8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név:
Albertirsa Város Önkormányzata
Postai cím:
Irsay Károly u. 2
Város/Község:
Albertirsa

Postai
Ország: Magyarország
irányítószám:
2730
Telefon: 06 53 570 053

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Fazekas László polgármester
E-mail:
info@albertirsa.hu
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

Fax: 06 53 370 175

A felhasználói oldal címe (URL):
www.albertirsa.hu

I.2) A NYERTES AJÁNLATTEVŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név:
Az „Albertirsa, Polgármesteri Hivatal lapostetős épületének lemezszegély bádogozási és
ereszcsatorna bontási, illetve építési munkáinak elvégzése” tárgyú I. sz. részajánlat
tekintetében a nyertes ajánlattevő a Watz Kft., mint a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatású: bruttó 1.433.920.- Ft, érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő.
Postai cím:
Váradi u. 17.
Város/Község:
Budapest
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
1035
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:
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Ország: Magyarország

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlattevő általános címe (URL):

Hivatalos név:
Az Albertirsa, Dózsa Gy. utca 11. szám alatti óvoda 3 db foglalkoztató terem fatokos
ablakainak cseréje műanyag tokos hőszigetelt üvegezésűre” tárgyú II. sz. részajánlat
tekintetében nyertes ajánlattevő a Watz Kft., mint a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatású: bruttó 1.982.500.- Ft, érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő.
Postai cím:
Váradi u. 17.
Város/Község:
Budapest
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
1035
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország: Magyarország

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlattevő általános címe (URL):

Hivatalos név:
Az „Albertirsa, Ady E. u. 25. szám alatti óvoda foglalkoztatóiban 5 db meglévő fa
szerkezetű és hőszigetelt üvegezésű fix ablak átalakítása,” tárgyú III. sz. részajánlat
tekintetében nyertes ajánlattevő a Szeréna Kft., mint a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatású: bruttó 445.770.-Ft, érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő.
Postai cím:
Damjanich u. 26/b
Város/Község:
Budapest
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
1071
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlattevő általános címe (URL):
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Ország: Magyarország

Hivatalos név:
Az „Albertirsa, Tó u. 9. szám alatti Faluház meglévő szerkezetű bemutatótér fedése,”
tárgyú IV. sz. részajánlat tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Szeréna Kft., mint a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatású: bruttó 1.839.478.-Ft, érvényes ajánlatot benyújtó
ajánlattevő.
Postai cím:
Damjanich u. 26/b
Város/Község:
Budapest
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
1071
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország: Magyarország

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlattevő általános címe (URL):

Hivatalos név:
Az „Albertirsa, Vasút u. 4. szám alatti bérlakás felújítása,” tárgyú V. sz. részajánlat
tekintetében nyertes ajánlattevő a Watz Kft., mint a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatású: bruttó 1.859.802.-Ft, érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő.
Postai cím:
Váradi u. 17.
Város/Község:
Budapest
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
1035
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország: Magyarország

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlattevő általános címe (URL):

Hivatalos név:
Az „Albertirsa, Zrínyi u. 1/2. 1. em. 1. ajtó szám alatti bérlakás felújítása,” tárgyú VI. sz.
részajánlat tekintetében nyertes ajánlattevő a Watz Kft., mint a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatású: bruttó 2.778.143.-Ft, érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő.
Postai cím:
Váradi u. 17.
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Város/Község:
Budapest
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
1035
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország: Magyarország

