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: Kiskunlacháza
Postai cím: Kossuth

Nagyközség Önkormányzata

tér 1.

Város: Kiskunlacháza

Postai irányítószám: 2340

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:

A Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő és a 2340 Kiskunlacháza,
Vörösmarty utca 12. hrsz. 2356 szám alatt található Vörösmarty utcai Általános iskola rész
építészeti és rész villamossági felújítása. A rész építészeti felújítást az A1 jelű oktatási épület,
földszint + 1 emeleten kell végrehajtani, mely terület nettó alapterülete összesen 660,9 m2,
valamint az A2 jelű oktatási épület, földszint + 1 emeletén kell végrehajtani, nettó alapterülete
összesen 578,9 m2, és a C1 jelű nyaktag, földszint + 1 emeleti részen kell végrehajtani nettó
alapterülete összesen 52,04 m2. A rész villamos felújítást a Vörösmarty Általános Iskola
álmennyezet felújításával érintett részek világítás felújítása, az építőipar, azon belül az
elektromos munkáknál járatos szabványos eszközök és módok alkalmazásával.
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

A tevékenység során a rész építészeti felújítás alkalmával végre kell hajtania a
mennyezetvakolat leverését minden helyiségben (a már felújított lépcsőház kivételével),
nagytáblás gipszkarton álmennyezetet kell építeni a levert mennyezetvakolat helyén, a
falsérüléseket és repedéseket ki kell javítani, az oldalfalak és a mennyezetek festését végre kell
hajtani a dokumentáció műszaki leírásában meghatározott mennyiségben és minőségben.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

HARMADIK RÉSZ XVII. FEJEZET
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 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

2016.05.30.

V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: Merito

Trend Kft.

Postai cím: Vörösmarty

u. 21.

Város: Kiskunlacháza

Postai irányítószám: 2340

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:

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:

2016. augusztus 12.

2016. augusztus 18.

V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül:
Pénznem:

29300000

HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
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szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben

