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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
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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 Önkormányzata
2600 Vác, Március 15. tér 11.
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: Nutritive Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
1046. Budapest, Fóti u. 56.
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
Vállalkozási szerződés szociális étkezetetés biztosítására Vác város területén
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2008/04/17 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Szociális étkezetés
biztosítása Vác város területén.A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás
keretében igényelt ebéd főzése és házhoz szállítása, munkanapokon Vác város
közigazgatási határán belül, Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások
Háza által szervezve. Az átlagos napi adagszám: 160 adag - 30%. (ebből a
cukormentes illetve zsír és fűszerszegény ételek várható adagszáma: 20).
1 adag ebéd nettó (Áfa nélküli) ára: 475 Ft
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: (év/hó/nap)
3.)
A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és
ellenszolgáltatás: 2009.V.1- 2010.IV.30. közötti 12 hónapban, 38129 adag került
kiszállításra, melynek a nettó ellenértéke 18.111.275 Ft
4.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: Egyszerűsített eljárás
4.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Összességében
legelőnyösebb ajánlat (szempontok: ár, fizetési határidő).
4.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre: KÉ- 2320/2008.
közzétételének napja: 2008/02/18 (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-6187/2008
közzétételének napja: 2008/05/16 (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: igen
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 hirdetmény egy határozatlan idejű szerződés
részteljesítéséről szól, a 2.d) pont ezért nem lett kitöltve
9.).
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: Egyetért a leírtakkal
10.).
A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2010/05/06 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.