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlattevő általános címe (URL):
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
I. rész: Albertirsa, Polgármesteri Hivatal lapostetős épületének lemezszegély
bádogozási és ereszcsatorna bontási, illetve építési munkáinak elvégzése vállalkozási
szerződés keretében.
II. rész: Alberirsa, Dózsa Gy. utca 11. szám alatti óvoda 3 db foglalkoztató terem
fatokos ablakainak cseréje vállalkozási szerződés keretében.
III. rész: Albertirsa, Ady E. u. 25. szám alatti óvoda foglalkoztatóiban 5 db meglévő
fa szerkezetű és hőszigetelt üvegezésű fix ablak átalakítása vállalkozási szerződés
keretében.
IV. rész: Albertirsa, Tó u. 9. szám alatti Faluház meglévő szerkezetű bemutatótér
fedése vállalkozási szerződés keretében.
V. rész: Albertirsa, Vasút u. 4. szám alatti bérlakás felújítása vállalkozási szerződés
keretében.
VI. rész: Albertirsa, Zrínyi u. 1/2. 1. em. 1. ajtó szám alatti bérlakás felújítása
vállalkozási szerződés keretében.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás
megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
X Építési beruházás

Árubeszerzés
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Szolgáltatás
megrendelés

Kivitelezés

X

Szolgáltatási kategória
száma:
••
(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3.
és 4. mellékletében)

Adásvétel

Tervezés és
kivitelezés

Lízing

Kivitelezés,
bármilyen
eszközzel, módon,
az ajánlatkérő által
meghatározott
követelményeknek
megfelelően

Részletvétel

Bérlet
Ezek kombinációja

Építési
koncesszió

Szolgáltatási
koncesszió

A teljesítés helye:
I. rész: 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2., Polgármesteri Hivatal.
II. rész: 2730 Alberirsa, Dózsa Gy. utca 11. sz.
III. rész: 2730 Albertirsa, Ady E. u. 25. sz.
IV. rész: 2730 Albertirsa, Tó u. 9. sz.
V. rész: 2730 Albertirsa, Vasút u. 4. sz.
VI. rész: 2730 Albertirsa, Zrínyi u. 1/2. 1. em. 1. ajtó sz.
NUTS-kód: HU 010
II.1.3) A szerződéskötések időpontja
Dátum: 2012. 08. 21. (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége, CPV kód:
I. rész: Albertirsa, Polgármesteri Hivatal lapostetős épületének lemezszegély
bádogozási és ereszcsatorna bontási, illetve építési munkáinak elvégzése.
A lemezszegély hossza 51 méter, anyaga 0,6 mm-es horganyzott lemez. Az ereszcsatorna
és ereszszegély hossza 52 méter, anyaga horganyzott lemez. Lefolyócső 4 db, 3 méteres,
anyaga horganyzott lemez.
CPV kód: 45453100-8
45261310-0
45232130-2
II. rész: Alberirsa, Dózsa Gy. utca 11. szám alatti óvoda 3 db foglalkoztató terem
fatokos ablakainak cseréje.
3 db foglalkoztató fatokos ablakainak cseréje műanyag tokos hőszigetelt üvegezésűre.
A cserére kerülő ablakok mérete:
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-

130/210 cm 6 db,
110/210 cm 3 db,
205/150 cm 4 db.

CPV kód: 45453100-8
45421100-5
III. rész: Albertirsa, Ady E. u. 25. szám alatti óvoda foglalkoztatóiban 5 db meglévő
fa szerkezetű és hőszigetelt üvegezésű fix ablak átalakítása.
Az óvoda foglalkoztatóiban 5 db meglévő fa szerkezetű és hőszigetelt üvegezésű fix
ablakot kellett átalakítani 1-1 db 65/140 cm méretű bukó-nyíló ablak beépítésével.
CPV kód: 45453100-8
45421100-5
IV. rész: Albertirsa, Tó u. 9. szám alatti Faluház meglévő szerkezetű bemutatótér
fedése.
Az ingatlanon levő meglévő szerkezetű bemutatótér fedését kellett elkészíteni. A fedett tér
alapterülete 190 m2.
A szaruzatra az alábbi rétegrendet kellett felhelyezni:
- Csornai hornyoltvágású cserép,
- 3/5 cm-es léc,
- 3/5 cm-es ellenléc,
- fóliaterítés,
- fa lambéria.
A meglévő szerkezetet fel kellett csiszolni, és az új lambériával együtt lazúr festékkel
kellett bevonni.
CPV kód: 45453100-8
V. rész: Albertirsa, Vasút u. 4. szám alatti bérlakás felújítása.
A lakás két lakószintből áll. Összes alapterülete 96 m2. Belmagassága 2,65 méter. A
földszinten előszoba, konyha, nappali, kamra, mosdó és WC, míg az emeleten közlekedő,
gardrób, 3 db szoba és fürdőszoba található. Valamennyi helyiség padlóburkolatát fel
kellett újítani, illetve ki kellett cserélni. A falakat festeni, míg a nyílászárókat mázolni
kellett.
CPV kód: 45453100-8
VI. rész: Albertirsa, Zrínyi u. 1/2. 1. em. 1. ajtó szám alatti bérlakás felújítása.
A lakás egy kétlakásos lakóépület emeletén található. Hasznos alapterülete 55 m2,
belmagassága 2,6 méter. A lakás szobából, konyhából, fürdőszobából és közlekedőből áll.
El kellett végezni a padlóburkolatok felújítását, illetve cseréjét, a fürdőszoba teljes
felújítását, a falak festését és nyílászárók mázolását.
CPV kód: 45453100-8

