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l. szAKAsZ: A SZERzóoÉs ALANYAI
l.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: $zeEhai*m Vi*r*s *nk*rmányum{
Postai cím. szabads;*g tór 4-8.
Város/Község: $x*gha[crt''l +

Postai irányítószám: 5s2*
ország: |-^{i-J

Kapcsolattartási pont(ok): $aeEl"lal*m, sxab*dság ter'4-fi' ll' *i::*let 47"
Címzett: N*g5t ixtvi*n
Telefon: s*/sT1_*xÍ
E-mail: ntuszak@*a*gh*lom. hu
Fax: $*1371-*23
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

(E szakaszból szijkség esetén több példány
használható)
l'2) 

^ 
nyertes ajánlattevőként szerzodo fél neve és címe

Hivatalos név: s*rgui*-liip Kft.
Postai cím: J*saenszky t-t' 2*'
Város/Község : fu4ea*bereny
Postai irányítószám: ssSÜ
ország: &-{l"J

Kapcsolattartási pont(ok) :

Címzett:
Telefon: S6t'358-54"0
E-mail:
Fax: ss/35Í-54Ü

i1lT::-::-:]:i]-1]:&'J}"-!: l? ; sz ü ks é g e s eté n tö b b p e l d á n y h a sz n á l h a tÓ )

l.3') Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt' 22' s e) bek',241. $ b)_c) pont]
Közjogi szervezet



Egyéb
|.4') Az ajánlatkérő tevékenységi köre
l.4.1) A Kbt. lV. fejezeteA/l. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közÖsségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság

,Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
oktatás
Gazdasági és pénzÜgyek
Egyéb (nevezze meg): 1

Egészsé9ügy
l.4.2) 

^ 
Kbt. V. fejezeteA/ll fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

YÍz t r

lKbt. 163. S (1) bek. a) pontl
Villamos energia
lKbt. 16s. S (1) bek. a) pontl
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
lKbt. 163. S (1) bek. a) pontl
Földgáz és koolaj feltárása és kitermelése
lKbt. 163. S (1) bek. ba) pontl
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
lKbt. 163. S (1) bek. ba) pontl
Vasúti szolgáltatások
lKbt. 163. S (1) bek. c) pontl
Városi vasÚti, villamos-, trolibusz- vagy autÓbusz szolgáltatások
lKbt. 163. S (1) bek. c) pontl
Repü lőtéri tevékenység
lKbt. 16s. S (1) bek. bb) pontl
Kikötői tevékenységek
lKbt. 163. S (1) bek. bb) pontl
Postai szolgáltatások
lKbt. 163. S (1) bek. d) pontl
lt. SZAKASZ: A szERzŐDÉs rÁncyn
ll.1) Meghatározás
ll'1'1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Válla1k*xági gr*rződés a sx*gh*1*nr "$iárr*t F*vár*ga'' Vár*gksap*rrt int*Eráít
f*jiesetós* cítnű pr*j*kt rrr*gvai*sít*g*Nt*z seiik*óg** *pít*xl b*ruházás*k
rnu $ k*ina[s g*neniál kivit*[*g*ls*ne
|l'1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza - építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás -, amelyik leginkább
megfelel a szerződéS Vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés



Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, azajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfeleloen
Építési koncesszió
A teljesítés helye
$z*g hm i*n'l k*a[g*eg ati*s i te r{i letr* n bol* [

NUTS-kód }-.íU332

b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb !

A teljesítés helye
NUTs-kód
c)+
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1_27 . szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTs-kód
ll.1 .3) A szerzódéskötés idopontja
Dátum: 2ÜÜsl1 Íl?s (év/hó/nap)
|l'1'4) Aszerződés tárgya és mennyisége
A szeEhalort"l ''$*rrét Főwár*sa'' vár*skozpor'lt integrált f*jl*sz{*se círnű pr*j*ki
megva$*sít&sáh*g szüks*rges spítssi berqlházáso$c mLjnk{*inak generál kivit*{eaése
2' részaj**iati kor: sa*ghal*rm Város fil}r.lv*[o**gi K*rpont i*tn[u*"t udv*r klaÍakítása,
h*nrlokxati nyílásxár*k cs*réj*: r*nd*zvt$nytir ki*áakítás 'Í4.s m2 kr:ltári burkolat
t&píttis, kufonl**z* nrrór*t{i ajtÓ *ser*je s db, kil|onboa* móneiíj abi*k f*l*jít*s* 8 db
ll.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fo szójegyzék Kiegészítő szÓjegyzék

Fő tárgy: 6$4.s3t*Ü-$

További 4sá33'ítrs-ffi
tárgyak:
ll'2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás Összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjijk megadni, az összes szerződést, részt és
opciót beleértve)
Érter (arab számmal) 4'1Ü*'32ffi
Pénznem l-ií'_JF

Árn nétt<ut x
ÁrÁ-vat
Árn 1x; ,

ll'3) A szerződés időtartama
Az idótartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötéséttÍl számítva)



