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: Észak-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság
9021 Győr, Árpád út 28-32.
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: AD STATUA Konzorcium
1095 Budapest, Kvassay J. út 1.
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
vállalkozási szerződés
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2009/02/06 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Győr-Gönyű
Országos Közforgalmú Kikötő továbbfejlesztésének tervezési és előkészítési munkái
I.
1. rész Megvalósíthatósági tanulmány készítése
2. rész A kikötő medencéssé történő átalakításának tervezése a Mosoni-Duna
torkolati szakasz áthelyezésével, valamint vízszintszabályozó műtárggyal és
hajózsilippel
Ellenszolgáltatás összege: nettó 305 928 000,- HUF
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2010/06/30 (év/hó/nap)
3.)
A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és
ellenszolgáltatás: 1. rész Megvalósíthatósági tanulmány készítése (részteljesítés)
2. rész A kikötő medencéssé történő átalakításának tervezése a Mosoni-Duna
torkolati szakasz áthelyezésével, valamint vízszintszabályozó műtárggyal és
hajózsilippel (részteljesítés)
4.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: nyílt
4.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Az összességében
legelőnyösebb ajánlat az alábbiakban megadott részszempontok alapján:
1. Ajánlati ár (Ft), súlyszám: 7
2. Előteljesítés vállalása napokban a B mellékletben megjelölt dátumhoz
viszonyítva, súlyszám: 2
3. A késedelmi kötbér napi mértékére tett ajánlattevői vállalás (%), súlyszám: 1

4.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre: 2008/S 212-282120
közzétételének napja: 2008/10/31 (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: 2009/S 34-049384
közzétételének napja: 2009/02/19 (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: nem
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: A tájékoztató tartalmával
egyetért.
10.).
A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2010/02/26 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.

