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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata tájékoztatója a szerz■dés teljesítésér■l (17166/2

1. a) Az ajánlatkér■ként szerz■d■ fél neve és címe:
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2351 Alsónémedi, F■ út 58.
b) A nyertes ajánlattev■ként szerz■d■ fél neve és címe: Debreceni Magas-, Mély- és Út
2.
b)
c)
d)

a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerz■dés meghatározása: vállalkozási
A szerz■déskötés id■pontja: 2005. március 22.
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: alsónémedi tehenészeti é
A szerz■dés id■tartama vagy a teljesítés határideje: 2006. szeptember 30.

3. A szerz■dés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás:

4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: egyszer■ meghívásos eljárás.
b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: az összességében legel
részszempontok
súlyszámok
1. ajánlati ár (Ft)
45
2. késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap mértékben meghatározva)
20
3. jótállás mértéke (az elkészített útszakaszra vállalt jótállás mértéke hónapokban me
1

20
4.
10
5.
5
c)
d)
e)

teljesítési határid■ (hónapban, a szerz■déskötés napjától számítva)
kedvez■bb fizetési határid■

Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illet■leg meghirdet■ h
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésén
Hivatkozás az eljárás eredményér■l szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és kö

5. a) A szerz■dés teljesítése szerz■désszer■ volt-e: igen.
b) Nem szerz■désszer■ teljesítés esetén a szerz■désszegés típusa, leírása, indoka: –
c) A szerz■désszegést elkövet■(k) neve, címe: –

6. a) A szerz■dés részteljesítése szerz■désszer■ volt-e: –
b) Nem szerz■désszer■ részteljesítés esetén a szerz■désszegés típusa, leírása, indoka
c) A szerz■désszegést elkövet■(k) neve, címe: –
7. a) A szerz■dést módosították-e: nem.
b) Hivatkozás a szerz■dés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és
8. Egyéb információk: –
9. A nyertes ajánlattev■ként szerz■d■ fél nyilatkozata: –
10. A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2006. július 13.
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