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A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85'
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http ://www. kozbeszerzes. h u
T ájékoztatő a szerződés te ljes ítésé ről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma 

=KE nyilvántartási szám
l. szAKAsZ: A SZERzóoÉs ALANYAI
l'1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: $r*Ehai*m Viár*s Ürrk*rme*::yxat
Postai cím: $e*b**ság tór 4-8.
VároslKözség: saeghal*m t

Postai irányítÓszám : sstÜ
ország: |-"{{J

Kapcsolattartási pont(ok): $a*Eh*!om, $a*bm*gág tér 4-s' !i' *ryteíet 47"
Címzett: {l,i*sY [gtv*n
Telefon: ffiS1371-#'!'!

E-mail: musz*k@*a*gh*l*m.h*
Fax:66137X-*23
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

(E szakaszból szÜkség esetén több példány
használható) __---
l'2) 

^ 
nyertes ajánlattevóként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: sWlETEL$KY &,{*" Kft.
Postai cím: írinyi J*zgef u.4-2* &/V
Y ároslKözség : **d*pe*t
Postai irányítÓszám: 1 1 1 7
ország: N-{LJ

Kapcsolattartási pont(ok) :

Címzett:
Telefon: fi61520-75*
E-mail:
Fax {:*!52*-755

1TIT::-::-:]::]-T:E'J1"- !:H ; sz ü ksé g e seté n tö b b p é 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 G) 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
Szabadido, kultúra és vallás
Környezetvédelem
oktatás
Gazdasági és pénzÜgyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
l.4.2) 

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

Yíz {

lKbt. 163. S (1) bek. a) pontl
Villamos energia
lKbt. 163. S (1) bek. a) pontl
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
lKbt. 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
RepÜlőtéri 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 szEMóDÉs rÁnoYn
ll'1) Meghatározás
ll.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
\í;*l{mílq*zási szera#ds* a $xegha}*r:'l "$i$rrét F#vár*ma'' v*r*sk*ap*nt int*grált
fejimset*s *ín-lű pr*j*kt r**gval*gít*sáÍ-l*x *z(iksóge* *pít*si beruházás*k m*n}<*inak
g*na rái kiv[t*lerr*sóre
|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, az a1ánlatkérő által meghatározott
kÖvetelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Su*gh*l*nr k*ziEmagmta*si terulat*n beiuli
NUTS-kód i-{LJ332

b)

Árubeszerzés
Adásvétel
LÍzing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTs-kód
c){{
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategó ria
(az 1_27 ' szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt' 3' és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód }-íl".í332

ll.1 '3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2*1Ü!*21 15 (év/hó/nap)
ll'1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
A $zeghal*nr ''$árr'it Fcívár*sa" várcskorporrt inteEr;*lt f*jl*sztósg círnlr projekt
rnegval*sításáhcx saLikséges építési berq":házás*k munk&ir"rak g*nerárl íc'ivÍt*lgu&se
1' részaján{*ti kor:
il'*r*my k**t*ly íe!újítása, funkci*vní va!Ó m*Et*!t*se' M*lcrnleki v**ettsóg a{mtt

áil* ept}|et t*fjes külsa f*ixjítás*, ere**ti t*:'v*knek ritegfetr*lŐ í*lujít***r* k*r*l sor.
a helg# ter*k átaíakítácra kertlln*k *s k*nyvt*r, val*mlnt rn{lr*elrr,li kíáiíítnt*rrr":*k
kerijlnek kialakát;ásra: *5s,53 ffiZ hasgnos aiapter{.ll*t telj*s felújit*s* + elb*r:t*tt
*ptlöet r*sz teEj*s újjá*pít*s 15*,83 m2 h*szn*s aíapteríi3*ten + i<ltlsc terasz*k
kia{akí{i**a, fe!*jítáxa ossaes*n' 5 db, k*xmű *gatfmk*xágok, járda kapcs*Iat*k
kitipításe. a*ídteru l*t rendeaós
_ $;* rr*t fu4 úxgutl"l f*l t lj íta*sa' r'tagyE azd * h;*x ki* l 

gkítása 
"

f\fr#*rnióki vádel*rn atatt áll* *pi.'ll*t ho*''rlokaxt*nak f*iújítás*, b*ls* épi*letg*p*sreti
m*nki*N< n:*gva!*sí{**a, *z ápLt!*thee ta**ai nagyEazdaház r*k*nsttuk*iija:
5?2 m2 n*tt* aÍaptertll*tii nrtj*mlók! éptlÍe{ fet*jít;ás*' fal*r*tok, viEi**ysx*r*l***

