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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: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
(3304 Eger, Sánc u. 6.)
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: Egri Közműtervező és
Kivitelező Iroda Bt. (3300 Eger, Türk Frigyes u. 31.)
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: tervezési
szerződés
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2009/02/16 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: A kétéltű-átjárók
és terelők („békaátjárók”) kivitelezéséhez szükséges tervek elkészítése és az
engedélyeztetési eljárás (közútkezelői hozzájárulás beszerzése) lefolytatása. Az elvi
engedélyes tervdokumentációból kiindulva az ajánlattevő feladata:
– a kiviteli tervdokumentáció elkészítése,
– közútkezelői hozzájárulás beszerzése,
– tenderterv elkészítése.
Az ellenszolgáltatás: 725.000.- Ft + áfa, azaz hétszázhuszonötezer forint + áfa.
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2009/07/31 (év/hó/nap)
3.)
A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és
ellenszolgáltatás: Lásd a 2. c) pontban foglaltakat.
4.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: a Kbt. 257. § (1) bekezdésére
tekintettel a Kbt. 125. § (2) bekezdés b) pont szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás.
4.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás.
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: 2008/12/23 (év/hó/nap)
4.e)*
Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre: K. É. 2308/2009.
közzétételének napja: 2009/02/09 (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: az ellenszolgáltatás összege 2009. október 22-én került
átutalásra a nyertesként szerződő fél számára.
9.).
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: a fentiekkel egyetért.
10.).
A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2009/10/28 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.


