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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: Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: Colas-Eger Zrt.
3300 Eger Deák Ferenc út 49.
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
Vállalkozási szerződés/”Az Alsóhegy utca befejező szakaszának kiépítése
Budapesten a XI. kerületben” tárgyában
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2009/01/05 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Az Alsóhegy
utca további (Karolina út és a Bocskai út közötti szakasz cca. 510 m) kiépítése, és
hozzákapcsolása az eddig kiépített szakaszokhoz a tervek, az engedélyek és egyéb
dokumentumok alapján.
Főbb mutatók:
- földmunka megkezdése előtt terep előkészítés;
- iparvasúti vágányok bontása;
- földmű kialakítása (fedőréteg eltávolítása 0,4 m vastagságban, két rétegben
fagyvédő ágyazat, termett talaj és a töltés közé geotextilia, míg a rétegek közé
georács);
- csapadékvíz elvezetésére szikkasztó víznyelők (18 db);
- új építési szakaszon a koronaszélesség 10,25 m, sávszélesség 2x3 m, amelyek
mellet a kiemelt szegély 0,25-0,25m);
- jobb oldali padkaszélesség 1,25 m;
- 1 db (12 m mély) monitoring kút;
- gyalogosforgalom számára bal oldalon 2-2,5 m szélességű (akadálymentesített)
járda, Karolina út térségében kijelölt gyalogos-átkelőhely;
- burkolati jelek tartós, plasztikus kivitelben;
- parkolóhelyek kialakítása;
- Karolina út kereszteződésében jelzőlámpás csomópont kialakítása.
Szerződéses (vállalási) ár: bruttó 175.800.000,- Ft.
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2009/06/30 (év/hó/nap)
3.)



A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és
ellenszolgáltatás: Az Alsóhegy utca további (Karolina út és a Bocskai út közötti
szakasz cca. 510 m) kiépítése, és hozzákapcsolása az eddig kiépített szakaszokhoz
a tervek, az engedélyek és egyéb dokumentumok alapján.
Ellenszolgáltatás összege: bruttó 175.800.000,- Ft.
4.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: Kbt. VI. fejezete szerinti nyílt
4.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: A legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás (Kbt. 57. § (2) bekezdés a) pont).
4.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre: KÉ-14382/2008
közzétételének napja: 2008/09/15 (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-21911/2008
közzétételének napja: 2009/01/16 (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: Fentiekkel egyetértek
(aláírások sk.)
10.).



A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2009/07/07 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.


