
6 . melléklet az 512009. (lll.31.) lRM rendelethez
KÖzBEszERzÉsl Énresíró
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751,06 1 3367757
E-ma i l : h i rdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa' h u on_l i ne értesítés :

http : //www. kozbesze rzes. h u
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma
KÉ nyilvántartási szám
l. SZAKASZ: A SZERzŐoÉs ALANYAí
l'1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: szeghal*rrr Város Ünkmrn:linyzat
Postai cím: szabndság t*r 4-8'
Város/Község: $aegh*l*r* !

Postai irányítoszám : 5s2fi
ország: }"'{LJ

Kapcsolattartási pont(ok): saeEha[on_l, sx*b*dság t*r 4-*' li' er::*áet,47"
Címzett: ltjmg5l ff *tv*tl
Telefon: ü$l3?1-fi1'1
E-mail : r::usz*k@seegha!*m. h *

Fax: S61371-*23
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

----- (E szakaszbólszÜkség esetén több példány
használható) __-__-
l'2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: .,sárr*t Főv*r*s*'' K*e*$ V*lfaík*ei*s {t*E*k: sWfiITIL$KY M*- Kft.'
*-PR*FíL Kft.}
Postai cím: irinyi Jizs*f u'4-2Ü ffilV"

Város/Község : ffi xdap*st
Postai irányítószám: 1 117
ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok) :

Címzett:
Telefon: üsl52Ü*75Ü
E-mail:
Fax: SSl53*-755

11l1l1:-::-:]::]TE'J}"-!:H sz Ü ksé g e seté n tö b b pé ld á n y h a sz n á l h ato)

l.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionálisihelyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22" s (2) bek',241. $ b)_c) pont]



Közjogi szervezet
Egyéb
l'4') Az ajánlatkérő tevékenységi köre
l.4.1) A Kbt. lV fejezeteA/l. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és kozösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
EgészségÜgy
l'4.2) 

^ 
Kbt' V' fejezeteA/ll íejezete szerintiajánlatkérők esetén 

"

Viz
lKbt. 163. S (1) bek. a) pontl
Villamos energia
lKbt. 163. S (1) bek. a) pontl
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
IKbt. 163. S (1) bek. a) pontl
Földgáz és kőolaj 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. 163. S (1) bek. bb) pontl
Kikötői tevékenységek
lKbt. 163. S (1) bek. bb) pontl
Postai szolgáltatások
lKbt. 163. S (1) bek. d) pontl
ll. SZAKASZ: A szERzŐDÉs rÁnoyn
ll.1) MeghaÍározás
ll'1'1 ) Az ajánlatkéro által a szerződéshez rendelt elnevezés
V*ilalk*eási szerződós a $x*ghmí*m ''$árr*t F*v*r***" v;*r*sk*zp*nt integráít
íe.!l*s:tése című pr*j*kt n"tegval*sít*s*hox szukséE*s építési b*r*házások
mu* k*inak gener*l lcivit*fiezés*ra
|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, azajánlalkéro által meghatározott
követelményeknek megfeleloen: ,.,
tprtesr Koncesszro
A teljesítés helye
$x*ghal*nr k*zig*xgatá*i terul*t*n b*1NI

NUTS_kÓd l-.{U332

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 szerződéskötés időpontja
Dátum: 2*1 Ü/Ü2122 (év/hÓ/nap)
ll.1 .4) A szerződés tárgya és mennyisége
A $zeghalorn "$árrét F*v*rose'' vár*sk*apont irrt*gráit fe.1iesxtésg *[t'vlii pro3eht

r:"r*gva[**ításáh*e sxuk*éges épít*si benxházások fi:L*rrísáinak g*nerá[ kivitel*z*se
4" r**xaj;*inrlmti k*r. sxaba***g t*r, N*ssilth t*r, NaE5r MikíCIg r.*tc*, $ótak*rt f*tu.}ít***,

aát*pítise'
- szabadság t*r át*pít*se,3árdák, ker*kp;*rxt kíalakítás*, útbunk*á*tok fel{ljítása,
su*k*kút *píté**, ernl*kryiű hetyre*llítása, zÜld{*rrll*te}c n*gt**aése, koxvilágÍt*s
kia$akítása", parkoli$t káalakít*sa: t*rko burk*[at*k 3.Es3 n:Z' asafaft burknlat
f*tújítas 3"sÜ* m2, kerti *z*g*-lly ápít** a'Í74 m, ki*m*lt sregély *pítés s55 m,

xárt cs*padókvír *sat*rn* ópítás 3T* rn" iv*vír v*zet*k r*konstr*kci* 'l2s n':,

er:tléknnű dísxlc.*rÍtés építés 35 rn, gacbgr áth*ly*z*s t db, sg*kok*t kia|akítá* 'tr db,

k*rviiágítn* *tépítes: ts db kanrd*!&b*r és k*avilsiEít*si Eámp* ell^i*ly*ai*, *ntcxővíe
h*l*zai *pít*s 194 rc, hírkca}* kábcl klváttág 51* nn, k*rt&pít*s-z*tdterliEgt rend*at*g

