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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 Önkormányzat
2600 Vác, Március 15. tér 11.
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: Trend Építő Zrt.
1047 Budapest, Baross u. 74.
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
Vállalkozási szerződés a Katona Lajos Könyvtár (Vác, Budapesti főút 37.)
homlokzatfelújítási munkálataira.
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2009/02/03 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: A Katona Lajos
Könyvtár felújítandó homlokzati felülete: kb. 1025 m2. A homlokzatfelújítás része volt
a meglévő ablakoknak az ajánlatkérő által korábban beszerzett ablakokra történő
cseréje (összesen 50 db), az ereszcsatorna, bádogozás cseréje, valamint a héjazat
alsó cserépsorainak javítása. Emellett a közbeszerzés tárgya volt a bejárati főkapu
faanyagpótlásos javítása, lazúros felületkezelése is.
A kivitelezés tárgyát képezte mind a Budapesti főúti, mind a Bajcsy Zsilinszky utcai
szomszéd felöli fal vakolatjavítása utáni színezése is.
Ellenszolgáltatás: nettó 17.782.675 Ft.
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2009/05/06 (év/hó/nap)
3.)
A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és
ellenszolgáltatás: Azonos a 2. c) ponttal.
4.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: egyszerű eljárás a 299. § (1) a) szerint
4.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Összességében
legelőnyösebb ajánlat. (Bírálati szempontok: vállalkozási díj, fizetési határidő,
teljesítés ideje)
4.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre: KÉ-19063/2008.
közzétételének napja: 2008/11/28 (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: 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: A nyertes ajánlattevő számlája 2009. június 23-án került
kifizetésre.
9.).
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: Egyetért a tájékoztató
tartalmával.
10.).
A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2009/06/29 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.


