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HIVATKOZÁS A MEGINDÍTÓ HIRDETMÉNYRE 

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-
ben (EU hivatalos lapja): 

2005/12/28 (év/hó/nap) 

A hirdetmény száma a HL-ben:  TED 2005/S 249-246429 

ÉS/VAGY:  

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-
ben (Közbeszerzési Értesítő): 

2005/12/30 (év/hó/nap) 

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 25141/2005 (KÉ-szám/évszám) 

Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén 
az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg 
a Közbeszerzési Döntőbizottság 
tájékoztatásának napja: 

- (év/hó/nap) 

 
 

SZERZŐDŐ FELEK MEGNEVEZÉSE 
Az ajánlatkérőként szerződő fél adatai:  

Név: MARCALI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Cím: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

Az ajánlattevőként szerződő fél adatai:  

Név: HÍDÉPÍTŐ ZRT. 

Cím: 1138 Budapest, Karikás F. u. 20. 

  
 
 

A TELJESÍTÉS SZERZŐDÉSSZERŰSÉGE 
A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e? - 

Nem szerződésszerű teljesítés esetén a 
szerződésszegés típusa, leírása, indoka: 

- 

A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: - 

Szerződésszerű részteljesítés - 



A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-
e? 

Igen, az üzemeltető Tanúsz Kft. részéről.  

Nem, az ajánlatkérő önkormányzat részéről, 
mivel a havonta esedékes szolgáltatási díj 
megfizetésével – összesen négyhónapnyi 
számla megfizetésével – késedelemben áll, 
amelynek teljesítését mihamarabb rendezni 
igyekszik. A megrendelő részéről a Szerződés 
szerinti másik teljesítő fél, az állam, azonban 
hivatalos tudomásunk van róla, hogy az állam a 
szerződést megegyezés útján a közeljövőben 
meg kívánja szüntetni, amelynek keretében 
rendezi az elmaradt díjat is. 

Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a 
szerződésszegés típusa, leírása, indoka: 

- 

A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: - 
 

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által 
elismert időpontja: 

folyamatos 
[15 éven át tartó folyamatos üzemeltetés 2009. 
februárjától] 

 

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 

Folyamatos 
[a havi ellenszolgáltatást (ún. szolgáltatási díjat) az 
Önkormányzat és az állam fizeti] 

 
 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke: 189 845 328.-Ft (nettó) 
[a 2009. február 17-től, azaz az üzemeltetési időszak 
kezdetétől 2012. június 30-ig, az ajánlatkérő 
önkormányzat részéről teljesített ellenszolgáltatás értéke] 

 

Egyebek: 

Az érintett közbeszerzés tárgya, mennyisége; a szerződés 
időtartama, teljesítés határideje: 

A 2005. decemberében indult közbeszerzési eljárásban 
Marcali Város Önkormányzata az erre vonatkozó közös 
megállapodásuk alapján gesztorként képviselte az alábbi 
önkormányzatokat: Lengyeltóti Város Önkormányzata, 
Nagyatád Város Önkormányzata, Tab Város 
Önkormányzata. 

A közbeszerzés tárgya: a nyertes ajánlattevő által 15 éven 
át rendelkezésre tartási (bérleti) és használati 
szolgáltatások (épületüzemeltetési feladatok) a nyertes 
ajánlattevő általi finanszírozásban felépített három darab 
„B” típusú és Lengyeltóti esetében egy db „A” típusú 
uszoda létesítményben PPP konstrukció keretében az 
alábbi helyszíneken: 1. Marcali Rózsa u. 2/a. sz. (hrsz.: 
2622/3.); 2. Lengyeltóti Csalogány utca vége (hrsz.: 
024/2.); 3. Nagyatád Zrínyi u. 77. sz. (hrsz.: 75/11); 4. 
Tab Kossuth u. 172. sz. (hrsz.: 564) alatt. 

Az ellenszolgáltatás megfizetésére kizárólag a 15 éven át 



tartó üzemeltetés ellenében kerül sor az egyes 
önkormányzatok mint ajánlatkérők részéről a 
területükön felépített létesítmény vonatkozásában. Az 
ellenszolgáltatás szerződés szerinti nettó mértéke: 
6.273.198.416.-Ft. 

A nyertes ajánlattevő által a fenti négy tanuszoda 
működtetésére létrejött, az uszodákat üzemeltető 
projekttársaság: TANÚSZ Tanuszodákat Üzemeltető 
Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.) 

 

A létesítmény felépítésére, ill. jogerős használatbavételi 
engedélyének beszerzésére előírt határidő: a jogerős 
építési engedély kiadásától számított 270 nap. A 
létesítmény 15 éven át tartó üzemeltetésének kezdő 
napja (a Szerződés hatályba lépésének napja): a 
létesítményre kiadott használatbavételi engedély jogerőre 
emelkedését követő nap. 

 
 
 
Jelen dokumentum a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 31. § (1) bekezdésének f) 
pontja, [valamint 180. § (2) bekezdése] alapján került közzétételre. 
 
 
Jelen irat az ajánlatkérő honlapján elérhető a közzétételtől számított öt éven át. 
 
Marcali, 2012. június 29. 
 

Dr. Balogh Tamás (s.k.) 
közbeszerzési referens 
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Bödőné Dr. Molnár Irén (s.k.) 
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