- F'r1ű*r:t**ki korny*xetb*n ióvs Kosgu{h iár mtápít*s*, jl*nd*k. k*r*kp*r*t {*[ujítás*,

díszbr-lnkaE*tt*i vea{o *il*t*gm, uthurk*[mt*k feiltjít;&**, en"l}ókrrrű f*lii1[t;**a, k*rvil*gít**
${.*rszerLis[t*s*' z*ldf*lui*telc rertd*a*s*, park*i*k kialakít*ga" t*rko b*rkolat*k 3'5s7
r*2, agaf*ti hur[s.*i*t f*tujít** 2.533 m2, kerti sx*6*ly *pít*s 2.1*7 nr, kigrn*lt sa*gély
+ K sa*s*iy *pítés 76s nr, eart *sapad*kviz esatorna *pítás 243 rn, lv*víc vezettík
r*fq*nstrmk*ii t3* rn, *rnléknrű *th*ly*rs$* *s f*itljítás 't *ji*" k*;vili&gít*s átépítés:
1* db karr**Eaber *s i<*ev!li*gítási iámpa *lh*}y*xás, *t"lt*x*víz háí*rat *pítes 34 rr:.

hínk*zlo ki*bel í*gvex*t*k át*pí**s f*[*ici*b*lre 33* rn, k***pit*s-x*|*t*r*i*t rer"lc{cz**

- f'*egy i\4iki*s uten f*liljí{ása k*avil*gfti** k*r*eerűsít*sg, j*rd*k í*txjí{ás*,
z*{df*E*1*tek rer:d*z*g*" r}tbur}s.*i*t*k í*llrjitása, park*i*k ki*tmkit;ág*, teleí*r'l *s



wiliarrt** v*x*tr*k*k kiváií;*sa: t&rk* bxrkolat*k s43 y:"rZ, asxí*lt bulk*lat f*Bújít;*s
1.434 r_rr2, ;árda sn*g&ly *pít*s 2*3 m' ki*m*át *a*gó$y *pít** 1*s ryr, ici*íT]elt
víx*fv*e*í* Ntsxeg*lyk* *pit** 43'l m, z*rt cs*pad*kwíe cc*t*r*g *pít*x trÜ2
n:' iv*víx v*zet*k r*k*ngtr*$q*i* 14* m, sr*nnyvía**at*rna r*k*p:str*icci* *1 m,
k*xvi3*Eítás átópítin: lÜ db kan**1;ábnr ** k*avii*gít;ási t*mpm *lh*ly*z*s, z*ldteruÍ*t
n*nd*zig - xt*abútcr*k
- $*{*F<ert *tt{'píta*se, útburk*lat*k íe6*jítá*a, kczviEágítás kargzmrr'jsítsse"
z*i*felÜletek n**d*z***, '}árd;ák, ít*rr$hpárút f*{*jítás*, df gabutn[coíatta! v*Eo f*d*se,
pnrkofi*k ki*íakítása, te[e{*n és vi|lam*g v*x*tékek kiv*ítása: térkŐ b*rkolat*k 3's4$
n"l2, aszfalt burkol*t felújítás 6.32Ü n"rt, k*rti se*gÓfiy *pítós 2"s3* rn, kiemelt saeE$:ly
*pít*s 1 '1sÜ rr:, srllly*szt*tt sxegt*$y epítes 7* r'n' ziárt *s*padÉkvír cs*torr':a ápít*s
5s5 rn, ivÓvíe ver*ték r*k*n*truk*i* Í3$ r:r, k*avil*gítás i*t*pit**: 1& db k*ndeláb*l
*s k*zvilágítási ián"lp* eíhety*e*s' tr*fi ***tl*s - i*tt*rhel*s Üntsxüvíx ha*$*z*t épít*s
1&3 t'n, hínk*rlo k*beí tr*gv*a*t*k at*pít*s fo}dkmbeine s4Ü m, k*rtópít*s - x*Édt*rr.rl*t
rer:*euós - T*rfigy*Í* reildgegr ki*l*kít*sa sz*ghal*m V*r*s*bmn: 5 db tirfiEye[*
kar*era eEh*ly*a*$s, *ptikei káb*l *pítés S"xs r':r (

