
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 Kossuth L. utcai parkoló átépítése, bővítése 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Szentgotthárd, Kossuth L. utca 50. hrsz.-ú ingatlanon a meglévő parkoló átépítése, bővítése 

összesen 32 (31 + 1 db) férőhelyes térkőburkolatú parkolóvá, 66,59 m hosszú 6,00 fm széles aszfalt burkolatú feltáró úttal és 

kapcsolódó járda burkolatok felújításával 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 része 

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: UTPLAN ’95 Építőipari és Szolgáltató Kft. 

Postai cím: Árpád út 19. 

Város: Zalaegerszeg Postai irányítószám: 8900 

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: 2016.09.15.(éééé/hh/nn) 



V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2016.10.12.(éééé/hh/nn) 

V.2.4) A szerződés értéke 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [14 952 538,- ] 

Pénznem: [Huf ][ ][ ] 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

 Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban a vállalkozói díjon felül 3 % tartalékkeret 

szerződésben történő beállítását írta elő. A nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés szerint a 

vállalkozói díjként 14 566 951,- Ft + ÁFA,  3 % tartalékkeretként pedig  437 009,- Ft + ÁFA került 

rögzítésre.  A tartalékkeretet a megkötött szerződésnek megfelelően csak kizárólag a tárgyi építési 

beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák 

ellenértékének elszámolására lehetett felhasználni. A kivitelezés során az építési naplóban elrendelt 

kisebb módosítások (behajtás gátló oszlopok, meglévő kerítés áthelyezése), illetve a kivitelezési 

munkák megkezdését követő felmérések szerint további térkő-burkolat (3,60 m
2
) elkészítése miatt a 

tárgyi építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges 

kisebb módosítások elvégzéséhez a szerződésben szereplő tartalékkeret részbeni felhasználásra volt 

szükség. A fentiekben részletezett munkákat a Megrendelő a műszaki ellenőr ellenjegyzését 

követően jóváhagyta, így vállalkozónak kifizetett szerződéses összeg az alábbiak szerint alakult: a 

tartalékkeret nélküli vállalkozói díj: 14 566 951,- Ft + ÁFA + a jóváhagyott 385 587,- Ft + ÁFA 

összegű szerződés szerinti tartalékkeret = a vállalkozónak kifizetett összeg összesen 14 952 538,- Ft 

+ ÁFA 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


