
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: SZOI Széchenyi István Általános Iskola részleges vizesblokk felújítás II. 

ütem kivitelezési munkái 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Mennyisége: „SZOI Széchenyi István Általános Iskola részleges 

vizesblokk felújítás II. ütem kivitelezési munkái” 
 

Részleges vizesblokk felújítás: A4j jelű épületszárny földszinten – emeleten   1 – 1 db fiú (1 

egység:  9,45 m
2
 WC + 4,72 m

2
 előtér mosdó + 0,96 m

2
-es nevelői WC), 1 – 1 db lány (1 

egység:  9,45 m
2
 WC + 4,72 m

2
 előtér mosdó + 0,96 m

2
-es nevelői WC) vizesblokk teljes 

felújítás kivitelezési munkái 

 

- a helyiségekben teljes burkolatcsere: padlóburkolatok és csempeburkolatok 

- 1 egység lány vizesblokk szaniterek cseréje: 5 db WC csésze beépített öblítő tartállyal, 2 

db mosdó, 1 db nevelői WC csésze beépített öblítő tartállyal 

- 1 egység fiú vizesblokk szaniterek cseréje: 2 db WC csésze beépített öblítő tartállyal, 2 

db mosdó, 1 db nevelői WC csésze beépített öblítő tartállyal, 4 db infra vezérlésű pissuár 

- a lány és fiú WC –k, pissuárok elválasztó panelelemeinek cseréje  

- valamennyi ajtó cseréje 

- a víz-, szennyvíz-, melegvíz ellátás alapvezetékei csak az építéssel érintett területen és a 

szükséges mértékig kerülnek átépítésre, rendszer teljes felülvizsgálata indokolt a WC 

blokkok villamos áramkör átépítésre kerül az építéssel érintett területen 

az ajánlatkérési dokumentációhoz csatolt műszaki tervdokumentáció, illetve árazatlan 

költségvetési kiírások alapján 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik Rész, XVII. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 115. § (1) bekezdésében rögzített feltételek fennállása alapján, hirdetmény közzététele nélküli, az 

ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indított, tárgyalás nélküli 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: 2 Az ajánlattételi felhívás az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők részére 

2016.április 19. napján közvetlenül került megküldésre (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: CSEKE Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Postai cím: Petőfi Sándor út 5. 

Város: Teskánd Postai irányítószám:8991 

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: (2016/08/26) 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2016. 09. 13. 

V.2.4) A szerződés értéke 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 14 384 026 

Pénznem: [HUF ][ ][ ] 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

 A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a tájékoztatóban foglaltakkal egyetért. 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