6

II.2) A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE
Az „Albertirsa, Polgármesteri Hivatal lapostetős épületének lemezszegély bádogozási és
ereszcsatorna bontási, illetve építési munkáinak elvégzése” tárgyú I. sz. részajánlat
tekintetében a nyertes ajánlattevő a Watz Kft. (1035 Budapest, Váradi u. 17), mint a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatású: bruttó 1.433.920.- Ft, érvényes ajánlatot benyújtó
ajánlattevő.
Az Albertirsa, Dózsa Gy. utca 11. szám alatti óvoda 3 db foglalkoztató terem fatokos
ablakainak cseréje műanyag tokos hőszigetelt üvegezésűre” tárgyú II. sz. részajánlat
tekintetében nyertes ajánlattevő a Watz Kft. (1035 Budapest, Váradi u. 17), mint a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatású: bruttó 1.982.500.- Ft, érvényes ajánlatot benyújtó
ajánlattevő.
Az „Albertirsa, Ady E. u. 25. szám alatti óvoda foglalkoztatóiban 5 db meglévő fa szerkezetű
és hőszigetelt üvegezésű fix ablak átalakítása,” tárgyú III. sz. részajánlat tekintetében nyertes
ajánlattevő a Szeréna Kft. (1071 Budapest, Damjanich u. 26/b.), mint a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatású: bruttó 445.770.-Ft, érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő.
Az „Albertirsa, Tó u. 9. szám alatti Faluház meglévő szerkezetű bemutatótér fedése,” tárgyú
IV. sz. részajánlat tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Szeréna Kft. (1071 Budapest,
Damjanich u. 26/b.), mint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatású: bruttó 1.839.478.-Ft,
érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő.
Az „Albertirsa, Vasút u. 4. szám alatti bérlakás felújítása,” tárgyú V. sz. részajánlat
tekintetében nyertes ajánlattevő a Watz Kft. (1035 Budapest, Váradi u. 17), mint a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatású: bruttó 1.859.802.-Ft, érvényes ajánlatot benyújtó
ajánlattevő.
Az „Albertirsa, Zrínyi u. 1/2. 1. em. 1. ajtó szám alatti bérlakás felújítása,” tárgyú VI. sz.
részajánlat tekintetében nyertes ajánlattevő a Watz Kft. (1035 Budapest, Váradi u. 17), mint a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatású: bruttó 2.778.143.-Ft, érvényes ajánlatot benyújtó
ajánlattevő.
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE
I. sz. Részajánlat:
Az időtartam hónapban: • • vagy napban: ••• • (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés:
Befejezés:

2012/08/21
2012/09/25

(év/hó/nap)
(év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2012/09/25 (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2012/10/31 (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól?

igen

ÉS
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X

nem

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja: 2012/
09/25 (év/hó/nap)
Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2012/10/31

(év/hó/nap)

II. sz. Részajánlat:
Az időtartam hónapban: • • vagy napban: ••• • (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés:
Befejezés:

