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   TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS 

TELJESÍTÉSÉRŐL 
    
     A Közbeszerzések Tanácsa  
     (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 
      
     A hirdetmény kézhezvételének dátuma 

........................... 
   KÉ nyilvántartási szám 

.................................................... 
1. a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Fővárosi Főügyészség 

                                                                                      1054  Budapest,  Akadémia u. 13. 
b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: Kliner Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
                                                                                         1192 Budapest, Koós Károly tér  8. 

2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: A Fővárosi Főügyészség épületeiben       
             takarítási és nagytakarítási  feladatok elvégzése. 

b) A szerződéskötés időpontja: 2009. május 27. 
c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Vállalkozási szerződés határozatlan időre a 

Fővárosi Főügyészség épületeiben takarítási és nagytakarítási feladatok elvégzésére.    
     Mennyisége:  Takarítási és nagytakarítási feladatok az alábbi helyszíneken: 1054 Budapest, Akadémia u. 

13. (5.082 m2), 1055 Budapest, Markó u. 27. III.em. (4.068 m2), 1122 Budapest, Maros u. 6/a. (1.100 m2), 
1041 Budapest, Erzsébet u. 28. (840 m2), 1076 Budapest, Dózsa György u. 18-22. (467 m2). 
Ellenszolgáltatás:  2 179 016 Ft/hó (+ ÁFA). 

d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: határozatlan idejű szerződés  
3. A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás:       
        Mennyiség: összesen 11.557 m2.   Ellenszolgáltatás:  23 969 176 Ft (+ ÁFA)                            
4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: A Kbt. IV. fejezete szerinti  nyílt közbeszerzési eljárás. 

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: Fővárosi Főügyészség ajánlati felhívása  nyílt eljárás megindítására (3094/2009), a  
    Közbeszerzési Értesítőben megjelent 2009. február 25.-én. 
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:  
    Fővárosi Főügyészség tájékoztatója az eljárás eredményéről (9874/2009), a Közbeszerzési Értesítőben  
    megjelent  2009. június 10.-én. 

5. a) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e: - 
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: igen 
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: A nyertes ajánlattevő a tájékoztatóban foglaltakkal  

      egyetért. 
10. A hirdetmény feladásának dátuma: 2011. május 23. 
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