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Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Lenti Város Önkormányzata
Postai cím: Zrínyi Miklós u. 4.
Város/Község: Lenti
Postai irányítószám: 8960
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szabóné Gáspár Marianna, Aljegyző, önkormányzati és városfejlesztési
osztályvezető
Telefon: 92/553-938
E-mail: -
Fax: 92/553-957
Az ajánlatkérő általános címe (URL): -
A felhasználói oldal címe (URL): -
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: LE-KO Önkormányzati Közszolgáltató és Építőipari Kft.
Postai cím: Béke u. 40.
Város/Község: Lenti
Postai irányítószám: 8960
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): -
Címzett: -
Telefon: -
E-mail: -
Fax: -
Az ajánlattevő általános címe (URL): -
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható)
-------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]



Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): Fenti tevékenységek a védelem, közrend, biztonság és
vallás kivételével az önkormányzat tevékenységi körébe tartoznak
Egészségügy
I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
A Lenti Napközi Otthonos Óvoda férőhelybővítése és Lenti Város Önkormányzata
részére magasépítési feladatok ellátása
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés



Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
I. részajánlati kör: 8960 Lenti, Petőfi út 25., 1097 hrsz.
NUTS-kód HU223
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2011/05/23 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Tárgya: A Lenti Napközi Otthonos Óvoda férőhelybővítése és Lenti Város
Önkormányzata részére magasépítési feladatok ellátása vállalkozási szerződés
keretében
Mennyisége: I. részajánlati kör: A Lenti Napközi Otthonos Óvoda férőhelybővítése
vállalkozási szerződés keretében
Az építmény megnevezése: Lenti Napközi Otthonos Óvoda I. sz. telephely
Építési munkahely: 8960 Lenti, Petőfi út 25., 1097 hrsz.
Az épület műszaki adatai:
helyrajzi száma: 1097; hasznos alapterület: 656,95 m2; telek területe: 3843 m2;
övezeti besorolás: TV-003.; beépítettség: 22,25%; zöldfelületi fedettség:67,56%. Az
építmény magasság nem változik.
Építési tevékenység jellege: meglévő épület felújítása, térrendezés, akadálymentes
parkoló kialakítása.
Meglévő állapot:
Az épület három úttal határolt saroktelken épült. Az épület több ütemben épült ca.
az 1960-as években. Az épületegyüttes földszintes, magas és lapos tetős részekből
áll. A magas tetők fedése hornyolt cserép. A lapos tetők vízszigetelése bitumenes
lemez. A tetők fölötti kémények vakolatlanok, padlástérben helyenként vakoltak,
de állapotuk elöregedett. A bádogos (fal-, preskies szegélyek, lefolyó-, és függő
ereszcsatornák) szerkezetek elrozsdásodtak, a csatornák lyukasak. Az épület
homlokzatvakolata kőporos dörzsvakolat, helyenként feltáskásodott. A homlokzati
nyílászárók kapcsolt „geréb” tokos, egyesített szárnyszerkezetű, valamint acél



