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szerződésmódosítás - Békés Megyei Vízművek Zrt.
üzemegységeinek, objektumainak őrzés-védelme, takarítása,
parkgondozása, valamint a Zrt. működési területén található
fogyasztói vízmérők cseréje és ellenőrzése tárgyában.

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/42
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató a szerződés
módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ

Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2013.04.12.
Iktatószám: 4186/2013
CPV Kód: 79713000-5;71315400-3;79715000-9;79720000-7;50411100-0

Ajánlatkérő: ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

Teljesítés helye:

Ajánlatkérő székhelye, telephelyei, fióktelepei és a
központi üzemegységekhez tartozó közmű
létesítmények, és épület objektumok Békés megye
területén

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő: SECRET-ŐR Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: ivóvíz-szolgáltató gazdasági társaság

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

Postai cím: Dobozi út 5.

Város/Község: Békéscsaba

Postai irányítószám: 5600

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Jancsó Edina

Telefon: 66/523-207

E-mail: jancsoedina@bekesvizmu.hu

Fax: +36 66528850
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Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

 

Hivatalos név: SECRET-ŐR Kft.

Postai cím: Andrássy u. 37-43.

Város/Község: Békéscsaba

Postai irányítószám: 5600

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Borbíró Zoltán

Telefon:

E-mail:

Fax:

Az ajánlattevő általános címe (URL):

----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)
-------------------

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű  

Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű  

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  

Közjogi szervezet x

Egyéb  

I.4.) Fő tevékenység

I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők

 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

x Egyéb (nevezze meg): ivóvíz-szolgáltató gazdasági társaság

 Egészségügy

I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások
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 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Határozatlan idejű vállalkozási szerződés a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemegységeinek,
objektumainak őrzés-védelme, takarítása, parkgondozása, valamint a Zrt. működési területén
található fogyasztói vízmérők cseréje és ellenőrzése tárgyában.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy
a közbeszerzés(ek) tárgyának)

 Építési beruházás

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

 Árubeszerzés

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

x Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma: 23

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

Ajánlatkérő székhelye, telephelyei, fióktelepei és a központi üzemegységekhez tartozó közmű
létesítmények, és épület objektumok Békés megye területén

NUTS-kód HU332

II.1.3) A szerződéskötés időpontja
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Dátum: 2008/10/31 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

Határozatlan idejű vállalkozási szerződés a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemegységeinek,
objektumainak őrzés-védelme, takarítása, parkgondozása, valamint a Zrt. működési
területén található fogyasztói vízmérők cseréje és ellenőrzése tárgyában.
• A Zrt. kezelésében lévő épületek, üzemegységek (összesen 73.739 m2 +10%)
folyamatos, élőerős őrzés-védelmének biztosítása 24 órában, a dokumentációban
részletezettek szerint;
• A Zrt. szolgáltatási területén lévő közcélú vízi létesítmények, épületobjektumok
(összesen 100 db+ 10%) technikai őrzésének biztosítása;
• A Zrt. működési területén vízfogyasztásmérő berendezések cseréje (összesen
30.000 db vízmérő /év +20%/év), elzáró szerelvények cseréje (összesen 3010
/év + 20 % /év) az ehhez kapcsolódó javítási, mérőhely átalakítási munkák
végzése (összesen 6000/év + 20 % /év) továbbá szükség esetén magánnyomozói
tevékenység ellátása, a dokumentációban részletezettek szerint;
A Zrt. által üzemeltetett épületekben, egyes üzemmérnökségeken és az azokhoz
tartozó, összesen 6550 m2+15% alapterületen takarítás, illetve összesen 6000 m2
+10% alapterületen parkgondozás, és 4 létesítményben konyhai szolgáltatások (100
fő/nap + 20 %/ nap) ételosztás, mosogatás biztosítása

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
További tárgyak: 71315400-3

79715000-9
79720000-7
50411100-0

II.2) A szerződés végleges összértéke

A szerződés végleges összértéke

(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)

Érték: 639.512.592 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2008/11/01 (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje
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a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól igen

