16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szentgotthárd Város Önkormányzata
Postai cím: Széll Kálmán tér 11.
Város: Szentgotthárd

Postai irányítószám: 9970

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Szentgotthárd önkormányzati tulajdonú utak burkolat-felújítási munkái 2016. – Fenyő és Akác utca
felújítása

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Szentgotthárd, Akác utca 660,00 m2 + 385,00 m2-es és a Fenyő utca 467,00 m2-es felületének
burkolat-felújítása az ajánlatkérési dokumetációhoz csatolt árazatlan költségvetési kiírás alapján.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli, jelen felhívás közvetlen megküldésével
indított nemzeti közbeszerzési eljárás

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016.05.11. (éééé/hh/nn)

V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Bt.
Postai cím: Dembinszky u. 10. Fsz. 2.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1071

V.2) A szerződés teljesítése
V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt  igen  nem
A nem szerződésszerű teljesítés indoka:
V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2016.09.28.(éééé/hh/nn)

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2016.11.03.(éééé/hh/nn)
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [13 396 050,- ]
Pénznem: [Huf ][ ][ ]

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
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szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben

