TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL
1. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
1.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete
Postai cím: Böszörményi út 173.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont( ok):
Címzett: Magyari László igazgató
Telefon: +36 52486327
E-mail: dbjavito@dji.hu
Fax: +36 52486321
1.2) A nyertes

ajánlattevőként szerződő

fél neve és címe

Hivatalos név: Gold Acél Kft.
Postai cím: Nagyerdei krt. 14/B.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4028
Ország: HU
Telefon: E-mail: Fax: -

Internetcím (URL): 1.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű X
1.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
1.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
X Szociális védelem
11.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza - építési
beruházás.árubeszerzés vagy szolgáltatás-, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGY A
11.1) Meghatározás
11.1. l ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: tervezési szerződés
közbeszerzés( ei) tárgya:
c)
x Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória 12
(az 1-27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
4032 Debrecen, Böszörményi út 173.
NUTS-kód: HU321
11.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2012/06112
11.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Nemzeti Erőfon-ás Minisztérium Debreceni Javítóintézete részére a „Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program TIOP-3.4.3-1111. kódjelű „Javítóintézeti ellátás biztosítása
fiúk részére a Dunántúlon" című kiemelt projekthez kapcsolódó építési engedélyezési terv
elkészítése" a 9. sz. melléklet szerinti műszaki leírás alapján.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
71240000-2
További tárgyak:
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót
beleértve)
Érték: 24 200 OOO
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap): 45 naptári nap.
Módosult: A módosító szerződéskötést (2012.07.23.) követő 90 naptári napon belül, illetve az
engedélyes terv benyújtásának napján.
b)
ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2013.03.26.
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
II.4) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás
II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Debreceni Javítóintézete részére a „Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program TIOP-3.4.3-11/1. kódjelű „Javítóintézeti ellátás biztosítása
fiúk részére a Dunántúlon" című kiemelt projekthez kapcsolódó építési engedélyezési terv
elkészítése" a 9. sz. melléklet szerinti műszaki leírás alapján.
II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege
[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni]
Érték (arab számmal) 24 200 OOO
PénznemHUF
ÁFA nélkül X
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1 .1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a
Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos eljárás
III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
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Időszakos előzetes

tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [Kbt. 252.§, 261.§ (4)]
Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
Közvetlen felhívással induló tárgyalásos
III.2) Bírálati szempontok
Ill.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat
IIl.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra
IIl.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S ÉS/VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: I (KÉ-szám/évszám)
111.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
111.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S ÉS/VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2012/07/11/ (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 10077 / 2012 (KÉ-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
IV .1) Szerződésszerű teljesítés
IV. l.1)
A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e? igen
IV .1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:
IV .1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
IV.2) Szerződésszerű részteljesítés
IV.2.1)
A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e?
IV .2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:
IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
IV.3) Szerződés módosítása
IV.3.1)
A szerződést módosították-e? igen
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IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2013.04.08. (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / 5033/2013 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: kiegészítő információk
V .1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Egyet értek a tájékoztatóban foglaltakkal:
Aradiné Majoros Ibolya ügyvezető, Gold Acél Kft. (cégszerű aláírás)
(cégszerű

és Magyari László igazgató

aláírás)
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