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: Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata; 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: P.M. Design Kft.; 9791
Dozmat, Fiumei u. 13.
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
Szombathely, Kossuth u. 7. sz. alatti, műemléki védettség alatt álló épület
felújításához, építési engedélyezési és teljes körű kiviteli terveinek átdolgozásának,
továbbtervezésének elkészítése - Tervezési szerződés
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2008/12/01 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: A közbeszerzés
tárgya: A Szombathely, Kossuth u. 7. sz. alatti, műemléki védettség alatt álló épület
felújítása, akadálymentesítése kapcsán építési engedélyezési és kiviteli tervek
elkészítése, és ezzel kapcsolatosan a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési
eljárás során adatszolgáltatásban való közreműködés. Adatszolgáltatásban
való közreműködés alatt Ajánlatkérő az építési beruházások közbeszerzésekkel
kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet által előírt
azon dokumentumok (kiviteli tervek) szolgáltatását érti, melyeket jelen beszerzés
tárgyaként a tervező köteles szolgáltatni (a kormányrendeletnek megfelelő műszaki
dokumentáció összeállításához szükséges tervezői adatszolgáltatás) és erre
vonatkozóan az általa fenntartott kizárólagos jog is kiterjed, valamint a kivitelezésre
lefolytatandó közbeszerzési eljárás során szükséges tervismertetések, és a tervező
által készített terveket érintő, ajánlattevői kérdésekre adandó kiegészítő tájékoztatás
megadásához szükséges információk megadását érti. A kivitelezésre vonatkozó
közbeszerzési eljárás során az Ajánlatkérő helyszíni konzultációt is tervez, ahol a
terveket érintő ajánlattevői kérdések megválaszolása a tervező kompetenciája.
A közbeszerzés mennyisége: Az építési engedélyezési tervdokumentáció
szállítandó alapmennyisége 17 papír alapú és 1 digitális példány, a közbeszerzési
eljáráshoz szükséges további műszaki dokumentációk és a kivitelezési
tervdokumentáció szállítandó alapmennyisége 10 papír alapú és 1 digitális példány.
A munkanemenkénti tervezői költségbecslés szállítandó mennyisége 1 papír alapú
és 1 digitális példány.
Ellenszolgáltatás: nettó 2.600.000,- Ft
2.d)

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: (év/hó/nap)
3.)
A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és
ellenszolgáltatás: Megegyezik a 2. c) pontban foglaltakkal.
4.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: A Kbt. 125. § (2) bekezdés b) pontja
szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.
4.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja.
4.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre: közzétételének napja: (év/hó/nap)
4.d)*
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának
napja: 2008/10/02 (év/hó/nap)
4.e)*
Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre: Az eljárást eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény
az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2008. december 30-án 2008/S 252-337573
azonosítószámon került közzétételre.
közzétételének napja: 2008/12/30 (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: 2. d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
Tervezési szerződés. A szerződés időtartama a szerződés megkötésétől az épület
kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás(ok) eredményes lezárultáig tart. Az

építési engedélyezési tervek (építési engedély módosítása, lift engedélyezési
tervdokumentáció) elkészítésének határideje 2008. november 15., a tendertervek
elkészítésének határideje 2008. december 15., a kiviteli tervek elkészítésének
határideje 2008. december 30.
9.).
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A hirdetményben foglaltakkal
egyetértek.
10.).
A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2010/02/17 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.