ll.1'5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szÓjegyzék

Fő tárgy: 454s3t#*_s

További 45233t2*-&
tárgyak: 6s3Í &{}ffis-3

ll.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás osszege
(A szerzodés szerinti összértéket kérjÜk megadni, az összes szerződést, részt és
opciót beleértve)
Értor (arab számmal) 324.871"567
Pénznem llUF
Árn nelrulx
ÁrÁ-val
ÁrR 1ou"; ,

ll'3) A szerzodés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétol számítva)
VAGY: kezdés: 2*l Ül*4/Ü7 (év/hólnap)
befejezés: 3Ü 1 *l1 2l1 5 (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/hóin ap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól? r:*n'l

ll.4) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás
|l.4'1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti men nyiség
Ld. i8.1.4] g:*nt

u'4.2) Az ellenszolgáltatás összege
[Csak a teljesített (részteljesített) végleges Összértéket kérjÜk megadni]
Érter (arab számmal) 324"s71.ssT



Pénznem í-j{,JF

Árn netrul x
ÁrÁ-val
Árn 1x; ,

lll. SZAKASZ: ELJÁF<AS
lll.1) Az eljárás ta1tá4a

lll'1 .1) Az eljárás fajIa1a
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 rdetmén y közzétételével ind u ló tá rgya lásos
Gyorsított tá rgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásoS .

Keretmegállapodásos eljárás
lll.1.1'2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
l d ősza kos e lőzetes tájékoztatót ta rta lmazó h i rdetmé n nyel meg h i rdetett meg h ívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
H i rdetmén y közzétételével i nd u ló tá rgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
ldőszakos előzetes tájékoztatot tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előmi n os ítési h i rdetmé n nyel meg h i rdetett 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
lll'2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az osszességében legelőnyÖsebb ajánlat x
lll.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzététe lekre/táj é koztatás ra
lll.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindÍtó hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (évlhó/nap)
A hirdetmény száma a Hl-ben: /S -
És l vncy
A hirdetmény kÓzzétételének időpontja a KÉ-ben: 2***/JÜl33 (év/hÓinap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 2*sss / 2**s (KÉ-szám/évszám)
lll.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az a1ánlattételi felhívás
megkÜldésének, illetőleg a Kozbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)



lll'3'3) Hivatkozás az el1árás eredményérol szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre
A hirdetmény közzéÍételének időpontja a HL-ben: (év/hóinap)
A hirdetmény száma a Hl-ben: /S -
És l vnoy
A hirdetmé ny közzétételének időpontja a KÉ-ben: aÜÍ *lÜ2l"i$ (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 1872 / 2ü1Ü (KÉ-szám/évszám)
!V. SZAKASZ: A szERzóDÉs reuesírÉse
lV. 1 ) Szerződésszerű teljesítés
rv.1 .1 )

A szerződés teljesítés e szeuődésszerű volt-e? iEen
lv'1'2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása,
indoka:
lV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
lY.2) Szerződésszerű részte ljes ítés
1v.2.1) .

A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e?
lv'2'2) Nem szerzodésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása,
indoka:
lV'2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
lV'3) Szerződés módosítása
rv.3.1)
A szerződést módosították-e? nen"l

lV'3'2) Hivatkozás a szerződés módosításárÓl szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre
A hirdetmény közzéÍételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: l (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1 ) Egyéb információk:
A k*zbeczerz&s t;*rgya szcrinti ipítisi berxház;*s pályáaatiforr;*sból kari*lt
fig'ranszírorásra, a DAÜP-2CIü7-5.1'2lA számú, ,.Kistérs*gi sz*khely*k inteEráit
í*jlenztáse $aeghal*rn a ',$árr*t Főv*rosa'' v*r*skoxp*r:t ixt*Ee"á[t f*3[ese{**e'' *Érnű
proj*ktben. Á pe"*jekt elgzáry:*lá*i re*dj*n*k m*gfeíels*n az el{e*éríik megfizeté*e
* vá9lalkoa* n**sx*re se*|lít*i fi**nsxíroxássaE {ont*nt'Ajáni*tkárő 2Ü11 "**'Ü8' n*pj*n
órt*síjlt a v;*ll*lk*z*i díj klfizetósér*i' A fiuet*s fenti*k migttl k&se*e}nn* a f*[ekn*k
ner:r f*lr*l"tatÓ' így * te{.}esít*x{ srenzsdis*z*rűn*k t*$s[Í]tik

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződo fél nyilatkozata:
Á hirdetmóny tartaÉr*;irvaí egyetért
v.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2Ü"l x /Üs,l1 fr (év/hóinap)


