17 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez
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 SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL

1.a) Az ajánlatkérıként szerzıdı fél neve és címe:
Diákhitel Központ Zrt., 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
1.b) A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél neve és címe:
Hungarowork Vállalkozási Kft., 2724 Újlengyel, Ady E. u. 1.

2.a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés meghatározása:
Munkaerı-kölcsönzési szerzıdés.
2.b) A szerzıdéskötés idıpontja: 2008/05/26 (év/hó/nap)
2.c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:
Telefonos ügyintézı munkavállalók munkaerı-kölcsönzés keretében történı foglalkoztatása.
Mennyiség: 2008. 06.01-ei munkába állással 2009. 05. 31-ig történı munkavégzéssel
összesen minimum 8 fı/hó, de maximum 11 fı/hó telefonos ügyintézı munkavállaló
munkaerı-kölcsönzés keretében történı foglalkoztatása, napi 4 órában.
Az ellenszolgáltatás összege: 99.500,- Ft/fı/hó + 20% ÁFA
2.d) A szerzıdés idıtartama vagy a teljesítés határideje: 2009/05/31 (év/hó/nap)
3.) A szerzıdés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás:
Telefonos ügyintézı munkavállalók munkaerı-kölcsönzés keretében történı foglalkoztatása.
Mennyiség: 2008. 06.01-ei munkába állással 2009. 05. 31-ig történı munkavégzéssel
összesen minimum 8 fı/hó, de maximum 11 fı/hó telefonos ügyintézı munkavállaló
munkaerı-kölcsönzés keretében történı foglalkoztatása, napi 4 órában.

Az ellenszolgáltatás összege: 99.500,- Ft/fı/hó + 20% ÁFA

4.a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája:
Egyszerősített közbeszerzési eljárás.
4.b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja:
A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tekinti ajánlatkérı nyertes
ajánlatnak.
4.c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetıleg meghirdetı
hirdetményre:
46. szám, K.É.-5765/2008
közzétételének napja: 2008/04/18 (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:
62. szám, K.É.-8136/2008
közzétételének napja: 2008/06/02 (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 vállalkozó által benyújtott számla 2009. június 23.napjával történt megfizetésével került
sor, így jelen tájékoztató megküldése a Kbt. 307. § (1) bekezdése alapján megtörtént.

9.). A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél nyilatkozata:
Egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal.

10.). A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2009/07/15 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

