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, IRSAY K. U. 2. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ÉPÜLETÉNEK FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁI”
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
A gázellátási rendszer átalakításához le kell szerelni 27 db parapet gázkonvektort és a fali tartozékait,
illetve a készülékeket ellátó 260 fm fogyasztói gázvezetéket. A rendszer csatlakozó vezetéke és az új
rendszerhez felhasználható fogyasztói vezetékek tovább üzemelnek.
A gázfogyasztást eddig 1 db G-10 típusú és 1 db G-4 típusú gázmérő óra mérte. Ezek közül a G-10
típusú tovább üzemel, míg a G-4 típusút le kell szerelni és ennek megfelelően a mérőhelyet át kell
alakítani.
Az átépítést követően, az épület hőigényét 2 db BAXI LUNA DUO-TEC MP1.50 típusú
kondenzációs gázkazán fogja biztosítani. A fűtés rendszere kétcsöves szivattyús melegvíz fűtés, mely
felső elosztású. A csőhálózat félkemény rézcsőből készül, szabadon szerelve, forrasztott kötésekkel.
A hőleadók DUNAFERR-Lux Uni acéllemez lapradiátorok, melyből 35 db kerül beépítésre. A
radiátor kötéseknél az előremenő vezetékbe 27 db fűtőtestnél termosztátfejes radiátor szelepet, míg 8
db fűtőtestnél átmeneti radiátor szelepet kell beépíteni. A kötések visszatérő vezetékébe visszatérő
radiátor szelepet kell beépíteni.
A két épületrészbe 4 fűtési kör lesz kialakítva, melyek cirkulációját 4 db WILO YONOS PICO 25/14 típusú keringető szivattyú biztosítja. A kiépítésre kerülő fűtési vezeték hossza mintegy 720 fm. A
rendszer vezérlését szobatermosztátok és a hőfokszabályzós radiátor szelepek biztosítják.
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 115. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás.
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. 08.
V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: West Invest Company Kft.
Postai cím: Vécsey u. 1.
Város: Albertirsa

Postai irányítószám: 2730

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. 12.
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2017. 11. 13.
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 9.516.901.Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
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szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