profilos nem hőszigetelt üvegezésű szerkezetek, a külső nyílászárók korhadtak és
rozsdásak. A horganyzott acéllemez párkányok elkorhadtak, a belső fa szerkezetű
könyöklővel együtt. A homlokzati síkon csak helyenként látható a falszigetelés,
azonban felszivárgó nedvesedésre utaló vizesedés a falakon nem tapasztalható.
A padló és falburkolatok sérültek, töredezettek. A belső ajtók állapota a korának
megfelelő, küszöbbel kialakított. Az épület fűtése gázkonvektoros. Az épület
elektromos hálózata elavult. Az épület akadálymentes megközelítése nem biztosított.
Felújítási program:
Építészet
Az épület teljes körű homlokzati hőszigetelése, ablakok cseréje, tető hőszigetelése
és a lapostetők vízszigetelése kerül elvégzésre.
A magastetők ácsszerkezetének károsodott faanyagai kicserélésre kerülnek. A
magastetők cserépfedése, lécezése és ellenlécezése elbontásra kerül és helyette
új tető rétegrend kerül kialakításra az alábbiak szerint: hornyolt hódfarkú tetőcserép,
cseréplécezés, ellenlécezés, porhó elleni tetőfólia.
A fafödémek alá, a tűzvédelem biztosítása érdekében tűzvédő gipszkarton készül.
Az épületen lévő kémények a padlás födém síkjáig visszabontásra kerülnek, kivéve
a konyhai gáztűzhely-sütőjének a kéménye, amely külső homlokzatvakolatot kap. A
lapos tetők feletti kémények szintén elbontásra kerülnek.
A bádogos szerkezetek kicserélésre kerülnek horganyzott acéllemezből.
A homlokzat 10 cm vtg. EPS homlokzati hőszigetelést kap, a lábazaton zártcellás
hőszigetelés készül 6 cm vtg-ban. A lábazat későbbi védelme miatt a faltőbe
kavicságy készül. A lapos tetőn 16 cm vtg. lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés
készül. A hőszigetelésre két réteg bitumenes lemez vízszigetelés készül.
A magastetős épületrészek padlásfödémén 15 cm vtg. kőzetgyapot hőszigetelés
készül 2 rétegben eltolt fektetéssel. Az aljzatbeton alá 6 cm vtg. lépésálló PS hab
hőszigetelés készül.
Az általános helyeken greslap, a csoportszobákban, öltözőkben és irodákban
csaphornyos laminált parketta készül Polifoam alátéttel. Csúszásmentes greslap
kerül lerakásra a vizes helyiségekben, az akadálymentes közlekedőkben és
a szélfogóban. A vizes helyiségekben és technológiai terekben az alaprajz
szerinti kivitelben csempézés készül 10 cm lábazat felett 210 cm magasságig. A
csoportszobák fa burkolata (dekorlemez, lambéria) elbontásra kerül, új felületkezelés
után új fenyő szegőlécekkel visszaszerelésre kerül.
Üzemi víz elleni szigetelés a gyermek WC-ben, zuhanyzókban és a konyha
technológiai tereiben padlón és falon is készül.
A padozat hőszigetelése miatt a terven jelöltek szerint a belső ajtók kicserélésre
kerülnek. Az összes külső nyílászáró (ablakok és portálok) ki lesz cserélve műanyag
profilú, hőszigetelt üvegezésű (Uü= 1,1 W/m2K) nyílászárókra. A nyaktagon a
bejárati résznél az ablak ajtóra lesz cserélve, hogy a konyha külső tér felőli közvetlen
megközelítése biztosított legyen.
Az OTÉK előírásai szerint szaniterek kerülnek beépítésre, a vizesblokkok
átalakításra kerülnek szerelt gipszkarton falakkal. A WC elválasztó-falak compact
lemezből készülnek.
A konyhatechnológiai berendezések meglévők és megmaradók.
A férőhelybővítésnek megfelelően plusz egy csoportszoba kerül kialakításra, két
különálló terület összenyitásával. Az összenyitás acélgerendás falkiváltással készül.



