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A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztő
bizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL
1. a) Az ajánlatkérőként szerződőfél neve és címe: Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata, 5000. Szolnok, Kossuth tér 9.
b) A nyertes ajánlattevőként szerződőfél neve és címe: DEBMUT Zrt. 4025. Debrecen,
Barna u. 15.
2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: vállalkozási
szerződés az önkormányzati üzemeltetésűutak fenntartási munkáinak elvégzésére
b) A szerződéskötés időpontja: 2006. december 06.
c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:
Tárgya: Szolnok területén a burkolt utak, kerékpárutak, járdaburkolatok, parkolók és
autóbuszmegállók peronszigeti burkolatának, földutak és útpadkák
fenntartási munkáinak és a közúti jelzések fenntartási és forgalomszabályozási
munkáinak elvégzése
Mennyisége:
1) Földutak fenntartása során elvégzendőmunkálatok
- javított földutak profilozása kőszórással
3.740 m2
- javított földutak kátyúzása kőanyaggal
650 m2
2) Az útburkolatok fenntartása során bedolgozásra kerülőanyagmennyiségek
újrahasznosított aszfalt 733 m2 (57,8 m3)
hideg aszfalt
755 m2 (57,3 m3)
hengerelt aszfalt
3 194 m2 (225,3 m3)
beton burkolat
146 m2 (29,2 m3)
kiemelt szegély
25 fm
3) A járdaburkolatok fenntartása során bedolgozásra kerülő
anyagmennyiségek
öntött aszfalt burkolat
1 970 m2
járdalap
88 m2
beton
1 829 m2
hengerelt aszfalt
1 169 m2
4) Padkarendezési munkák során elvégzendőmennyiségek
Padkarendezési munkák
200 m2
5) Jelentősebb forgalomszabályozási munkák mennyisége
- oszlop kihelyezés:
70 db
- oszlop bevonás:
4 db

- oszlop helyreállítás:
27 db
- közúti jelzőtábla kihelyezése:
120 db
- közúti jelzőtábla leszerelése (bevonás):
61 db
- közúti jelzőtábla felszerelése:
43 db
- úttisztítással kapcsolatos forgalomszabályozás
 közúti jelzőtábláinak felszerelése:
474 db
 közúti jelzőtábláinak leszerelése:
474 db
± 20 %
Ellenszolgáltatás: bruttó 158.566.349.-Ft
d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2007. január 01. - 2008. december
31.
3. A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás:
Mennyisége:
1) Földutak fenntartása során elvégzendőmunkálatok
- javított földutak profilozása kőszórással
457 m2
- javított földutak kátyúzása kőanyaggal
162 m2
2) Az útburkolatok fenntartása során bedolgozásra kerülőanyagmennyiségek
újrahasznosított aszfalt
0 m2
hideg aszfalt
152 m2
hengerelt aszfalt
7.524 m2
beton burkolat
132 m2
kiemelt szegély
263 fm
3) A járdaburkolatok fenntartása során bedolgozásra kerülő
anyagmennyiségek
öntött aszfalt burkolat
4.189 m2
járdalap
30 m2
beton
192 m2
hengerelt aszfalt
9 m2
4) Padkarendezési munkák során elvégzendőmennyiségek
Padkarendezési munkák
168 m2
5) Jelentősebb forgalomszabályozási munkák mennyisége
- oszlop kihelyezés:
36 db
- oszlop bevonás:
0 db
- oszlop helyreállítás:
27 db
- közúti jelzőtábla kihelyezése:
71 db
- közúti jelzőtábla leszerelése (bevonás):
5 db
- közúti jelzőtábla felszerelése:
37 db
- úttisztítással kapcsolatos forgalomszabályozás
 közúti jelzőtábláinak felszerelése:
485 db
 közúti jelzőtábláinak leszerelése:
485 db
2007. évi ellenszolgáltatás: bruttó: 79.281.119.-Ft
4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: közösségi nyílt eljárás
b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás
c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre és közzétételének napja: KÉ-20727/2006.09.19.
d)* Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:-

e)* Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és
közzétételének napja: KÉ-26421/2006.12.19.
5.* a) A szerződés teljesítése szerződésszerűvolt-e: b)* Nem szerződésszerűteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: 6.* a) A szerződés részteljesítése szerződésszerűvolt-e: igen
b)* Nem szerződésszerűrészteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: 7. a) A szerződést módosították-e: nem
b)* Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és
közzétételének napja: 8.* Egyéb információk: a hirdetmény a szerződés 2007. évi részteljesítésére vonatkozik.
9. A nyertes ajánlattevőként szerződőfél nyilatkozata: a hirdetményben foglaltakkal az
ajánlattevőként szerződőfél egyetért.
10. A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2008. január 08.

________
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

