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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:
Mórahalom Város Önkormányzata, 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2.
1.b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe:
K&K Mérnöki Iroda Kft. 6640 Csongrád, Szentháromság tér 33.
2.a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
Zákányszék települések szennyvízelvezetése és tisztítása
2.b) A szerződéskötés időpontja:
2009/05/29 (év/hó/nap)
2.c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:
Mórahalom és Zákányszék települések szennyvízelvezetése és tisztítása-Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmány és Költség-haszon elemzés készítése,
talajmechanikai szakvélemény készítése, próbafeltárás és régészeti hatástanulmány
készítése, értékbecslés, lőszermentesítés előkészítő munkái, létesítési vízjogi
és építési engedélyezési tervek, a szennyvízcsatornázásra a FIDIC Piros Könyv
szerinti kiviteli terv, a szennyvíztisztításra a FIDID Sárga Könyv szerinti ajánlati terv
elkészítése.
A projekt alapadatai az előzetes dokumentumok alapján várhatóan a következők:
1500 m3/d kapacitású szennyvíztisztító telep, 10.370 fm gravitációs gerincvezeték,
7.257 fm bekötővezeték, egy végátemelő, 631 db bekötés, 10.600 fm szennyvíz
nyomóvezeték, végátemelő kapacitás növelése 100 m3/óra teljesítményről
170 m3/órára, 500 m szennyvíz nyomóvezeték kapacitásnövelése, 2014 fm
szennyvízcsatorna főgyűjtő kapacitásának növelése, 1202 fm szennyvízcsatorna
rekonstrukciója.
2.d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
2010/06/15 (év/hó/nap)
3.) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és
ellenszolgáltatás:
Mórahalom és Zákányszék települések szennyvízelvezetése és tisztítása-Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmány és Költség-haszon elemzés készítése,
talajmechanikai szakvélemény készítése, próbafeltárás és régészeti hatástanulmány
készítése, értékbecslés, lőszermentesítés előkészítő munkái, létesítési vízjogi
és építési engedélyezési tervek, a szennyvízcsatornázásra a FIDIC Piros Könyv
szerinti kiviteli terv, a szennyvíztisztításra a FIDID Sárga Könyv szerinti ajánlati terv
elkészítése.
A projekt alapadatai az előzetes dokumentumok alapján várhatóan a következők:
1500 m3/d kapacitású szennyvíztisztító telep, 10.370 fm gravitációs gerincvezeték,
7.257 fm bekötővezeték, egy végátemelő, 631 db bekötés, 10.600 fm szennyvíz
nyomóvezeték, végátemelő kapacitás növelése 100 m3/óra teljesítményről

170 m3/órára, 500 m szennyvíz nyomóvezeték kapacitásnövelése, 2014 fm
szennyvízcsatorna főgyűjtő kapacitásának növelése, 1202 fm szennyvízcsatorna
rekonstrukciója. Ellenszolgáltatás: 52.200.000.- HUF, Áfa nélkül
4.a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája:
Kbt. VI. fejezete szerinti
4.b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja:
Összességében legelőnyösebb ajánlat
4.c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg
meghirdető hirdetményre:
KÉ-4401/2009 közzétételének napja:
2009/03/20 (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:
KÉ-10081/2009
közzétételének napja: 2009/08/17 (év/hó/nap)
5.a)* A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e:
igen
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:
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 nyertes ajánlattevőként szerződő fél egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal
10.). A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja:
2011/02/09 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.

