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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
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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: Észak-magyarországi Regionális
Munkaügyi Központ (ÉMRMK); 3530 Magyarország, Miskolc, Mindszent tér 3.
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: HÍD Kultúrák, Korosztályok,
Közösségek Között Egyesület 3530 Magyarország, Miskolc, Rákóczi utca 12. ;
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
Vállalkozási szerződés hátrányos helyzetű álláskereső és inaktív személyek
munkaerő-piaci (re)integrációját elősegítő mentori- és humánszolgáltatások
nyújtására.
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2009/02/02 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Vállalkozási
szerződés 2952 fő hátrányos helyzetű álláskereső és inaktív személy
munkaerő-piaci (re)integrációját elősegítő mentori és humán szolgáltatások
nyújtására. A becsült érték: 166 640 400 Ft.
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2009/02/02-2009/12/31
(év/hó/nap)
3.)
A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és
ellenszolgáltatás: A hátrányos helyzetű álláskereső és inaktív személyek
munkaerő-piaci (re)integrációját elősegítő mentori- és humánszolgáltatások
nyújtása: Miskolcon 473 fő részére. Az ellenszolgáltatás összege: 13.918.743,-Ft.
4.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: Egyszerűsített.
4.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: A legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás.
4.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre: KÉ 19757/2008
közzétételének napja: 2008/12/08 (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 1836/2009
közzétételének napja: 2009/06/12 (év/hó/nap)
5.a)*
A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e: nem
5.b)*
Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása,
indoka: Hibás teljesítés.
A vállalkozási szerződésben foglaltak teljesítése 65,87%-ban történt meg, ezért a
vállalkozói díj kifizetéséről a teljesítés arányában intézkedtünk.
5.c)*
A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: HÍD Kultúrák, Korosztályok,
Közösségek Között Egyesület 3530 Magyarország, Miskolc, Rákóczi utca 12. ;
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: 2009.02.02-án a 9 részajánlatra (körzetre) osztott
közbeszerzési eljárásban 8 körzetre, 8 db vállalkozási szerződést kötött az
ÉMRMK a nyertes ajánlattevőkkel. A Heves 2. körzetre, a 7. számú részre- utóbb,
2009.03.31-én kötött szerződést az ÉMRMK mivel érvényes ajánlat, csak a
későbbi hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban érkezett. Jelen tájékoztató, az 1.
körzet Miskolc térségre vonatkozó vállalkozási szerződés teljesítéséről készült. A
szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2010.06.15.
9.).
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: a tájékoztatóban foglaltakkal
nem ért egyet, amiről írásban nyilatkozott.
10.).
A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2010/06/22 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.