{sz*r*lve$nym}<, v*z*ts$< *s*r*} nyíÍá* x*r*k *s*r$.}e k[*Í**bcz* nrrórettj *jt* s db.
ablak'!5 db, j*vítás*k 18 db ajt*, "l* db ablak, }t*xpot'tti íutes ki*iakÍtás, vize* h!*kk

ll.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzek Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 4s4s31*s_s

További 4s3*313*-#
tárgyak: ss31s***-3



ll.2) A kÖzbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás osszege
(A szerzodés szerinti összértéket kéiük megadni, az összes szerzodést, részt és
opciÓt beleértve)
Érter (arab számmal) Í7s'*4?'214
Pénznem l_lL'jF

Árn nelrulx
ÁrÁ-vat
Árn 1.z.1 , .

ll.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban: i

VAGY napokban: (a szerződés megkÖtésétől számítva)
VAGY: kezdés: 2Ü"x *l*4lÜ7 (évlhó{nap)
befejezés: 2*1 1 lÜ3l24 (évlhó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)r
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b)

ajá n latkérőként sze rződő fél általi te ljes ítés h atá rideje : (év/h ó/n ap)
A szerződés h atá rozatlan időtartam ra szól? nern
ll.4) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás
|l'4.1) A sze rződés teljes ítése (részteljes ítése) szerinti men nyiség
Ld. !1.1"4) p*nt
|l'4'2) Az ellenszolgáltatás összege
[Csak a teljesített (részteljesített) vé9leges összértéket kérjük megadni]
Érter (arab számmal) 276.s47.314
Pénznem l{UF
Ápn néltulx
ÁFÁ-val
Árn 1ozo; ,

ltI. SZAKASZ: ELJÁRÁS
lll.1) Az eljárás fajtája
lll'1 .1) Az eljárás ta1tája
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 közzéÍételével i nd 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
ldősza kos előzetes tájékoztatót ta rtal mazÓ h irdetmé n nyel meg h i rdetett meg h ívásos
Előminősítési h i rdetmén nyel megh irdetett meg h ívásos



H i rdetmén y közzéÍéÍelével i nd u ló tá rgya lásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
ldőszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminős ítési hirdetmén nyel meg h irdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
lll.1.1'3) A kÖzbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű
eljárás)
xHirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
H irdetménnyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
lll'2) Bírálati szempontok I

|ll.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
lll'3) Hivatkozás a lefolytatott kozbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi 1

közzététe le kre/tájékoztatá 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: /S -
És i vRcy
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2Ü**/1ü123 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ_ben: 2*598 / 2ÜÜs (KÉ-számlévszám)
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 eredményéről szÓlÓ tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hl-ben: /S -
És l vncy
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2*1ÜlÜ2/'{5 (év/hÓ/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 18?2l2s1Ü (KÉ-szám/évszám)
lV. SZAKASZ: A szERzóDÉs reuesírÉse
lV' 1 ) Szerződésszerű teljesítés
rv.1 .1)
A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e? ig*n
lv'1'2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerzódésszegés típusa, leírása,
indoka:
lV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
lV.2) Szerződésszerű részteljes ítés
w.2.1)
A szerző dés részte lj e s ítése sze rződ éssze rű vo lt-e ?
lv.2.2) Nem szerződésszerű 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 módos ították-e? n*r:'':

lV.3.2) Hivatkozás a szerződés mÓdosításáról szolÓ 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:
A kozbegaerzés tárgya gz*rinii ápít*si berLlhásí*s pi*lyáeatif*rriásb*í k*ri.llt
fig_lansxíraeásra, a ÜAsr-2CIÜ7-5''}"3/A számú, ,,Kistér***gi axékh*lyek i*t*gráit
fejlnxxtisi: sr*ghai*m a ,, sárrót Fov*r*sa" v*r**k*zpo*t int*gj'*lifejleszte*e'' círnű
proj*ktb*n. A proj*kt efszárr'ro!ási rendjónek rnegf*l*Eóen az eá$*nrenték rrregfizefése a
vállalkgaÓ részér* szá|{lít*i finanszír*z*s**l teirt*ni. Ájániatkérő 2Ü11 "s*'Ü8. n*pjárr

. *$esi*lt a válfalk*zÓi dí"! kifizetéséről" A fiaetés ferrtiek rniatti kásedelrn* a í*lekn*k
**m f*lr*hato, így a t*{j*sítést se*raod*ggaerijnek t*kintik'
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
,& hirde*nény xart*lmával *gy*t*nt I

v.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2il1l/Üsl1s (év/hó/nap)


