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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: Vác Város Önkormányzata
2600 Vác, Március 15. tér 11.
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: É.V.SZ. Építőipari,
Vendéglátó és Szolgáltató Kft.
1066 Budapest, Lovag utca 22.)
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
Vállalkozási szerződés a váci Árpád Iskola akadálymentesítésére, korszerűsítésére.
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2009/06/18 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: A váci Árpád
Fejedelem Általános Iskola épületének a homlokzati hőszigetelé-se, vakolása,
színezése, ablakcseréje, előtetők (kb 130 m2), előlépcsők építése és a tető
héjazatának cseréje kb. 1.700 m2) a csatlakozó épületbádogos szerkezetek
cseréjével együtt. A feladat része a kazánok cseréje, a fűtési rendszer teljes
felújítása, radiátorok cseréje (165 db), légtechnikai berendezések szerelése, az
elektromos hálózat felújítása, gyengeáramú hálózatok kiépítése, a vizes-blokkok
teljes átalakítása, a burkolatok (padlóburkolat: kb 2.650 m2, fal-, pillérburkolat: kb
320 m2), belső ajtók cseréje és a falak festésée (kb 9.600 m2), tapétázása (kb 1.450
m2). Megoldandó az épület akadálymentesítése, lift létesítése, két helyen lépcsőlift
telepítése, akadálymentes WC-k kialakítása, korlátok felszerelése, a burkolatok,
nyílászárók vakok és gyengénlátók, illetve hallássérültek számára megfelelő
kialakítása. Az egykori széntüzelésű kazánház helyén tornaszoba kialakítása.
A nettó ellenszolgáltatás szerződés szerinti értéke: 241.379.833 Ft
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2010/08/31 (év/hó/nap)
3.)
A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és
ellenszolgáltatás: A 2.c) pontban felsorolt munkák részben valósultak meg. 2009.
augusztus 25-ig az összes feladat 17,5 %-ának, azt követően pedig további 10,7
%-ának teljesítése történt meg.
A szerződés időtartama alatt 1 db részszámla kibocsátása és kiegyenlítése történt
nettó 42.163.590 Ft értékben.
4.a)

A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: A Kbt. Harmadik része szerinti
(nemzeti értékhatárokat elérő) nyílt 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: KÉ-6382/2009
közzétételének napja: 2009/04/15 (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-11719/2009
közzétételének napja: 2009/08/31 (év/hó/nap)
5.a)*
A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e: nem
5.b)*
Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása,
indoka: A felek között megkötött szerződés 9. pontja kimondja, hogy a vállalkozó
20 napot meghaladó késedelme esetén a megrendelő jogosult a szerződést
azonnali hatállyal felmondani. E szerződés melléklete szerint a 2. részszámla
teljesítésének időpontja: 2009. augusztus 25. E teljesítés felmérési naplóját a
vállalkozó szeptember 21-én adta át a megrendelőnek, aki azt szeptember 25-én
úgy adta vissza, hogy az elszámolni kívánt 83.804.060 Ft helyett csak 25.801.348 Ft
a ténylegesen elismert munkavégzési érték.
A 2. részszámlához tartozó műszaki tartalom nem valósult meg, a késedelem pedig
több, mint a szerződésben megengedett. Ennek alapján a megrendelő 2009. október
5-én azonnali hatállyal felmondta a szeződést.
5.c)*
A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: É.V.SZ. Építőipari, Vendéglátó és
Szolgáltató Kft.
1066 Budapest, Lovag utca 22.
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: Nem ért egyet a szerződés
azonnali hatályú felmondásával. A hivatkozott szerződés 3. pontja a teljesítési
határidőknél csak a befejezési határidőt jelöli meg, amely 2010.augusztus 31. napja.
Ezen túlmenően részteljesítési határidőről, rész adás-átvételről, illetőleg ennek
határidejéről nem rendelkezik. Ugyanígy részteljesítési határidőről, rész átadásátvételről, illetőleg ezek határidejéről sem az ajánlati felhívás, sem a pénzügyi és
műszaki ütemterv, sem a dokumentáció nem fogalmaz meg rendelkezést. Ebből
következően az É.V.SZ. Kft. 20 napot meghaladó késedelme nem valósult meg,
tekintettel arra, hogy 2010.augusztus 31. napja, illetőleg ehhez képest még 20 nap
majdnem egy év múlva fog eljönni. Vállalkozó szolgáltatása a fentiek alapján - Árpád
Iskola akadálymentesítése, korszerűsítése - oszthatatlan összhangban az építési
szerződésekre vonatkozó alapelvvel, egy meghatározott időpontban 2010.augusztus
10-én kell átadás-átvétellel teljesíteni (hivatkozott szerződés 3. és 6. pontja) ezért
a hivatkozott szerződés 9. pontja szerinti késedelemre alapított azonnali hatályú
felmondás, illetve az elállási nyilatkozat közlése jogszerűtlen, még akkor is, ha
a Megrendelő álláspontja szerint a II. részszámlához tartozó műszaki tartalom
teljesítése nem történt meg maradéktalanul. Az, hogy a műszaki ütemtervhez képest
a jelenlegi készültségi fok valamelyest elmaradásban van, nem jelenti azt, hogy a
Vállalkozó a vállalkozási szerződésben meghatározott befejezési határidőt tullépi,
illetőleg a beruházással nem készül el a szerződés szerinti befejezési határidőben.
10.).
A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2009/10/12 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.

