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Tájékoztató a szerződés teljesítéséről - jászberényi lezárt hulladéklerakó létesítményeinek monitoring
végzésének illetve hatóság részére jelentések készítésének műszaki ellenőrzése

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

 

 

 

 

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

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

Lenoci Környezetvédelmi Tanácsadó Kft., 2083 Solymár, Eper u. 17.

 

 

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

2.b) A szerződéskötés időpontja: 2005/03/03 (év/hó/nap)

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

a jászberényi lezárt hulladéklerakó létesítményeinek- hatályos jogszabályoknak, valamint az illetékes
környezetvédelmi, vízügyi és természetvédelmi hatóságok előírásainak megfelelő- üzemeltetésének,
kiemelten a lerakó biztonságos őrzésének, a lerakó borításának (füvesített felület) gondozásának,
karbantartásának, berendezések karbantartásának, CrVI-val szennyezett talajvíz szivattyúzásának és
tisztításának, csapadékvíz elvezetésének, talajvíz-monitoring végzésének, süllyedés-monitoringjának,
passzív gázszellőzés-monitoring végzésének illetve hatóság részére jelentések készítésének műszaki
ellenőrzése.Közbeszerzés becsült értéke: kb. 12 M Ft (a kbt. 37.§ 1/b pontja alapján került
meghatározásra.)

2.d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2027/07/31 (év/hó/nap)
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3.) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás:

a műszaki ellenőri tevékenység keretében a 2005. március 17-i műszaki átadás időpontjától kezdődően
a műszaki ellenőr személyes megbeszélésekkel és 102 db helyszíni szemlével végezte az ellenőrzést
vizsgálva, hogy az üzemeltető konzorcium által végzett tevékenységek megfelelnek-e a jogszabályi
előírásoknak és a szerződésben foglaltaknak. A műszaki ellenőr részt vett a hatósági egyeztetéseken.
Minden negyedév elteltével a Megbízó (ÁPV Zrt./MNV Zrt.) részére a műszaki ellenőr negyedéves
műszaki előrehaladási jelentést készített, amelyben részletezte az üzemeltető által ellátott, vagy el nem
látott feladatokat, javaslatokat tett a szükséges változtatásokra és feladatokra. Szakvéleményt írt az
üzemeltető által készített féléves jelentésekről és ellenőrizte a benyújtott számlákat.  
Kiegészítő mintavételek és/vagy mérések végzését a műszaki ellenőr nem tartotta indokoltnak, így
azok végzése nem történt.  
A leszámlázott teljes összeg: 7.573.667,- Ft +ÁFA (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:

az ajánlati felhívás K. É.- 9467/2004 számon, Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. ajánlati
felhívása nyílt eljárás megindítása címenA felhívás helyesbítése 10758/2004 számon az Állami
Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. ajánlati felhívásának helyesbítése címen a Közbeszerzési
ÉrtesítőbenEurópai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2004/S 221-190799

közzétételének napja: 2004/12/01 (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.-3112/2005
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közzétételének napja: 2005/03/04 (év/hó/nap)

 

 

 

5.b)* Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

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:
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9.). A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

a szerződő fél a hirdetményben foglaltakkal egyetért.

 

 

10.). A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2009/04/30 (év/hó/nap)

 

 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.


