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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:
TECHNOPLUS Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztő Kft., 9024 Győr, Babits M.
u. 18.
2.a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
Vállalkozási szerződés a Nyugat-dunántúli regionális hulladékgazdálkodási
projektben érintett települések társulásának megalakítására és az ehhez kapcsolódó
szakértői feladatok elvégzésére, Szolgáltatás, Szolgáltatási kategória: 11
2.b) A szerződéskötés időpontja:
2008/04/15 (év/hó/nap)
2.c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:
A Nyugat-dunántúli regionális hulladékgazdálkodási projektben érintett települések
társulásának megalakítása, legalább olyan nagyságrendű lakosságszámot összegző
település számmal, mely lehetővé teszi az Európai Unió Kohéziós Alapjához a
projekt céljainak megvalósítására pályázat benyújtását. A Társulás megalakításához
és működtetéséhez szükséges összes dokumentum elkészítése, a társulás
működéséhez szükséges költségek fedezetére pénzügyi terv kidolgozása, a
pályázati önrész biztosítására szükséges konstrukció kidolgozása. A Megrendelő
és az érintett önkormányzatok jelen szerződés megkötéséig nem rendeltek
anyagi forrásokat a Társulás fenntartására, ezért Vállalkozó feladatát képezi,
az ehhez szükséges források felkutatása, továbbá javaslattétel a finanszírozás
módjára. A pályázati önrész biztosítására szükséges konstrukció kidolgozása.
A településekkel, döntéshozókkal, szükség esetén civil és környezetvédő
szervezetekkel folytatandó tárgyalások, egyeztetések megszervezése, koordinálása,
levezetése, dokumentálása, a szükséges tájékoztató és PR anyagok elkészítése és
terjesztése, tájékoztatási feladatok ellátása. A társulási szerződés megkötésének
lebonyolítása. A pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges további
szakértői és tervezői szolgáltatások ellátására egy közösségi értékhatárt meghaladó
közbeszerzési eljárás lebonyolítása és dokumentálása, közbeszerzési tanácsadói
feladatok ellátása, jogorvoslat esetén az Ajánlatkérő jogi képviseletének ellátása.
A projekt keretében megvalósuló létesítmények üzemeltetési stratégiájának
kidolgozása. Az előzőekben felsorolt tevékenységekhez kapcsolódó levelezések és
minden más szükséges kapcsolattartás lefolytatása. Az elkészített dokumentumok
angol nyelvű fordítása, a Nyugat-dunántúli regionális hulladékgazdálkodási projekt
előkészítéséhez szükséges mértékben.
Az ellenszolgáltatás: 24.680.000,-Ft +Áfa

2.d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
2010/06/30 (év/hó/nap)
3.) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és
ellenszolgáltatás:
A szerződés 80%-a azaz 19.744.000,- + ÁFA
4.a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája:
egyszerű közbeszerzési 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 20814/2007 közzétételének napja:
2008/01/14 (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:
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:
igen
7.b)* Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre:
KÉ 20629/2008; KÉ 8584/2009; KÉ 12199/2009; KÉ 26456/2009
közzétételének napja:
2009/03/16; 2009/10/16.; 2009/09/07.; 2010/01/15 (év/hó/nap)
8.).* Egyéb információk:
9.). A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztatóban foglaltakkal egyetért
10.). A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja:
2010/08/31 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.