2012/08/21
2012/09/27

(év/hó/nap)
(év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2012/09/27 (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2012/10/31 (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól?

igen

X

nem

ÉS
A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja: 2012/
09/27 (év/hó/nap)
Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2012/10/31

(év/hó/nap)

III. sz. Részajánlat:
Az időtartam hónapban: • • vagy napban: ••• • (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés:
Befejezés:

2012/08/21
2012/10/01

(év/hó/nap)
(év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2012/10/01 (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2012/10/31 (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól?

igen

X

nem

ÉS
A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja: 2012/
10/01 (év/hó/nap)
Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2012/10/31
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(év/hó/nap)

IV. sz. Részajánlat:
Az időtartam hónapban: • • vagy napban: ••• • (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés:
Befejezés:

2012/08/21
2012/10/01

(év/hó/nap)
(év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2012/10/01 (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2012/10/31 (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól?

igen

X

nem

ÉS
A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja: 2012/
10/01 (év/hó/nap)
Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2012/10/31

(év/hó/nap)

V. sz. Részajánlat:
Az időtartam hónapban: • • vagy napban: ••• • (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés:
Befejezés:

2012/08/21
2012/09/27

(év/hó/nap)
(év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2012/09/27 (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2012/10/31 (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól?

igen

X

nem

ÉS
A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja: 2012/
10/01 (év/hó/nap)
Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2012/10/31

(év/hó/nap)

VI. sz. Részajánlat:
Az időtartam hónapban: • • vagy napban: ••• • (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés:
Befejezés:

2012/08/21
2012/09/27

(év/hó/nap)
(év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2012/09/27 (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2012/10/31 (év/hó/nap)

9

A szerződés határozatlan időtartamra szól?

igen

X

nem

ÉS
A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja: 2012/
10/01 (év/hó/nap)
Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2012/10/31

(év/hó/nap)

II.4) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE (RÉSZTELJESÍTÉSE) SZERINTI MENNYISÉG ÉS
ELLENSZOLGÁLTATÁS

II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség:
A II. 1. 4. pont szerint.
II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege
[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket
kérjük megadni számokkal]

Áfa nélkül

Áfával

Áfa (%)

Lásd II. 2. pontban leírtakat.
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
III.1.1) Az eljárás fajtája
III. 1.1.1.) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.2.) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Meghívásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos
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Időszakos előzetes tájékoztatót
tartalmazó hirdetménnyel
meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót
tartalmazó hirdetménnyel
meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel
meghirdetett meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos

Előminősítési hirdetménnyel
meghirdetett tárgyalásos

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon
kialakított eljárás

A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon
kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében
meghatározott szabályok szerinti
eljárás az alábbiak szerint:

A Kbt. Második Részében meghatározott
szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt

Nyílt

Meghívásos

Meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett
meghívásos

Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett
tárgyalásos

Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

X Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás
első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás
első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás
első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás
első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos

III.2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
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III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
X A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
-

III.3) HIVATKOZÁS A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS KORÁBBI
KÖZZÉTÉTELEKRE/TÁJÉKOZTATÁSRA
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott
esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ••• •/S • ••-• ••••• •
A hirdetmény közzétételének időpontja: • •••/••/• • (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: • •••• /••• • (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: • •••/••/• • (év/hó/nap)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott
esetben)
Dátum: 2012/0703. (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ••• •/S • ••-• ••••• •
A hirdetmény közzétételének időpontja: • •••/••/• • (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 13731/2012 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja2012/09/17 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
IV.1) SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS
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IV.1.1) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e?

X igen

nem

IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:
IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: -

IV.2) SZERZŐDÉSSZERŰ RÉSZTELJESÍTÉS
IV.2.1) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e?

igen

nem

IV.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:
IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: -

IV.3) SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.3.1) A szerződést módosították-e?

igen X nem

IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: • •••• /••• • (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: • •••/••/• • (év/hó/nap)

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Ajánlattevők egyetértenek a tájékoztató tartalmával.
V.3) E TÁJÉKOZTATÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012/11/07. (év/hó/nap)
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