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén

 Nyílt

 Meghívásos   Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén

 Nyílt

 Meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén

Klasszikus ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
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 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
1. Ajánlati ár (bruttó Ft/év) 60
2. Reagálási idő (őrzés-védelem) (perc) 18
3. Személyzeti szervezési terv
(őrzés-védelem)

8

4. Szolgáltatási feladatok szervezése
(őrzés-védelem)

8

5. Személyzeti szervezési terv (takarítás) 8
6. Takarítás-technológia terv (takarítás) 8

VAGY

 Egyéb:

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 14376 / 2008 (KÉ-szám/évszám)
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A hirdetmény közzétételének időpontja: 2008/09/12 (év/hó/nap)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)

Dátum: (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 18052 / 2008 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2008/11/10 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt

igen

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

1. Vállalkozási szerződés előlapja: 
Eredeti feltétel: VÁLLALKOZÁSI SZERZÖDÉS a Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemegységeinek 
takarítása, park gondozása, és őrzésvédelmének, valamint a Zrt. működési területén található 
fogyasztói vízmérők cseréje tárgyban 
Módosított feltétel: Vállalkozási szerződés az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemegységeinek takarítása, park 
gondozása és őrzés-védelme tárgyában 
2. Szerződő felek: 
Eredeti feltétel: 
Cégnév: Békés Megyei Vízművek Zrt. 
Székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. 
Cégjegyzékszám: Cg-04-1 0-00 1580 
Adószám: 13100887-2-04 
KSH azonosító: 13100887-4100-114-04 
Képviseli: dr. Csák Gyula vezérigazgató 
mint Megrendelő, a továbbiakban - Megrendelő 
másrészről: 
Rövidített cégnév: SECRET-ÖR Kft. 
Székhely: 5600 Békéscsaba, Andrássy u. 37-43. 
Cégjegyzékszám: Cg-04-09-005546 
Adószám: 12832466-2-04 
KSH azonosító: 12832466-7490-113-04 
Bankszámlaszám: 11733003-20100982-00000000 
Képviseli: Borbíró Zoltán ügyvezető 
mint Vállalkozó, a továbbiakban – Vállalkozó 
Módosított feltétel: 
Cégnév: Alföldvíz Zrt. 
Székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. 
Cégjegyzékszám: Cg-04-10-001580
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Adószám: 13100887-2-04 
KSH azonosító: 13100887-4100-114-04 
Képviseli: dr. Csák Gyula vezérigazgató 
mint Megrendelő, a továbbiakban - Megrendelő 
másrészről: 
Rövidített cégnév: G4S Biztonsági Szolgáltatások Zrt. 
Székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 
Cégjegyzékszám: 01-10-044613 
Adószám: 12676596-4-41 
KSH azonosító: 12676596-8010-114-01 
Bankszámlaszám: 10402609-00010395-00000006 
Képviseli: Varga Csaba üzletág vezető 
mint Vállalkozó, a továbbiakban – Vállalkozó 
3. Vállalkozási szerződés II.1 pontja: 
Eredeti feltétel: Vállalkozó a Megrendelő szerződés 1. számú mellékletében megjelölt telephelyein 
- a mellékletként csatolt táblázatban meghatározottak szerint - épülettakarítási 
és/vagy ebédkiosztási és/vagy parkgondozási feladatok, a szerződés 2. számú 
mellékletként csatolt táblázatban szereplő telephelyeken élőerős objektumvédelmi, 
távfelügyeletei őrzés és a megjelölt védelmi szintnek megfelelő biztonságtechnikai 
berendezések kiépítésével vagyonvédelmi feladatok ellátására, a szerződés 3. számú 
mellékletében rögzített, a Megrendelő szolgáltatási területéhez tartozó települések 
fogyasztási helyein vízmérőcsere, vízmérőhely javítási és karbantartási 
szolgáltatások, továbbá a Megrendelő eseti megrendelése alapján nagytakarítási 
munkák végzésére, illetve magánnyomozói tevékenység ellátására vállal kötelezettséget. 
Módosított feltétel: A Vállalkozó a Megrendelő jelen szerződés 1. számú mellékletében megjelölt 
telephelyein - a mellékletként csatolt táblázatban meghatározottak szerint - épülettakarítási 
és/vagy ebédkiosztási és/vagy parkgondozási feladatok, a szerződés 2. számú mellékletként 
csatolt táblázatban szereplő telephelyeken élő erős objektumvédelmi, távfelügyeletei őrzés és a 
megjelölt védelmi szintnek megfelelő 
biztonságtechnikai berendezések kiépítésével vagyonvédelmi feladatok ellátására, 
továbbá a Megrendelő eseti megrendelése alapján nagytakarítási munkák végzésére, 
illetve magánnyomozói tevékenység ellátására vállal kötelezettséget.'' 
4. Vállalkozási szerződés III.1 pontja: 
Eredeti feltétel: Megrendelő székhelye, telephelyei melyeket egyes szolgáltatási feladatok 
tekintetében a szerződéshez csatolt 1-3. számú mellékletek tartalmazzák. 
