
 
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
 

 Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet 5000 Szolnok Kossuth tér 9 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Takarítás szolgáltatás 6888.33 m² 
3. A választott eljárás fajtája: egyszerű ajánlattételi felhívással 
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: 
c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:  
d)∗ Az ellenszolgáltatás összege: 1 évre 20.972.046-Ft 

5. A benyújtott ajánlatok száma: 1 db 
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe 1 Céh Cleaning Korlátolt Felelősségű 
Társaság Szolnok Verseghy park 8 
  

7. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 
és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 
1 Céh Cleaning Korlátolt Felelősségű Társaság Szolnok Verseghy park 8 
Az ajánlattevő az ajánlati kiírás gazdasági műszaki szakmai alkalmasság 
szempontjainak megfelel. Kizáró ok az ajánlattevővel szemben nem áll fenn, érvényes 
ajánlatot tett. Közbeszerzés teljesítéséhez erőforrás szervezetet és alvállalkozót nem vesz 
igénybe. Saját foglalkoztatásban lévő takarító szakmunkásokat kíván bevonni a 
szerződés teljesítésébe. Tekintettel arra, hogy közigazgatási feladatot ellátó 
közintézmény takarítását  kívánjuk elvégeztetni, ezért fontos számunkra a minőség, 
valamint a takarítást végző személyzet erkölcsi megfelelősége.  
 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 

9.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés teljesítéshez igénybe venni kívánt alvállalkozók 
neve és címe: 
 
10.* A közbeszerzésnek az a része (aránya, értéke), amelyre a nyertes, illetőleg az őt követő 
ajánlattevő harmadik személlyel szerződést köthet: 
 
11.* Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:  
 
12.* Egyéb információk: 
 
13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: 
 
14. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének 
napja: 2012 11. 21 
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16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012 december 19 
 
17. Szerződéskötés időpontja:  2012 december 28  délelőtt 10.óra a 
Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet hivatalos helyiségébe. 
  

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot 
választja ki. 
 
 
       Baranyiné Varga Erzsébet 
 
 
 


