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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: Bloc Quest Személy-,  Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Kft.  
     4031 Debrecen, Erőss Lajos u. 15.                                                                                    . 

2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés a Fővárosi    
             Főügyészséghez tartozó négy épületben élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátására.   
           b) A szerződéskötés időpontja: 2008. december 22. 

c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: A Fővárosi Főügyészség, Budapest V., 
Akadémia  u. 13. (6430 m2), Budapesti Nyomozó Ügyészség, Budapest, V., Belgrád rkp. 5. (1475 m2), 
Budapesti I. és XII. kerületi Ügyészség, Budapest, XII., Maros u. 6/a. (1411 m2), Budapesti IV. és XV. 
kerületi Ügyészség, Budapest IV., Erzsébet u. 28. (840 m2) címen található épületekben élőerős őrzés-
védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása.                         Ellenszolgáltatás: 2 049 260 Ft + ÁFA/hó. 

d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: határozatlan idejű szerződés  
3. A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás: Szerződés szerinti mennyiség: 

         Fővárosi Főügyészség Bp., V.,Akadémia u. 13. (6430 m2), Budapesti Nyomozó Ügyészség Bp., V.,Belgrád 
           rkp. 5. (1475 m2), Budapesti I. és XII. kerületi Ügyészség Bp., XII., Maros u. 6/a. (1411 m2), Budapesti    
           IV. és XV. kerületi Ügyészség  Bp., IV., Erzsébet u. 28. (840 m2). 
           Ellenszolgáltatás: 28 295 230 Ft  + ÁFA. 

4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: A Kbt. IV. fejezet 9. cím szerinti egyszerűsített 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 egyszerűsített eljárás ajánlati felhívása (17091/2008), a 
Közbeszerzési Értesítőben megjelent 2008. október 22.-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 (21456/2008), A Közbeszerzési Értesítőben 
megjelent 2008. december 24.-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:  

10. A hirdetmény feladásának dátuma: 2013. január 8. 
 


