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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
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: HPQ Kft., 6721 Szeged,
Arany János u. 7.)
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: A
Móra-Túra útvonal rehabilitációja, valamint a Nagyszéksósi Iskolánál központi
pihenőhely kialakítása kivitelezési munkáira vállalkozási szerződés
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2009/02/27 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Tárgya: A
Móra-Túra útvonal rehabilitációja, valamint központi pihenőhely kialakítása a
Nagyszéksósi Iskolánál
Mennyisége:
Szociális épület: hasznos alapterület 51,92 m2
Zárt szennyvíztároló: 10 m3
Pihenőhely:
- 12 db facsemete ültetése
- gyepesítés 500 m2
- 3 db kerti ülőpad
- 5 db hulladékgyűjtő
- 1 db csúszda állvánnyal
- 1 db mérleghinta
- 1 db 2 ülőkés lengőhinta
- 1 db forgóhinta
- 1 db homokozó
- 2 db kosárlabda palánk
- térburkolat 1012 m2
- aszfalt burkolat 64 m2
- 11 db közvilágítási lámpatest
- csapadékvíz-elvezetés 200 fm
- folyóka 20 fm
Ellenszolgáltatás: nettó 39.340.000,- Ft
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2010/03/01 (év/hó/nap)



3.)
A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és
ellenszolgáltatás: Mennyisége:
Szociális épület: hasznos alapterület 51,92 m2
Zárt szennyvíztároló: 10 m3
Pihenőhely:
- 12 db facsemete ültetése
- gyepesítés 500 m2
- 3 db kerti ülőpad
- 5 db hulladékgyűjtő
- 1 db csúszda állvánnyal
- 1 db mérleghinta
- 1 db 2 ülőkés lengőhinta
- 1 db forgóhinta
- 1 db homokozó
- 2 db kosárlabda palánk
- térburkolat 1012 m2
- aszfalt burkolat 64 m2
- 11 db közvilágítási lámpatest
- csapadékvíz-elvezetés 200 fm
- folyóka 20 fm
Ellenszolgáltatás: nettó 39.340.000,- Ft
4.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: Kbt. 299. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás
4.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb
összegű ajánlat
4.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre: -
közzétételének napja: (év/hó/nap)
4.d)*
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának
napja: 2009/01/27 Kbt. 299. § (1) bekezdés b) pontja alapján hirdemény
közzétételére nem került sor, ajánlattételi felhívás megküldésének napja 2009.
január 27. (év/hó/nap)
4.e)*
Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre:
közzétételének napja: (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:
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.