Módosított feltétel: Megrendelő székhelye, telephelyei melyeket egyes szolgáltatási feladatok 
tekintetében a szerződéshez csatolt 1-2. számú mellékletek tartalmazzák. 
5. Vállalkozási szerződés VI.1, VI.2. és VI.4. pontja: 
1. Szerződő felek a Vállalkozó által adott árajánlat alapján rögzítik a szerződéses 
díjakat az alábbiak szerint: 
Szolgáltatások megnevezése: Vállalási ár (bruttó) 
Üzemegységek takarítása, ételosztás, parkgondozás, 
élőerős őrzés, technikai őrzés-védelem biztosítása: 7.827.000.- Ft/hó (havi átalánydíj) 
Magánnyomozói tevékenység: 60.000.- Ft/nap (napi díj) 
Rendkívüli takarítási tevékenység: 48.000.-Ft/nap (napi díj) 
Mérőcsere: 
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Vízmérő méret (mm) Vállalási ár (nettó) Mellékmérő Ft/db, Bekötési mérő Ft/db 
13-30 810.- 1620.- 
40 1940.- 2590.- 
50-80 - 3890.- 
100 - 5830.- 
150 - 7780.- 
Elzáró szerelvény cseréje: 
Méret (mm) Hely Mellékmérő Ft/db (nettó), Bekötési mérő Ft/db (nettó) 
13-20 mérő előtt 720.- 1460.- 
13-20 mérő után 260.- 260.- 
25-30 mérő előtt 1300.- 2330.- 
25-30 mérő után 320.- 360.- 
40-80 mérő előtt 2480.- 3240.- 
40-80 mérő után 650.- 1040.- 
100-150 mérő előtt - 6480.- 
100-150 mérő után - 3240.- 
Mérő cseréhez kapcsolódó kiegészítő munkák: 
Feladat megnevezése Vállalási ár Ft/db (nettó) 
Javítások, szükséges átalakítási munkák, elzárók tömítése 260.- 
Hollander csere (nagy hollander cseréje kicsire) 1170.- 
2. Jelen szerződés alapján a Vállalkozó által teljesített szolgáltatásokkal, és az 
ellenükben fizetendő vállalkozói díj tekintetében a felek minden tárgyhót követő 
hónap 15. napjáig elszámolást tartanak. Az élőerős és a technikai őrzési, takarítási, 
parkgondozási szolgáltatások havi átalányáras elszámolással, míg a vízmérő csere és 
ehhez kapcsolódóan végzett szolgáltatások díjai szintén havi rendszerességgel - az 
elvégzett szolgáltatásokról felvett kapcsolólapok adatai alapján - azonban tételesen 
kerülnek elszámolásra. Az eseti megrendelés alapján a Vállalkozó által szabálytalan 
szolgáltatás igénybevételhez kapcsolódóan elvégzett magánnyomozói- és a 
rendkívüli eseti (felújítási, karbantartási munkákat követő) nagytakarítási 
tevékenységért felszámított napidíjak havi rendszerességgel, tételesen kerülnek 
elszámolásra a felek között. 
4. Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban rögzített szolgáltatási díjakat, 2010. évvel 
kezdődően, minden év januárjában a KSH által közzétett előző évi infláció hivatalos mértékével 
egyező mértékben emelik. 
Módosított feltétel: 
1. Szerződő felek a Vállalkozó által adott árajánlat alapján rögzítik a szerződéses 
díjakat az alábbiak szerint: 
Szolgáltatások megnevezése: Vállalási ár (bruttó) 
Üzemegységek takarítása, ételosztás, parkgondozás, 
élőerős őrzés, technikai őrzés-védelem biztositása: 7.827.000.- Ft/hó (havi átalánydíj) 
Magánnyomozói tevékenység: 60.000.- Ft/nap (napi díj) 
Rendkívüli takarítási tevékenység: 48.000.-Ft/nap (napi díj) 
2. Jelen szerződés alapján a Vállalkozó által teljesített szolgáltatásokkal, és az 
ellenükben fizetendő vállalkozói díj tekintetében a felek minden tárgyhót követő 
hónap 15. napjáig elszámolást tartanak. Az élőerős és a technikai őrzési, takarítási, 
parkgondozási szolgáltatások havi átalányáras elszámolással kerülnek elszámolásra. Az eseti
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megrendelés alapján a Vállalkozó által szabálytalan szolgáltatás igénybevételhez kapcsolódóan
elvégzett magánnyomozói- és a rendkívüli eseti (felújítási, karbantartási munkákat követő)
nagytakarítási tevékenységért felszámított napidíjak havi rendszerességgel, tételesen kerülnek 
elszámolásra a felek között. A Megrendelő a teljesítés elismeréséről (teljesítés-igazolás) vagy az
elismerés megtagadásáról – Kbt. 305. §-ában foglaltaknak megfelelően – a fenti határidőig írásbeli
nyilatkozatot ad ki a Vállalkozó részére. 
4. A Felek megállapodása alapján az 1.1 pontban meghatározott vállalkozási szerződés VI.4.
pontjában foglaltakat a 2013-as évben nem érvényesítik. 
6. Vállalkozási szerződés 3. számú melléklete: 
Eredeti feltétel: Teljesítési helyek a Vállalkozó működési területén vízmérőcsere szolgáltatási
feladatok ellátására 
Módosított feltétel: a vállalkozási szerződés 3. sz. melléklete törlésre kerül 
7. Vállalkozási szerződés 4. számú melléklete: 
Eredeti feltétel: Ajánlatkérési dokumentáció műszaki tartalma (a vállalkozási szerződés tárgyát
képező egyes szolgáltatások körében ellátandó feladatok, szolgáltatási mennyiség, egyéb műszaki
jellemzők meghatározása) 
Módosított feltétel: a vállalkozási szerződés 4. sz. mellékletének 3.1. (tartalom - vízmérőcsere), 3.2.
(feladatok – műszaki tartalom), és 3.3. (egyéb feladatok, elvárások – vízmérőcsere) pontja törlésre
kerül

