
 

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról 

 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Postai küldeményforgalmi és postai egyetemes szolgáltatások ellátása az ajánlatkérő 

igénye szerint. 

Postafiók bérlet a BKK Zrt. székhelyéhez legközelebb eső postai felvevő ponton. 

Díjhitel biztosítása a belföldi és nemzetközi postai küldeményekre vonatkozó postai 

szerződés díjának utólagos átutalással történő kiegyenlítésére. 

Tömeges mennyiségben feladott levélpostai küldemények kezelése. 

Ki- és/vagy beszállítás szolgáltatás ellátása. 

Csomagtárolási szolgáltatás ellátása. 

Részletes feltételeket a műszaki leírás tartalmazza. 

 

3. A választott eljárás fajtája:  

A Kbt. 89. § (2) bekezdés d) pontja alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

eljárás. 

4.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 

tájékoztatóra és közzétételének napja: - 

5. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 

közzétételének napja: 

TED 2013/S 218-379458, megjelent: 2013. november 9. 

6. a) Eredményes volt-e a részvételi szakasz: igen 

b) Eredménytelen részvételi szakasz esetén az eredménytelenség indoka: - 

c) Az eredménytelen részvételi szakaszt követően indul-e új eljárás: - 

7. A benyújtott részvételi jelentkezések száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 

1 db 

8. Az alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és címe, 

minősítésük indoka (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva): 

Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) 

Részvételre jelentkező megfelel az eljárást megindító felhívásban meghatározott 

alkalmassági és érvényességi követelményeknek. 

9. Az alkalmatlannak minősített jelentkezők neve és címe, valamint minősítésük indoka 

(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva):- 

10. Az egyéb okból érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és címe, az 

érvénytelenség indoka (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként megadva):- 

11. Az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve és címe (részajánlat-tételi lehetőség 

esetén részenként megadva): 

Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) 



12. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013. december 20. 

13. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013. december 20. 

14.* Az összegezés módosításának indoka:- 

15.* Az összegezés módosításának időpontja:- 

16. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:- 

17. * Az összegezés javításának indoka:- 

18. * Az összegezés javításának időpontja:- 

19. * A javított összegezés megküldésének időpontja:- 

20.* Egyéb információk:- 

 

 

  

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 



 

 


