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A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL
1.a)
Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Mórahalom Város Önkormányzata,
6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2.
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: Somogyi és Társa Építő és
Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: A
Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park infrastruktúra fejlesztése Guczi sor mentén
lévő ingatlanokon víz- és szennyvízcsatorna, a Röszkei út melletti területeken
szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére vállalkozási szerződés
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2009/01/19 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Tárgya:
A Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park területén, a Guczi sor mentén lévő
ingatlanokon víz- és szennyvízcsatorna (I. ütem), a Röszkei út melletti területeken
szennyvízcsatorna (II. ütem) kivitelezésére vállalkozói szerződés megkötése.
Mennyisége:
I. ütem:
ivóvíz-vezeték 2394 fm
szennyvíz-főgyűjtő vezeték 538 fm
szennyvíz-gyűjtő vezeték 1067 fm
szennyvíz-bekötő vezeték 75 fm
II. ütem:
szennyvíz-gyűjtő vezeték 244 fm
szennyvíz-bekötő vezeték 12 fm
Ellenszolgáltatás: nettó 76.829.615,- Ft
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2009/05/31 (év/hó/nap)
3.)
A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és
ellenszolgáltatás: Mennyisége:
I. ütem:
ivóvíz-vezeték 2394 fm
szennyvíz-főgyűjtő vezeték 538 fm
szennyvíz-gyűjtő vezeték 1067 fm
szennyvíz-bekötő vezeték 75 fm



II. ütem:
szennyvíz-gyűjtő vezeték 244 fm
szennyvíz-bekötő vezeték 12 fm
Ellenszolgáltatás: nettó 76.829.615,- Ft
4.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: Kbt. 252. § szerinti, nemzeti
értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás
4.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás
4.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre: KÉ- 18539/2008.
közzétételének napja: 2008/11/14 (év/hó/nap)
4.d)*
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának
napja: (év/hó/nap)
4.e)*
Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre: KÉ-1665/2009
közzétételének napja: 2009/06/29 (év/hó/nap)
5.a)*
A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e: igen
5.b)*
Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása,
indoka: -
5.c)*
A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: -
6.a)*
A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e:
6.b)*
Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása,
indoka: -
6.c)*
A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: -
7.a)
A szerződést módosították-e: nem
7.b)*
Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre: -
közzétételének napja: (év/hó/nap)
8.).*
Egyéb információk: A teljesítés határidő a szerződés szerint 2009. május 31. napja
volt, amely napon a műszaki átadás-átvétel megtörtént. Az ivóvízhálózat üzembe
helyezésének feltétele az ÁNTSZ által bevizsgált vízminta negatív eredménye. Előre
nem látható körülmények miatt csak később sikerült negatív vízminta-eredményt



biztosítani, amelyre tekintettel Ajánlatkérő a szerződés szerinti vállalkozási díjból egy
részt visszatartott, amelynek átutalására 2009. december 16. napján került sor.
9.).
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A szerződés teljesítéséről
szóló tájékoztatóban foglaltakkal egyetért.
10.).
A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2009/12/22 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.


