
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: Marcali Városi Önkormányzat 

Postai cím: Rákóczi u. 11.  

Város: Marcali Postai irányítószám: 8700 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: építési beruházás 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Marcali városközpontjában, a Marczali Henrik u. 18. szám, 1600/1. hrsz-ú ingatlanon található a Gyermekélelmezési Központ, 

mely tárgyi eljárás keretében elvégzendő építés-kivitelezési munka helyszínéül szolgál. Az épület Marcali Város 

önkormányzatának tulajdonában van. A konyha főzőkapacitása 1600 fő, az általános iskolás ellátottak létszáma 655 fő, az éves 

adagszám 121 ezer. 

Tárgyi eljárás keretében az épület homlokzati nyílászáróinak cseréjére kerül sor. 

A beszerzés keretében az épület 74 db fa- és fémszerkezetű homlokzati nyílászárója kerül elbontásra, 292,06 m2 összesített 

felülettel, s helyükre korszerű, legalább 6 légkamrás PVC tokszerkezetű, hőszigetelt üvegezésű nyílászárók kerülnek beépítésre. 

A fenti mennyiségek a főbb munkákat jelzik, és tájékoztató jellegűek. Az építési beruházás részletes műszaki leírása, a műszaki 

tervdokumentációk, valamint az árazatlan költségvetések a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek.  

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § szerinti 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 (2017/09/22) 

V. szakasz: A szerződés teljesítése 

V.1 A szerződést kötő fél (felek) 

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

Hivatalos név: HZH-TRADE Kft. 

Postai cím: Fő u. 7.  

Város: Nagykanizsa Postai irányítószám: 8800 



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: (2018/02/12) 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: (2018/02/28) 

V.2.4) A szerződés értéke 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 

előleg: 1.370.344 

végszámla: 12.333.092 

Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

  

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 
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