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:
EuroAszfalt - Vegyépszer Konzorcium, 2225 Üllő Zsarókahegy 053/30. hrsz
2.a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
Vállalkozási szerződés a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési
és -tisztítási rendszerének fejlesztése” projekt pénzmaradványának felhasználását
célzó építési munkák tervezésére és kivitelezésére
2.b) A szerződéskötés időpontja:
2007/07/17 (év/hó/nap)
2.c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:
Tárgya és mennyisége:
Tárgy: Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és -tisztítási
rendszerének fejlesztése projekt keretében a pénzmaradvány felhasználását célzó
kivitelezési munkákhoz szükséges kiviteli tervek elkészítése, a kivitelezési munkák
elvégzéséhez szükséges minden engedély beszerzése, a kivitelezési munkák
megvalósítása a dokumentációban meghatározottak szerint.
Mennyiség:
Tekintettel a munkák tervezés-építés jellegére, a közbeszerzési ejlárás
megindításakor pontos fizikai mennyiségek a közbeszerzési eljárás meghirdetésekor
nem határozhatók meg. A dokumentáció - Ajánlatkérő rendelkezésére álló
információk alapján - tartalmaz mennyiségeket irányadó jelleggel:
Tervezési munka 1 db.
A szombathelyi regionális szennyvíztisztító telep biológiai és recirkulációs
rendszerének intenzifikálása 1 db.
Technológiai vezeték cseréje, felújítása 1 db.
Ultrahangos iszapkezelő berendezés beépítése az iszapvonalba 1 db.
A szennyvíztisztító telepi infrastruktúra fejelsztése a meglévő telepi úthálózat
felújítása 6 736 m2.
Üzemi utak építése a műtárgyak megközelítésére 4 107 m2.
Szennyvíztelepi felügyeleti rendszer a kerítések, kapuk, felújítása seréje 1 db.
A telepi térvilágítás felújítása kiépítése; 1 db.
Térfigyelő rendszer kiéíptése 1 db.
A záporvíztározó üzemeltetéséhez szükséges fejlesztések 1 db.
Gépkocsi-tároló létesítése 361 m2.
A karbantartó és szállító járművek telepi autómosója 1 db.

A szennyvíztelepi laboratórium és a diszpécserközpont bővítése emeletráépítéssel
1 940 m2.
Csatornahálózat fejlesztése:
Szombathely, Zanati úti aluljáró elöntésének megszüntetése, csapadékvíz elvezető
rendszer átépítésével.
Szombathely és Kőszeg településeken a szennyvízcsatorna hálózat hiányzó
szakaszainak kiépítése.
Szombathely, Tinódi Seestyén u. 145 fm.
Kőszeg, Hermina u. 297 fm.
Szombathely, Liliom u. 283 fm.
A komposztáló telepre vezető megközelítő út építése 639 fm.
Komposztáláshoz szükséges adalékanyagok tárolásához tárolóterek építése 1 250
m2.
Ellenszolgáltatás: 4.492.824 EUR + Áfa
2.d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
2010/08/15 Teljesítés határideje (év/hó/nap)
3.) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és
ellenszolgáltatás:
A szerződés 55,97%-a, 2.515.827,78 EUR.+ÁFA
4.a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája:
nyílt, közösségi értékhatárt meghaladó
4.b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja:
Legalacsonyabb ár
4.c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg
meghirdető hirdetményre:
TED-2009/S 53-076283 közzétételének napja:
2009/03/18 (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:
K.É. 13616/2009
közzétételének napja: 2009/07/22 (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:
6.b)* Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa,
leírása, indoka:
A részteljesítési határidők tekintetében az Ajánlattevő által benyújtott követelések
elbírálása folyamatban van.
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:
közzétételének napja:
(év/hó/nap)
8.).* Egyéb információk:
9.). A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
nem nyilatkozott.
10.). A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja:
2010/07/30 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.

