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: Alsóörs község Önkormányzata
Postai cím: Endrődi Sándor u. 49.
Város: Alsóörs

Postai irányítószám: 8226

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: A Balaton Területfejlesztési koncepció és Stratégiai Program (ÁHTazonosító: 359617) keretén belül megvalósuló, a „Balatoni strandok fejlesztése” elnevezésű projekt
részeként „az alsóörsi strand pavilonsor külső felújítása, a szolgáltatóhelyek új térköves
teraszfelületeinek kialakítása” (MTÜ/ÁLT/2117-1/2017)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Nyertes ajánlattevő feladata az alsóörsi strand pavilonsor külső
felújítása, a szolgáltatóhelyek új térköves teraszfelületeinek kialakítása a műszaki leírásban és
árazatlan költségvetésben foglaltak figyelembevételével.
Nyertes ajánlattevő feladata a 7 db kereskedelmi egység tetőszerkezet fedésének javítása, a beázások
gyorsjavítása, majd a teljes tetőfelület meglévő zsindelyre történő újra fedése, téglány barna színben.
A tetőfedés és eresz festési munkálatokra való tekintettel a fekvőeresz csatornák óvatos bontása,
majd a szükséges karbantartási munkák elvégzésével annak visszaépítése.
A tetőszerkezethez tartozó nagy kinyúlású ritkított ereszdeszkázat egyes elemeinek, korhadt deszkák,
tartóelemek, oromdeszkák, szellőző lamellák cseréje után a teljes fa felület csiszolása, portalanítása,
tapaszolása a szükséges helyeken, majd kétszeri fedő fehér festése.
Nyílászárók acél rácsainak bontása és a külső nyílászáró felületek előkészítése után azok kétszeri
fedő karbantartó festése, fehér színben. A festést megelőzően asztalos javítások, pótlások
karbantartások elvégzése szükséges. A biztonsági nyílászáró rácsok egységes képi megjelenítése
végett, azokról helyszíni döntés alapján kerül meghatározásra a visszaépítésük mázolás után.
A homlokzat mészhomoktéglás látszó felületei között található vakolt részek homlokzat felújító
festése szükséges fehér színben.
A pavilonok közötti acél tartószerkezetű fa lamellás kerítés sérült korhadt elemeinek cseréje és teljes
fém, fa szerkezet újbóli mázoló munkáinak elvégzése.
A pavilonok körüli szürke térkő burkolat és lépcső megsüllyedt elemeinek, szegélyeinek
helyreállítása.
A kereskedelmi pavilonok strand felőli terasz bővítése a kijelölt zöldterület összefüggő
térkövezésével, a meglévő közlekedési útvonalakhoz csatlakozó összekötő járdával. A nyertes
ajánlattevő feladata a munkálatok elvégzése után az okozott zöldkár teljeskörű helyreállítása.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra : Kbt. III. Rész,
XVII. Fejezet.
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § (1) bekezdése 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. 07. 31.
V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: Min-Tech Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Hársfa u. 25.
Város: Veszprém

Postai irányítószám: 8200

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: 2017.11.10.
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2017.11.14.
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 26.183.848.Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2

________________________________________________________________________________
_________________________
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szükség szerinti számban ismételje meg
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adott esetben

