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TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

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

1. a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium; 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: Pannon Park Forest Kft.; 1097
Budapest, Kén u. 6.
2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: vállalkozási
szerződés
b) A szerződéskötés időpontja: 2008. június 3.
c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: a Fazekas Mihály Fővárosi
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium sportudvarának kialakítási feladatai
(aszfaltburkolat bontása, bontási hulladék elszállítása, burkolat átépítése, kerti padok és
faveremrácsok kihelyezése, növénytartó ládák kivitelezése, termőföld feltöltés, lombos
fák, cserjék és virágok ültetése, csatornázás, vízelvezetés tervezése és kiépítése 352 m2
teljes területen), az ajánlati dokumentációban részletezett információk szerint;
bruttó 8 164 806 Ft.
d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2008. június 30.
3. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: a Kbt. 3. részének VI. fejezete szerinti nyílt
eljárás
b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás
c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre és közzétételének napja: KÉ 5217/2008; 2008. április 9.
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 8659/2008; 2008. június 13.
4. a) A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt: nem
b) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
A teljesítés határideje: eredeti - 2008. június 30.; módosított - 2008. július 10.
c) A módosítás indoka: a szerződés teljesítési határidejének módosítására műszaki
szükségességből, a sportudvar alatt húzódó csatornarendszer tényleges állapotának
feltárása alkalmával tapasztalt dugulások megszüntetésének kivitelezési többletideje
miatt került sor.
d) A szerződés módosításának időpontja: 2008. június 30.
5.* Egyéb információk:

6. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: a tájékoztatóban foglaltakkal
egyetért.
7. A hirdetmény feladásának dátuma: 2008. július 2.

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

