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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ 

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85. 

Fax: 06 1 336 7751 

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: 
http://www.kozbeszerzes.hu 

  
  

 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 

  

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

KÉ nyilvántartási szám_________________________________ 

  
  

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZ İDÉS TELJESÍTÉSÉRİL 

  

  

  

 

1.a) Az ajánlatkérıként szerzıdı fél neve és címe:  

Diákhitel Központ Zrt., 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. szám.  

1.b) A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél neve és címe: 

Állami Nyomda Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság és a GDL General Document Line 
Iratkezelı és Ügyvitelfejlesztı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, mint közös 
részvételre jelentkezık képviseletében az Állami Nyomda Nyilvánosan Mőködı 
Részvénytársaság (1102 Budapest, Halom u. 5.)  

  

 



2.a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés meghatározása: 

A Megrendelı irattárában tárolt iratanyagainak elektronikus iratarchiválása, az archivált 
iratanyagnak Vállalkozó által biztosított dobozokba történı elhelyezése, majd elszállítása a 
Vállalkozó irattároló helyiségébe, ott az archivált iratanyag bértárolása letéttel vegyes 
vállalkozási szerzıdés keretében, valamint adatrögzítı és irattárkezelı program 
rendelkezésre bocsátása. Mennyiség: A/4 –es mérető, 1.460.000 oldal, LC/6-os mérető 
300.000 oldal, összesen 1.760.000 +/-20% oldal mennyiségő iratanyag elektronikus 
archiválása és elektronikus adatrögzítése, ezen mennyiségő iratanyag dobozolása, 
adatrögzítı programnak és irattárkezelı programnak, valamint bértárolásra alkalmas 
helyiségnek a biztosítása. Ellenszolgáltatás: 1. Szkennelés vállalkozói díja: 7,90,- Ft + 25% 
ÁFA/oldal; 2. Adatrögzítı és irattárkezelı program ára: 1.300.000,- Ft + 25% Áfa; 3. 
Bértárolás havi díja: 120,- Ft + 25% Áfa/fm/hónap, amely díj tartalmazza a dobozolt 
iratanyag tárolását, valamint a havonta egyszeri, maximum 10 db iratkikérésének díját, ezen 
túlmenıen 180,- Ft + 25% Áfa/db díj ellenében jogosult iratokat kikérni; 4. Irattároló 
dobozok, valamint szállítás díja: 840,- Ft + 25% Áfa/fm egyszeri vállalkozói díj.  

2.b) A szerzıdéskötés idıpontja: 2006/10/20 (év/hó/nap) 

2.c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: 

A Megrendelı irattárában tárolt iratanyagainak elektronikus iratarchiválása, az archivált 
iratanyagnak Vállalkozó által biztosított dobozokba történı elhelyezése, majd elszállítása a 
Vállalkozó irattároló helyiségébe, ott az archivált iratanyag bértárolása letéttel vegyes 
vállalkozási szerzıdés keretében, valamint adatrögzítı és irattárkezelı program 
rendelkezésre bocsátása. Mennyiség: A/4 –es mérető, 1.460.000 oldal, LC/6-os mérető 
300.000 oldal, összesen 1.760.000 +/-20% oldal mennyiségő iratanyag elektronikus 
archiválása és elektronikus adatrögzítése, ezen mennyiségő iratanyag dobozolása, 
adatrögzítı programnak és irattárkezelı programnak, valamint bértárolásra alkalmas 
helyiségnek a biztosítása. Ellenszolgáltatás: 1. Szkennelés vállalkozói díja: 7,90,- Ft + 25% 
ÁFA/oldal; 2. Adatrögzítı és irattárkezelı program ára: 1.300.000,- Ft + 25% Áfa; 3. 
Bértárolás havi díja: 120,- Ft + 25% Áfa/fm/hónap, amely díj tartalmazza a dobozolt 
iratanyag tárolását, valamint a havonta egyszeri, maximum 10 db iratkikérésének díját, ezen 
túlmenıen 180,- Ft + 25% Áfa/db díj ellenében jogosult iratokat kikérni; 4. Irattároló 
dobozok, valamint szállítás díja: 840,- Ft + 25% Áfa/fm egyszeri vállalkozói díj.  

2.d) A szerzıdés idıtartama vagy a teljesítés határideje: (év/hó/nap) 

  

 

3.) A szerzıdés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás: 

Bértárolás havi díja: 120,- Ft + 25% Áfa/fm/hónap, azaz 3.353,48 fm, nettó 402.418,- Ft.  

  

 



4.a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: 

hirdetmény közzétételével indított gyorsított, tárgyalásos eljárás.  

4.b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: 

az összességében legelınyösebb ajánlat.  

4.c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetıleg meghirdetı 
hirdetményre: 

K.É.-20337/2006  

közzétételének napja: 2006/09/09 (év/hó/nap) 

4.d)* Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, 
illetıleg a Közbeszerzési Döntıbizottság tájékoztatásának napja:  

(év/hó/nap) 

4.e)* Hivatkozás az eljárás eredményérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre: 

  

K.É.-22913/2006  

közzétételének napja: 2006/10/30 (év/hó/nap)  

  

 

5.a)* A szerzıdés teljesítése szerzıdésszerő volt-e: igen [x] nem [ ]  

5.b)* Nem szerzıdésszerő teljesítés esetén a szerzıdésszegés típusa, leírása, indoka: 

5.c)* A szerzıdésszegést elkövetı(k) neve, címe: 

  

  

  

  

 

6.a)* A szerzıdés részteljesítése szerzıdésszerő volt-e: igen [x] nem [ ]  

6.b)* Nem szerzıdésszerő részteljesítés esetén a szerzıdésszegés típusa, leírása, indoka: 

6.c)* A szerzıdésszegést elkövetı(k) neve, címe:  

  



 

7.a) A szerzıdést módosították-e: igen [ ] nem [x]  

7.b)* Hivatkozás a szerzıdés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre: 

közzétételének napja: (év/hó/nap)  

  

 

8.).* Egyéb információk: 

A szerzıdés idıtartama: határozatlan idejő szerzıdés. A vállalkozó által a 2010. október 
hóra vonatkozóan a vállalkozónak bértárolásért járó havi díjról kiállított számla 2010. 
október 13. napon került megküldésre megrendelı részére. A szerzıdés 5.d.) pontja szerint 8 
banki napon belül kerül sor a Diákhitel Központ Zrt. által teljesítés igazolt számla 
kiegyenlítésére, melynek idıpontja 2010. október 20. A szerzıdı fél a tájékoztatóra 
vonatkozó egyetértı nyilatkozatát 2010. november 02. napon küldte meg a Diákhitel 
Központ Zrt. részére.  

  

 

9.). A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél nyilatkozata: 

egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal.  

  

 

10.). A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2010/11/02 (év/hó/nap) 

  

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 

  
 


