KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Postai cím: Népfürdő u. 38-40.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1138

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Nyomdai

munkálatok megrendelése a BGYH Zrt. részére

II.2) A közbeszerzés mennyisége
Eseti, nagy példányszámú nyomdai munkák megrendelése a Megrendelő
turisztikai és/vagy marketing célú, az általa üzemeltetett fürdőket és szolgáltatásaikat ismertető
kiadványok készítése egyedileg meghatározott formátumban (pl. : A5-ös, 28+4 oldalas, 4+4 színes
kiadvány, LA4, 6 oldalas szórólap, 150 gr, 4+4 szín), a keretszerződésben meghatározott keretösszeg
erejéig (nettó 10.000.000 Ft, a szerződés futamideje alatt.
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

2011. évi CVIII. törvény III. Rész VI. Fejezete alapján
IV.1.2) Az eljárás fajtája: 121. § (1) bekezdés b.) pontja alapján indult nyílt közbeszerzési eljárás

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][5][8 ][6 ][3 ]/[2 ][0 ][1 ][5 ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn)

V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: CREW Nyomdaipari Szolgáltató és Kft.
Postai cím: Eötvös u. 9. A. épület 20.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1067

V.2) A szerződés teljesítése
V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt  igen  nem
A nem szerződésszerű teljesítés indoka:
V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: Tekintettel a szerződés keretjellegére a teljesítés folyamatos

volt.
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: Tekintettel a szerződés keretjellegére a teljesítés folyamatos volt.
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 7.744.000 Ft
Pénznem: [ H][ U][ F]

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
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szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben

