
6 . melléklet az 5/2009. (lll.31.) lRM rendelethez
KözBESzERZÉsl Énresíró
A Közbeszerzések Tanácsának HlvataIos Lapja1024 Budapest, Margit krt' 85.
Fax: 06 1 336 7751,06 1 3367757
E-ma i l : h i rdetmeny@kozbesze rzesek_ta nacsa. h u on-l i ne értes ítés :
http ://www. kozbesze rzes. h u
T ájékoztató a szerződés teljesítéséről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma
KÉ nyilvántartási szám-
I. SZAKASZ: A SZERZ
l.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: sr*gh*í*rn V;*ros *nk*rn'lányrat
Postai cím: $rab*dság ter 4-s.
Város/Község : sxegha$*nt
Postai irányítószám: 5520
ország: l-"liJ

Kapcsolattartási pont(ok). $a*gh*l*tt:, $xal*mdgág {*r 4-*. ll' en:*iet 47"
Címzett: Í{agy lstv*n
Telefon: 661371-611
E-mail: ntuszakffi*aeghml*rc:.hu
Fax: Sfi137"f -fi33
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

(E szakaszbÓl szÜkség esetén több példány
használható)
l'2) 

^ 
nyertes ajánlattevőként szerzodo fél neve és címe

Hivatalos név: $]ABlL Mórn*ki lr*d* Kft.

Postai cím: lgrlc * t2.
Város/Község: D*brnc*n
Postai irányítószám: 4Ü3Ü
ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok) :

Címzett:
Telefon: 531433-3S4
E-mail:
Fax: S*lS4'n-:37

i1f::::-::-:]:i]:::E'JL"-!:xJ ; sz Ü ks é g e s eté n tö b b pé l d á n y h a s z 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
l'4.) Az ajánlatkéro tevékenységi köre
l'4'1) 

^ 
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):
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 kciolaj 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
Kikotői tevékenységek
lKbt. 163. S (1) bek. bb) pontl
Postai szolgáltatások
lKbt. 163. S (1) bek. d) pontl
ll. SZAKASZ: A SzERzŐDÉs rÁncyn
ll'1) Meghatározás
ll.1'1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Válialkox*gi *xerz**t** m $x*ghal*m "sárrát F#w;ál*s*" ve{r$$ksáp*r"rt int*gráít
fmji*xutsx* címil pr*jekt rx*gv*lssítágáhoa sailkst$g*s *pít*si beruháxás*k
rnt"ln k*itt*k g*n*nál kivite$egésóre
|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 megfelelóen
Építési koncessziÓ
A teljesítés helye
sz*ghal*m k*riEazgxtági terLiictór: b*iuí
NUTS-kód |-{{J332

b)

Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombináciÓjalEgyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c).
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az1_27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt.3' és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTs-kód
ll' 1 .3) A szerződéskötés idopontja
Dátum: 2**sl1 *l2s (év/hó/nap)
|l'1 '4) A szerződés tárgya és mennyisége
A sz*EhxEorn "$*rrát f,ővárosa'' várnskcixp*nt ir"táeErá{t f*jl*sztás *írnrJ pr*jekt
m*gva !*s ítn*sá hcx sz{.l ks*ges ép ítési be ru h ázi*smk m u n k* i n * k g*ne rt* i kivitelez*se
s' r'*:suaj*niati k*n: $a*ghal*rn Viár*sí T*uoftiság h*rr"l$*kzatánmk í*{*jítása es
nyílászár*k cs*réj* s'l db abíak 6 db *j{i, 73* m2 }:*mloke*ti f*Éulet f*lÚjítása
ll'1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 4ss.s3t*s-s
További 4s23312*-6
tárgyak:
ll'2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás Összege
(A szerződés szerinti összértéket kérJük megadni, az összes szerződést, részt és
opciót beleértve)
Érter (arab számmal) 1*.*fi*'1ss
Pénznem l*UF
Árn notrtilx
ÁrÁ-val
Arn go1 

