
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: Albertirsa Város Önkormányzata 

Postai cím: Irsay Károly u. 2. 

Város: Albertirsa Postai irányítószám: 2730 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  

„Albertirsa, Győzelem utcai konyha tetőfelújítási munkái” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

A nyertes ajánlattevő feladata a meglévő, 80 fm ereszdeszkázat leszedése, bontása, a 28 fm 

oromszegés bontása, tetőléc és cserépfedés visszaszedése, bontása utolsó szarufa közig. 

Bádogos szerkezetek (csatorna, lefolyók, kéményszegélyek) bontása. 

Az utolsó szarufa köztől lécezés elkészítése, amelyre a gyalult 1”-os deszka kerül elhelyezésre. 

Szarufa végek növelése alsó kalodázással 16 mm-es lambéria bontással, lazúros festéssel, dió 

színben. 

Csatorna vasalatok elhelyezése, horganyzott acéllemezből, ereszcsatorna és lefolyók felszerelése. 

Homlokdeszka bádogozása, horganyzott acél borítással, kéményszegély lemezek elhelyezésével. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 2015. évi CXLIII. 

törvény Harmadik Rész XVII. Fejezet. 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § szerinti, tárgyalás tartása nélküli nyílt 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
 2017. 08. 15. 

V. szakasz: A szerződés teljesítése 

V.1 A szerződést kötő fél (felek) 

V.1.1) A szerződést kötő fél (felek)
 1
 

Hivatalos név: Koki Vill Tech Kft.  



 

Postai cím: Kossuth L. u. 115. 

Város: Újlengyel Postai irányítószám: 2724 

V.2) A szerződés teljesítése 

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt x igen •  nem 

A nem szerződésszerű teljesítés indoka: - 

V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2017. 10. 16. 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2017. 11. 16. 

V.2.4) A szerződés értéke 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 1.650.706.- 

Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 
2
 

  

________________________________________________________________________________

_________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    
adott esetben 


