17 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez
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: Vác Város Önkormányzat
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: 3. rész (Húsok, füstölt áruk,
halak): Jaczkó Lajos egyéni vállalkozó, 2600 Vác, Garam utca 3.
4. rész (Húskészítmény, töltelékáru): H&H 2001 Kft, 3021 Lőrinci, Árpád út 212.
6. rész (Zöldség, gyümölcs, tojás): VÁCFRUIT Kft, 2600 Vác, Földvári tér 16.
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: Szállítási
szerződés
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2009/02/18 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Vác Város
Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye élelmezési alapanyagainak
biztosítása három részajánlati körben, 2009. március 1-től 24 havi időtartamra.
A 12 havi szállítás tervezett mennyisége és értéke (melytől –15 %-kal való eltérés
lehetséges):
3. rész: Húsok, füstölt áruk, halak (szerződéses mennyiség, nettó ár: 2419 kg,
2.240.324 Ft)
4. rész: Húskészítmények, töltelékáruk (szerződéses mennyiség, nettó ár: 870 kg,
727.535 Ft)
6. rész: Zöldség, gyümölcs, tojás (szerződéses mennyiség, nettó ár: 185 csokor,
530 db, 13448 kg, 270, csomag, 10150 db, 1.777.275 Ft)
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2011/02/28 (év/hó/nap)
3.)
A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és
ellenszolgáltatás: 3. rész: Húsok, füstölt áruk, halak (2.169 kg, nettó 1.997.190 Ft)
4. rész: Húskészítmények, töltelékáruk (386 kg, 281.851 Ft)
6. rész: Zöldség, gyümölcs, tojás (133 csokor, 479 db, 11623 kg, 450 csomag, 8550
db, 1.695.293 Ft)
4.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: egyszerű 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-20463/2008
közzétételének napja: 2008/12/15 (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:
közzétételének napja: (év/hó/nap)
5.a)*
A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e:
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: nem
6.b)*
Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása,
indoka: A 3. és a 6. rész tekintetében a két nyertes ajánlattevő (Jaczkó Lajos,
VÁCFRUIT Kft.) szerződésszerűen teljesítettek. A 4. rész (Húskészítmény,
töltelékáru) tekintetében történt szerződésszegés: a H&H 2001 Kft, több esetben
nem a megrendelt árukat szállította, vagy nem is szállított. Emiatt az ajánlatkérő
2010. február 19-én, 60 napos hatállyal felmondta a szerződést.
6.c)*
A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: H&H 2001 Kft, 3021 Lőrinci, Árpád út
212.
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: Ez a hirdetmény egy 24 hónapos szerződés 12 havi
részteljesítéséről szól
9.).
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: Jaczkó Lajos egyéni
vállalkozó: egyetért a tájékoztatóval, H&H 2001 Kft: egyetért a tájékoztatóval,
VÁCFRUIT Kft:egyetért a tájékoztatóval,
10.).
A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2010/03/08 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.

