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:

Építészeti felújítás pótmegrendelése: Régi burkolat bontása, portalanítás, ragasztó eltávolítása.
Felület előkészítés. Új burkolat készítés. Villamos felújítás pótmegrendelése: Védőcső
elhelyezése. Falhorony kialakítása. Strukturált adatkábel elhelyezés. Alufólia árnyékolás
kialakítása a kábelcsatornában. Komplett világítási és telekommunikációs aljzatok elhelyezése.
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Építészeti felújítás pótmegrendelése: 61 m2 Kőlap burkolatok bontása, padlóburkolat kemény
burkolólapból, 3-6 cm vastagság között. 180,3 m2 Egyéb bontások, ragasztott padlóburkolat
aljzatának portalanítása, a maradék ragasztószer oldószeres eltávolítása, maratása,
felkaparása. 281,8 m2 Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felület előkészítése
beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felület előkészítő alapozó és tapadó híd
felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó Lábazat + 21,8 m2. 260 m2
Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 40x40 cm közötti lapmérettel Multifix AK-10 C1T csemperagasztó, kültéri és beltéri fagyálló,
csúszásmentes C1 T, fehér, Kód: 0501/3, Isomat MULTIFILL 0-5 cementbázisú fugázó falra,
padlóra, 0-5 mm-ig, kültérire és beltérire, CG2, fehér, Kód: 0511/3. 211,6 m Lábazatburkolat
készítése, beltérben, mázas kerámiával, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva,
1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 25×25 - 40×40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf
S1 FLEX Flexibilis csempe- és járólap ragasztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 90x90
cm), Cikkszám: K00617331 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004
szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1. Villamos felújítás pótmegrendelése: 500
m merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített
falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29
mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső
29 mm, Kód: MU-III 29. 500 m Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy
vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli
hálózatokhoz, alufólia árnyékolással, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 6 kategória)
PannonCom-Kábel FTP cat. 6. falikábel. 10 db Komplett világítási és telekommunikációs
szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, adatátviteli FTP aljzat.

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 19.

2016. augusztus 23.

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

3084823

HUF

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

