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l.→  Az ttinlat麟
“

neve,cime,telefon‐ 6s telefaxszimai(e‐ maiり :

Honv6delmi Minisztё Huln

Beszerz6si Hivatal

l135 Budapest,Lchel u 35-37.

Telefon:(06‐ 1)433‐8054

Telefax:(06‐ 1)433‐ 8007

D AvilaszlottellMs:

A228/2004 αII.30.)Kom.rcndclct 56.§ (2)beke」にSう pOnt ac)6s ai)alpontiai

dapim hir山轟 ny b激にtclc n61kiil indu16遊野dttos eJをお.

C)Ⅱirdetm`ny励
“

tele n`lkiL饉rgyalisos ellMs eSeth indoklis:

A szerz<iddst miiszaki-technikai saj6toss6gok, miiv6szeti szempontok vagy kizrlr6lagos

iogok v6delme miatt kizir6lag egy meghatd.romtt sznmily kdpes teljesiteni.

Nemzetbiztons6gi, illetve honv6delmi 6rdekb6l a hazal hadiipari termel6 vagy

szolgrfltat6 kapacitrisok fenntartiisa indokolja hogy egy me$hatarozoft fon6sb6l

tdrt6njen a beszerz6s.

d) A beszerz6s trirrya 6s mennyis6ge (CPV k6dokkal):

Targya:,IMAR dllomdsok felilj itdsa, korszerffsitise "
Meruryis6ge: 6 db Automata M6r6 6s Adatgy0jt6 ifllomiis korszeriisit6se -1 db

Kdzds Kdzbeszerzisi Sz6jegyz6k (CPV): 38400000-9

e) Eredm6nyes volt-e az eljdnis: Igen.

f) *Eredm6nytelen eljinis eset6n az eredm6nlelens6g indoka: --
g) Az 6sszegez6s megktld6s6nek id6pontja: 2015. jrinius ll.

h) Az ajfnlatok elbir6lisinak szempontja:

A legalacsonyabb dsszegii ellenszolg6Lltatris a 22812004. (VII.30.) Korm. rendelet

2l . $ (2) bekezd6s a) pontja alapjrin.

i) A be6rkezett ajinlatok sz6ma: I (egy).

4. a) A nyertes ajdnlattev6 neve 6s cime:

Ajrlntattev6 neve: GAMMA lrrdiiszaki Zrt.

Cime (sz6khelye): 1097 Budapest, Illatos rit 9.



b) A kifizet6sre keriil6 ir vagr rirtartominy (minimum/matimum):

Megnevez6s
nett6 erys6gir

(Fr)
AAF

σ0
brutt6 erys6gir

(F0
I dbAMAR6'llom5s

korszeriisitdse
4450000.‐ 1 201500- 5651500-

Osszesen 5 db AMAR itlomis korszeriisit6se 6s a V6llalkozisi szerz6dds

6sszert6ke: nett6 22 250 000.- Forint qzaz bnrtl,6 28 257 500.- Forint.

c) Az ajinlatok elbirdlisakor figrelembe vett legalacsonyabb 6s legmagasabb
ellenszolgiltatist tartalmaz6 ajinlat:

Az eljinis sorAn egyedUli ajrfurlattev6k6nt a Gamma Mffszaki Zrt. tel1e a

legalacsonyabb ellenszolgriltat6st lartalmazb alinlatot.

d) A hirdetm6ny felad6srinak id6pontja: 201 5. julius 16.

5. a) *A beszerz6s azon r6sze, melyre a nyertes harmadik szem6llyel szez6d6st kdt,
valamint annak 6rt6ke: --

b) Az ajintati biztosit6k nffit6sAnak felt6telei: --
6. *Ery6b inform6ci6k:

A szerz6d6s 2015. jfLnius 30-t6l hatrllyos.

A szerz6dds 6rtdke: nett6 22 250 000.- Forint azazbrullil 28 257 500.- Forint.

Eljdrr6s azonosito: 07002115-72/017

Budapest, 2015. jrilius -/6 .
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