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„Tehetséggondozó hálózat kiépítése az  

Eötvös József Középiskolában” 

TÁMOP-3.3.7-09/1-2010-0009 

 

TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL 

TÁMOP-3.3.7-09/1-2010-0009 
 

1. a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Eötvös József Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 3360 Heves, Dobó út 29 

    b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: INFORM-ADÓ Oktató és Szolgáltató Kft. (székhely: 3530 Miskolc, 

Széchenyi u. 90. 1/1 

2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: Megbízási Szerződés 

    b) A szerződéskötés időpontja: 2012. 04.10. 

    c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: TÁMOP-3.3.7/09-1-2010-0009 keretében „Tehetséggondozó 

hálózat kiépítése az Eötvös József Középiskolában” című projekthez kapcsolódóan oktatásfejlesztéshez kapcsolódó 

szolgáltatás(ok) beszerzése, összesen 12 381 000 Ft +áfa 

    d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2013. október 31. 

3. A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás:1. rész 1 486 000,-Ft + ÁFA 

2. rész 457 000 Ft +áfa 

3. rész 6 390 000 Ft+ áfa 

4. rész 4 048 000 Ft +áfa 

4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: hirdetmény nélküli tárgyalásos kbt 122§ (7) bekezdés a pontja alapján 

    b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb bruttó ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. 

    c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének napja: „nem 

releváns” 

    d)* Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság 

tájékoztatásának apja: 2012.02.21. 

5.* a) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e: igen 

    b)* Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: „nem releváns” 

    c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: „nem releváns” 

6.* a) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e: „nem releváns” 

    b)* Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: „nem releváns” 

    c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: „nem releváns” 

7. a) A szerződést módosították-e: igen – Kedvezményezett váltás miatt 

8. A fizikai teljesítés napja: 2013.10.08 

9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének napja: 2013.10.09 
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