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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: Lenti Város Önkormányzata (8960
Lenti, Zrínyi u. 4.)
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: SZABADICS Közmű- és
Mélyépítő Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.)
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: Lenti
Város Önkormányzata részére kerékpárút építése vállalkozási szerződés keretében
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2009/06/09 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Tárgya: Lenti Város
Önkormányzata részére kerékpárút építése vállalkozási szerződés keretében
Mennyisége:
Támogatott műszaki tartalom:
- Kerékpárút építés 3877 fm
- Meglévő út szélesítés, felújítás 780,9 fm
- Patak keresztezés, 7,16 m nyílású hídépítéssel 1 db
- Csapadékcsatorna építés D 40 275 fm
- Csapadékcsatorna építés D 50 1251,9 fm
- Távközlési hálózat kiváltás 2 db
- Elektromos légvezeték kiváltás 1 db
- Szennyvízcsatorna kiváltás 1 db
- Tűzcsap áthelyezés 1 db
- Kábel TV kiváltás 1 db
Támogatásban nem részesülő, saját forrásból megvalósuló műszaki tartalom:
- Buszöböl építés 2 db
- Damjanich út elején 20 db polleroszlop elhelyezése betonalap készítésével és
mázolásával, 2 colos acélcsőből,
- 74 db kapubejáró helyreállítása
Ellenszolgáltatás: bruttó 214.280.000,- Ft
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2010/02/25 A szerződés
ajánlattevő általi teljesítésének időpontja: 2009/11/30. A szerződés ajánlatkérő általi
teljesítésének időpontja (pénzügyi teljesítés): 2010/01/28. (év/hó/nap)
3.)



A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és
ellenszolgáltatás: Mennyisége:
Támogatott műszaki tartalom:
- Kerékpárút építés 3877 fm
- Meglévő út szélesítés, felújítás 780,9 fm
- Patak keresztezés, 7,16 m nyílású hídépítéssel 1 db
- Csapadékcsatorna építés D 40 275 fm
- Csapadékcsatorna építés D 50 1251,9 fm
- Távközlési hálózat kiváltás 2 db
- Elektromos légvezeték kiváltás 1 db
- Szennyvízcsatorna kiváltás 1 db
- Tűzcsap áthelyezés 1 db
- Kábel TV kiváltás 1 db
Támogatásban nem részesülő, saját forrásból megvalósuló műszaki tartalom:
- Buszöböl építés 2 db
- Damjanich út elején 20 db polleroszlop elhelyezése betonalap készítésével és
mázolásával, 2 colos acélcsőből,
- 74 db kapubejáró helyreállítása
Ellenszolgáltatás: bruttó 214.280.000,- Ft
4.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: a Kbt. VI. fejezete szerinti hirdetmény
közzétételével induló tárgyalásos.
4.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás.
4.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre: az eljárást megindító részvételi felhívás KÉ-2059/2009 számon 2009.
február 9. napján jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. Az ajánlattételi felhívás
megküldésére 2009. április 9. napján került sor.
közzétételének napja: (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: az eljárás eredményéről szóló tájékoztató KÉ-10874/2009 számon
jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben.
közzétételének napja: 2009/11/20 (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: igen
7.b)*
Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre: a szerződés módosításáról szóló tájékoztató KÉ- 23240/2009.
számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben.
közzétételének napja: 2009/12/02 (év/hó/nap)
8.).*
Egyéb információk: -
9.).
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: a nyertes ajánlattevő
egyetért a jelen hirdetményben foglaltakkal.
10.).
A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2010/02/04 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.