,

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

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés: 2Ü1 ÜlÜ4"iÜ7 (év/hó/nap)



befejezés: 2*1 *lÜfilx 4 (évlhó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevőként szerzodő fél általiteljesítés határideje: (évlhÓ/nap)
b)

aján latkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje : (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól? r:er:
ll.4) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás
|l.4'1) A szerződés teljes ítése (részte ljes ítése) szeri nti me n nyiség
Ld" ll.t.3) p*n{
|l.4'2) Az ellenszolgáltatás összége
[Csak a teljesített (részteljesített) végleges osszértéket kérjÜk megadni]
Érter (arab számmal) 'lÜ.ÜÜ*.1gg
Pénznem HLJF
Árn nelrut x
ÁFÁ-val { {

Árn 1"z'; ,

lll. szAKASz: ELJÁRÁS
lll.1) Az eljárás tajtája
lll.1 .1) Az eljárás fa1Ié4a

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 i nd u ló tá rgyalásos
Gyors ított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos eljárás
lll.1.1'2) A kozbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
l dőszakos előzetes tájékoztatót ta rtalmazó h irdetmén nyel meg h i rdetett meg h ívásos
Előminősítési hirdetmén nyel megh irdetett meg h ívásos
H i rd etmé n y közzététe lével i n d u ló tá rgya l á sos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
ldőszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Elominősítési h i rdetmén nyel megh irdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
lll.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű
eljárás)
NHirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
l ll'2) Bírálati szempontok
|ll'2'1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás



VAGY
Az összességében legelónyösebb ajánlat x
lll'3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzététe le kre/táj é koztatás 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 l vncy
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2ÜÜs/1Ül33 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 2Üs9s / 2Ü*s (KÉ-számlévszám) 

-

lll.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén aza1ánlattetétl fettrivas
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
lll'3'3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szilő 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: 2sl*/*?l1s (év/hÓ/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 1&72 tZGx * (KÉ-szám/évszám)
lV. SZAKASZ: A szERzóDÉs reulesírÉse
lV.'1 ) Szerzodésszerű teljesítés
rv.1 .1 )

A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e? ig*n
lv'1'2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása,
indoka:
lV.1.3) A szerződésszegést elköveto(k) neve, címe:
lY'2) Szerződésszerű részteljesítés
w.2.1)
A szerződés részteljes 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 módosították-e? nen"t

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: / (KÉ-szám lévszám)
V. szakasz: kiegészítő információk
V. 1 ) Egyéb információk:
Á k*zbesrens{*s tárrg5ra saerin{i ipi{*si ber*hl*zág p;ályáuati f*rl*sb*l kgrulÍt

fln"lanseír*eásra, a ilA*P-2*Ü7-s'"x'tlÁ sx*i"::*, ,,Kistérségi *nékh*!y*k int*grált
f*jieszt*s* se*gh*i*m a ,,$i{rr*t Fgvarosa* v*r*skozp*r:t integráit f*jie*xt*se" *[rlrű
proj*ktbon" .{ pr*j*{<{ e[ge*rn*[;*si r*r"'idj*n*k megf*íel**g'r az *l!ent*riék rn*gfia*t*se
a v;*i!alk*a*i r*secír* saál}ít*Í finm*srír*gáss*l to$ónt' Ajánlatkér* 2Ü1x .*$'*s napjárt



*r-tibciiit x v&ll*1**-pé; díi t/is;Y^sA**rÁ| fy Íiz**&t fpniirs$r ryrixÍ{i lrá*or.|nlrr"l* :* feri*lgnxai<u{eu*u!r # ?uafu?glu&rJl {-'}lJ í\iiáá*{Ü;}triEJ!. Í*' gs&utu€ lull!'s'\ ]9{!u{!! ]\u*Juu!l}!V u 3u!us\s{*á\

n*rn felr*hato. így a t*lj**ít*s{ sz*tagdt*$$u*íiii"}*k t*ki*tik
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A hird*tmc*r:y tartaÉmáv*Í *gyetórt
v.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2*11lÜslx 6 (év/hó/nap)


