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HIVATKOZÁS A MEGINDÍTÓ HIRDETMÉNYRE 

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

2011/04/29 (év/hó/nap) 

A hirdetmény száma a HL-ben:  [2011/S 83-136452] 

ÉS/VAGY:  

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

2011/05/02 (év/hó/nap) 

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 9970/2011 (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: Selectrade Digital Kft. 

Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 27. A ép. 

  
 
 

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

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

- 

A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: - 

Szerződésszerű részteljesítés - 



A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-
e? 

- 

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

- 

A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: - 
 

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által 
elismert időpontja: 

2011. szeptember 05. 

 

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 

2011. november  
[Szállítói finanszírozásban megvalósuló 
közbeszerzésként az ellenértéket az eu-projektk 
közreműködő szervezete, az ESZA Nonprofit Kft. 
fizette meg a Szállító részére. Ennek 
tényéről/időpontjáról Önkormányzatunkat a 
közreműködő szervezet nem értesítette – lásd még a 
jegyzetet jelen tájékoztató végén] 

 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke: 66.320.469.-Ft (bruttó) 
 
 
Jelen dokumentum a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. § (1) bekezdésének f) pontja, 
valamint 180. § (2) bekezdése alapján került közzétételre. 
 
Jelen irat az ajánlatkérő honlapján elérhető a közzétételtől számított öt éven át. 
 
[Megjegyzés: mivel a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztatót mindkét fél részéről történő teljesítést követően kell 
közzétenni, és jelen közbeszerzés szállítói finanszírozásban került kifizetésre, amelyet az eu-projekt közreműködő 
szervezete, az ESZA Nonprofit Kft. végzett, amely szerint Önkormányzatunkat a kifizetésről nem teljesítette – ezért 
jelen tájékoztató hirdetmény, az újabb törvényi szabályok szerint ezen tényekhez, körülményekhez igazodik.] 
 
Marcali, 2012. január 16. 
 

Dr. Balogh Tamás (s.k.) 
  közbeszerzési referens 

 
 
 
 
 


