Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatója a szerződés
teljesítéséről (15581/2007)
1. a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe:
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.
b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: CANOR-International Kft.,
1125 Budapest, Nógrádi u. 8.
2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
megbízási szerződés Szombathely megyei jogú város szennyvíz-elvezetési és
-tisztítási rendszerének fejlesztése projekthez kapcsolódó szakértői segítségnyújtás
a mérnök/ műszaki ellenőri tevékenység ellátására.
b) A szerződéskötés időpontja: 2005. szeptember 22.
c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:
Tárgya: a FIDIC szerződéses feltételek szerint meghatározott mérnökszolgáltatások
végzése a garanciális felülvizsgálati eljárás során feltárt hiányosságok
megszűnéséig: részvétel két építési közbeszerzési eljárásban (bírálat,
szerződéskötés); folyamatos műszaki ellenőrzés ellátása a kivitelezés során;
a vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése; az
átadás-átvételi eljárás szabályszerű lefolytatása; közreműködés a műszaki
átadás-átvételi eljárást követő folyamatokban az alábbi munkák végrehajtása során:
– Szombathely nyugati városrésze egyesített 3–0–0 főgyűjtője (kb. 1070 m).
– Mellékgyűjtők a nyugati városrészben (kb. 6201 m).
– Szennyvízátemelő építése (1 db).
– Perint patak keresztezése nyomócsővel, bújtatóval.
– Szennyvíztisztító telep előtisztító (53 000 m3/d) és iszapkezelő (35 000 m3/d)
létesítmények korszerűsítése és fejlesztése.
– Szennyvíziszap-komposztáló létesítése (víztelenített szennyvíziszap mennyisége
15 000 t/év).
Mennyisége: a közbeszerzés tárgyában meghatározott munkák felügyelete.
Az ellenszolgáltatás: 279 000 EUR + áfa.
d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 66 hónap a szerződés
megkötésétől számítva.
3. A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás:
A szerződés 51%-a azaz 142 290 EUR + áfa
4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: nyílt, közösségi értékhatárt
meghaladó eljárás.
b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: az összességében
legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján:
részszempontok
súlyszámok
1. Ajánlott ellenérték mértéke
12
2. Szakmai ajánlat minősége
8
Csökkenő fontossági sorrendben.

c) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre és közzétételének napja: 2005. június 17., 2005/S 116-114486; 2005.
június 29. K. É. – 8268/2005
d) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: –
e) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és
közzétételének napja: 2005. október 1., 2005/S 190-186960; 2005. október 2., K. É.
– 16492/2005
5. a) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e: –
b) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:
–
c) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: –
6. a) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e: igen.
b) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása,
indoka: –
c) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: –
7. a) A szerződést módosították-e: nem.
b) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
és közzétételének napja: –
8. Egyéb információk: –
9. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: a szerződés teljesítéséről
szóló tájékoztatóban foglaltakkal egyetért.
10. A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2007. szeptember 26.