IV.1.3) A módosítás indoka:

Az ajánlatkérőként szerződő fél döntése, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvényben, valamint annak egyes rendelkezései végrehajtásáról szóló 58/2013. Korm. rendeletben
foglaltak okán a működési területén található fogyasztói vízmérők cseréjére vonatkozó
tevékenységet a jövőben nem kiszervezett formában látja el, hanem saját tevékenység ellátásával.
Szerződő felek:
A Békés Megyei Vízművek Zrt. cégneve 2012. szeptember 01. napjától névváltozás okán ALFÖLDVÍZ
Zrt.
A G4S Biztonsági Szolgáltatások Zrt. (Cg. 01 10 044613, székhelye: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.),
mint átvevő társaság és a SECRET-ŐR Kft. (Cg. 04 09 005546, székhelye: 5600 Békéscsaba,
Andrássy u. 37-43.), valamint a Controll-Zóna Kft. (Cg. 04 09 003561, székhelye: 5600 Békéscsaba,
Teleki u. 6.) mint beolvadó társaságok 2012. június 30. napján beolvadás útján egyesültek.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2013/01/30 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

Eljárás fajtája: 2003. évi CXXIX. törvény IV. rész 9. cím szabályai alapján lefolytatott egyszerűsített
közbeszerzési eljárás (tárgyalás nélküli)

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A hirdetményben foglaltakkal egyetért.

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/04/05 (év/hó/nap)
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