VAGY: kezdés: 2Ü1 ÜlÜ4/*7 (év/hóinap)
befejezés: a*1 *lÜ*127 (év/hÓ/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b)

aján latkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje : (év/hóinap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól? r"l*lt"l

ll.4) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás
|l'4'1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti men nyiség
Ld. {ü.1.4} pnnt
|l'4'2) Az ellenszolgáltatás összege
[.Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjÜk megadni]
Érter (arab számmal) 4"1Ü*'32*
Pénznem HLJF
ÁrR nélrutx i i

ÁFÁ-val
Árn 1x; ,

lll. SZAKASZ: ELIÁRÁS
lll.1) Az eljárás fajtája
lll.1 .1) Az eljárás tajtája
lll.1 .1 .1) A közbeszerzési törvény lV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott ideértve a
Kbt' 251' s (3) bek. szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
H i rd etmé n y közzététe léve l i n d u ló tá rgya lásos
Gyo rs ított tá rgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos eljárás
lll.1.1.2) A közbeszerzési törvény V' fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
l d őszakos e lőzetes tájékoztatót ta rta lmazó h i rdetmé n nyel meg h i rdetett meg h ívásos
Előminősítési hirdetmén nyel meg h irdetett megh ívásos
H i rdetmén y közzéÍéÍelével i n d u ló tá rgya lásos
Hirdetmény nélkÜli tárgyalásos
Időszakos előzetes lájékoztatot tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési h irdetmén nyel meg h irdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
lll.1.1'3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű
eljárás)
xHirdetménnyel induló, tárgyalás nélkÜli
Hirdetmén nyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkÜl induló, tárgyalásos
lll.2) BÍrálati szempontok
|ll'2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelot jelölje meg)



A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
lll.3) Hivatkozás a lefolytatott kÖzbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
k özzététe l e kr e l tá)ékozta tá s ra
lll.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hÓ/nap)
A hirdetmény száma a Hl-ben: iS -
És l vnoy
A hirdetmény közzétételének idcÍpontja a KÉ-neri: 3**$l1*123 (év/hó/nap)
A hirdetmériy száma a KÉ-ben: 2Ü5Ü8 / 3Ü*s (KÉ-szám/évszám)_
lll'3.2) Hirdetmény közzététele nélkÜli eljárás esetén aza1ánlattételifelhívás
megkÜldésének, illetőleg aKözbeszerzési Dontőbizottság tájékoztatásának napja .

Dátum: (év/hó/nap)
lll.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre t

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (évlhó/nap)
A hirdetmény száma a Hl-ben: /S -
És l vnoy
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2*tÜiÜ2115 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: j8T2 t2Ü1Ü (KÉ-szám/évszám)
lV. SZAKASZ: A szERzŐDÉs reuesírÉse
lV. 1 ) Szerződésszerű teljesítés
rv.1 .1 )

A szerződés teljes ítés e szeződésszerű volt-e? ige n
lv'1'2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása,
indoka:
lV.1.3) A szerződésszegést elköveto(k) neve, címe:
lY.2) Szerzodésszerű részteljesítés
tv.2.1)
A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e?
lv.2'2) Nem szerződésszerúi részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása,
indoka:
lV.2.3) A szerződésszegést elköveto(k) neve, címe:
lV'3) Szerződés módosítása
rv.3.1)
A szerződést módos ították-e? ner''r

lV'3'2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ_ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
V' szakasz: kiegészítő információk
V'1 ) Egyéb információk:
s- k*xÍ:*gz*nx*s ti*rgy* *xerinti ápítés! beruh*rás páíyiárati f*rrásb*í k*rr*[t
finar:*eín*g*$ra, * *ÁÜp-p*ÜT-s.1'2lA *ei**tu, .,K!st*rságí sz*khely*k intmgri*lt
fejlesztós* sz*ghal*!'!"l a ,,sár"n*ít Fmv*r*$B" v;*r*sk*apont int*gráit íejleseté*e'' cir'ylű
pr*.}ektl**n' A pr*j*kt elsz*r**ta*g! r*ndj*il*k rrr*gf*l*t**g"r ax ell*n*rt*k n:*gfizatés*
a vi*{lalk*xi r*:gzére srá$iit*i finanszír*ai****l t*rt*nt. ,Ajántatk*r# fr*1'{ "**"Üs" napján



*rt*suít a v;árifalk*z*l *íj kifix*t*s*r*l' A fin*t*s f*r:ti*k n:iatti k***dolrr'le a f*l*kn*k
mern f*ll*hat*, í5y m t*ijesítést *e*r"a*dr*gsagrűft*k t*}<i*tik

V.2) A nyertes ajánlattevoként szerződő fél nyilatkozata:
Á hlÍreje{ffi**y t*rtm$n:;ival *gy*tért
v.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: ü*'tr 1/Üs/1 s (év/hó/nap)


