra.

c) Hirdetmény nélküIi tárglulásos eljdrá esetén ennek indoklúsa: d)

A

beszerzés tárgya, mennyisége (CPV kódkkal): 45000000-7

A

Budapest II. kerület, Törökvész út 32-34. szám alatti, l2ől6/]0. hrsz.-ú épület teljes
körű fe lúj ítása (P roj e kt azono sító j e le :,, KE HO P - 5. 2. 2 - 1 6- 2 0 ] 6- 000 87 ").

Az épüleí jellemző adatai:
o épület 8épészeti tér+ftldsziní * 6 e mele í *visszahúzott gépészeti szint,
o hasznos alapterület -3000,00 m2,
o íömegbeli elrendezését tekinne az épüleía foldszinten és az ]. emeleten ,,T"
alaklt formáz, a felsőbb emeleteken pedig téglalap formájú,
o rendeltetése irodaépület,
e) Eredményes volt-e az eljdrds: Igen.

fl

*

g)

Azírdsbelíösszegzés (ttíjékoztatás) megküldésének napja: 2017. november

Eredménytelen eljárds esetén az eredménytelenségindoka: 02.

h) Az ajánlaíok elbírálásának szempontja: a Vbt. 6l.§ (2) bekezdése alapján az ajánlatok az
összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint kertiltek elbírálásra.
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i)

A beérkezeítajdnlatok szdma:

2 db.

2. a) A nlleríes ajánlaítevő neve és címe:
Thermo Epgép Epítőipari Kivitelező és Szolgáltató Kíl.
(székhely: l205 Budapesl Mártírok útja 75.)

b) A kiJizetésre kerülő ár vagl
HaF

c) Az
e

drtartomány (minimum/maximum): netíó I.447.65I.754,-

ajúnlatok eIbíráIásakor íi&velembe vett legalacsonyabb

l l enszol gdl tat ásl ta rta l mazó aj dnl at :

és legmagasabb

legalacsonyabb ellenszolgáltatós: nettó ].447.65 1.7 54,- HUF
legmagasabb ellenszolgáltatós : nettó ].576.994. 3 1 4,- HUF
d)
2

Az eljárást megindító felhívás feladásának vagl megküldésének ídőpontja: 20l7. április
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a)

A beszerzés azon része, melynek teljesítésérea nJ,ertes ajánlattevő harmadik személlyel
szerződést köl, valamínt annak értéke:-

B

3.

*

4.

*

A

*-gal megjelölt poníol csak

uda

Egyéb informácíók: -
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