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Tájékoztató a szerződés teljesítéséről - Mecsek-Öko Rt. bányászati tevékenysége felhagyásával
kapcsolatos feladatai keretében végzendő környezetvédelmi munkálatok műszaki ellenőrzés

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

 

 

 

 

1.a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe:

1.b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe:

Repét Kft. (8105 Pétfürdő, Gyártelep, Pf.441.)

 

 

2.a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:

2.b) A szerződéskötés időpontja: 2005/01/27 (év/hó/nap)

2.c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:

megbízási szerződés a Mecsek-ÖKO Rt. bányászati tevékenysége felhagyásával kapcsolatos, tervezési
és kivitelezési környezetvédelmi feladatainak- kiemelten gyöngyösoroszi, Száraz-völgyi tározó
gátmegerősítési, és övárok-építési munkálatainak, valamint a Bence-völgyi zagytározóban található
veszélyes hulladéknak minősülő iszap víztelenítési, engedélyes átvevő részére történő átadási
(elszállítási), valamint a terület kármentesítési és rekultivációs munkáinak- műszaki ellenőrzése
tárgyában, az ajánlat dokumentációban rögzítettek szerint. Közbeszerzés becsült értéke: 65 M Ft

2.d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2010/12/31 (év/hó/nap)
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3.) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás:

15 negyedév időtartalmú műszaki ellenőrzés, ezen belül 187 vezető műszaki ellenőri és 187 kisegítő
műszaki ellenőri mérnöknap teljesítés, 1 db alapállapot- rögzítő jelentés, 15 db negyedéves jelentés
készítése történt.  
Ellenszolgáltatás: bruttó 55 655 145,-Ft.( göngyölített összeg)

 

 

4.a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája:

4.b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja:

összességében a legelőnyösebb ajánlat

4.c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre:

Közbeszerzési Értesítő 2004. október 27-i számában K.É.-8573/2004 szám alatt, valamint az Európai
Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2004/S 205-175757 számon.

közzétételének napja: 2004/10/20 (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:

 

K.É.-1083/2005,

közzétételének napja: 2005/01/26 (év/hó/nap)

 

 

 

5.b)* Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:
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5.c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

 

 

 

 

 

 

6.b)* Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

6.c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

 

 

 

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:

REPÉT Kft. a hirdetményben foglaltakkal egyetért.
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10.). A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2009/04/24 (év/hó/nap)

 

 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.


