
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: Zákányszék Község Önkormányzata 

Postai cím: Lengyel tér 7. 

Város: Zákányszék Postai irányítószám: 6787 

II. szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: “Óvodai férőhely bővítését célzó beruházás” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Új építés: óvodai foglalkoztató laminált parketta 60,15 m2 
egyéni fejlesztő szoba pvc 12,33 m2 
közlekedő pvc 7,15 m2 
Átalakítás: Gyermek mosdó-wc greslap 9,01 m2 
Fedett-nyitott épületrész: Külső fedett rámpa: greslap 16,26 m2 
A kivitelezéshez kapcsolódóan a fűtési rendszer, vízellátás kiépítése, burkolási munkák elvégzése, nyílászárók beépítése, hőszigetelési 
munkák elvégzése, bádogozás, tetőszerkezet megépítése, tűzvédelmi rendszer kiépítése. 

IV. szakasz: Eljárás 
IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nemzeti eljárásrend, Felhívás közzététele nélküli 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 (éééé/hh/nn) 2016.06.23. 

V. szakasz: A szerződés teljesítése 
V.1 A szerződést kötő fél (felek) 

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

Hivatalos név: Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Postai cím: Mátyás u. 38. 

Város: Hódmezővásárhely Postai irányítószám: 6800 

V.2) A szerződés teljesítése 

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt ⌧ igen � nem 
A nem szerződésszerű teljesítés indoka: 



V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: (éééé/hh/nn) 2015/10/29 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: (éééé/hh/nn) 2015/12/11 

V.2.4) A szerződés értéke 
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [19.995.999,- ] 
Pénznem: [H ][U ][F ] 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

  

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


