Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatója a szerződés
teljesítéséről (4924/2007)
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: Technoplus
Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztő Kft., 1142 Budapest, Ráskay L. u. 77.
2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
Szombathely megyei jogú város szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerének
fejlesztése – szakértői segítségnyújtás a projektmenedzselő egység részére,
megbízási szerződés.
b) A szerződéskötés időpontja: 2006. március 9.
c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:
Tárgya:
– Tanácsadás és szolgáltatás nyújtása a megbízó polgármesteri hivatalában működő
projektmenedzselő egység részére a projekt vonatkozásában. Ennek keretében
a megbízás tárgyát a projekt kivitelezésére megkötött szerződések alapján a
projekt időarányos teljesítésének pontos betartása, a pénzügyi elszámolások
és előrehaladási jelentések elkészítése a közreműködő szervezet részére, a
megbízó munkatársainak szakirányútudás-felmérése és képzése, a projekt
végrehajtására konzorciumot alkotó önkormányzatokkal, illetve az üzemeltetővel
való kapcsolattartás és információáramlás biztosítása képezi.
Mennyisége:
– A közbeszerzés tárgyában meghatározott feladatok elvégzése.
Az ellenszolgáltatás: 73 700 EUR + áfa.
d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 22 hónap a szerződés
megkötésétől számítva.
3. A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás:
A szerződés 24%-a, azaz 17 688 EUR + áfa.
4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: nyílt, nemzeti értékhatárt meghaladó.
b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás.
c) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre és közzétételének napja: K. É. – 23853/2005, 2005. december 16.
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: K. É. – 5707/2006, 2006. április 3.
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. március
19.Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

