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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:
Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye
2600 Vác, Kölcsey u. 4.
1.b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe:
3, rész (Húsok, füstöltáruk, halak) Jaczkó Lajos egyéni vállalkozó
2600 Vác, Garam u. 3.
6. rész (Zöldség, gyümölcs, tojás) Vácfruit Kerskedelmi és szolgáltató Kft.
2600 Vác, Földváry 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)
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:
2010/02/28 (év/hó/nap)
3.) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és
ellenszolgáltatás:
3. rész: (Húsok, füstölt áruk, halak)
mennyiség: 2.301 kg, ellenszolgáltatás: nettó 2.208.631 Ft
6. rész: (Zöldség, gyümölcs, tojás)
mennyiség: 151 csokor, 876 db, 12250 kg, 276 csomag, 9920 db tojás,
elenszolgáltatás: 1.891.995 Ft
4.a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája:
A Kbt. 299. (1) a) pont szerinti egyszerű 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 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:
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 határozott idejű szerződés lejárt 2011. 02. 28-án, a pénzügyi teljesítés megtörtént
2011. 03. 30-án. A 2.c) ponban az ajánlati felhívásban szereplő éves mennyiségek
vannak feltüntetve. A 3. pontban az utolsó 12 hónap mennyiségei és részteljesítési
értékei szerepelnek.
9.). A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Jaczkó Lajos egyéni vállalkozó: egyetért a leírtakkal, VÁCFRUIT Kft: egyetért a
leírtakkal.
10.). A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja:
2011/03/31 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.