A 4 fő fogyatékossági csoport: a mozgásukban-, a látásukban-, a hallásukban és
beszédképességeikben valamint az értelmi képességeikben akadályozott személyek
részére az épület főbejárata, egy mellékhelyisége, egy orvosi rendelője, valamint
ezek elérési útvonalának komplex akadálymentesítés készül. Az akadálymentes
parkoló az ingatlanon belül kerül kialakításra.
Statika
Az épület nyugati oldali magastetős épületrészénél a szaruzat anyaga részben
kicserélésre kerül.
A középső magastetős épületrész fedélszéke SRK rendszerű, melynek néhány
csomópontja kijavításra kerül.
Az attika-fal felújításra kerül.
Az épületben egy 4,2 m-es és egy 2,9 m-es nyíláskiváltás készül.
Épületvillamosság
Erősáram
Az épület villamos rendszere teljes egészében újra lesz építve. Az épületben
új fővezetéki és alelosztói hálózat készül. Új üzemi-, tartalék-, biztonsági- és
kijáratmutató világítás készül. Felújítás keretében a villámvédelem is felújításra kerül.
Gyengeáram
2 db telefon végpont készül, a meglévő csatlakozási pont össze lesz csövezve és
vezetékelve a tervezett végpontokkal.
Az épületben automatikus tűzjelző rendszer készül.
Épületgépészet
Vízellátás:
Az épület vízellátása a külső közmű hálózatról biztosított. A belső víz
nyomóvezetékek a tárgyi munkák során cserélve lesznek. A használati
melegvízellátást 1 db HT 70 tip., és 1 db SU 200 W tip közvetett fűtésű
melegvíztároló biztosítja. A 200 l-es bojler (a konyhai berendezési tárgyak miatt)
magasabb hőmérsékletű melegvizet állít elő. A melegvíz vezetékhálózat lehűlését
cirkulációs vezeték kiépítésével akadályozzuk meg. A berendezési tárgyak elé
tartalék elzáró szelepek kerülnek beépítésre.
A vizes berendezési tárgyak bűzzárral csatlakoznak a lefolyóvezetékekhez. A
szennyvíz alapvezeték a tárgyi beruházás keretében megmaradnak, az új, ill. az
áthelyezésre kerülő berendezési tárgyak részére új lefolyóvezetékek kerülnek
kialakításra.
Belső gázellátás:
A gázkonvektorok elbontásra kerülnek, helyettük központi fűtési rendszer lesz
kialakítva. A gázellátó rendszer többi elemei (a gázmérő, kisnyomású mért
alapvezeték, ill. a konyhai berendezések) változatlanul maradnak. 3 db 28 kW névl.
teljesítményű földgáztüzelésű turbó falikazán kerül beépítésre.
Szellőzés, égéstermék elvezetés:
A beépítésre kerülő turbós gázkazánok zárt égésterű - C típusú- készülékek.
A konyha gázellátó vezetékébe mágnesszelep építendő be. A gáztüzelésű
berendezések üzeme a szellőző rendszerrel reteszelt.
Központi fűtésszerelés:
Az épület fűtésére melegvíz fűtőközegű, gáztüzelésű, szivattyús, zárt központi fűtési
rendszer készül.
A fűtési hőenergiát 3 db 28 kW névl. teljesítményű földgáztüzelésű turbós falikazán
biztosítja. A használati melegvíztermelés előnykapcsolással történik. A szekunder



oldali áramkörök cirkuláltatása külön szivattyúkkal történik. A fűtési áramkör
szabályozására háromjáratú motoros keverőcsap kerül beépítésre. A fűtővíz
tágulását zárt tágulási tartály biztosítja. A fűtőtestek acéllemez lapradiátorok,
beépített szeleppel. A fűtési rendszerek szabályozását a kazánokhoz tartozó
időjárásfüggő szabályozó berendezések végzik.
Szellőzés szerelés:
A konyha részére tiszta, friss levegős, túlnyomásos nyomásviszonyú gépi szellőző
rendszer kerül kialakításra.
A belső terű WC csoportok, öltöző szellőztetése időrelével ellátott fali-, ill. cső
ventillátorokkal lesz megoldva, tető feletti levegő kievezetéssel. Működtetésük a
világítás kapcsolóról történik.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
További
tárgyak:

45214100-1
45321000-3
45421100-5
45300000-0
45310000-3
45331000-6
45232460-4
45421130-4
45000000-7
45262500-6
45430000-0

II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és
opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 62850000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés: (év/hó/nap)
befejezés: (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2011/09/01
(év/hó/nap)
b)
ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2011/11/21 (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
II.4) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás



II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség
Mennyisége: I. részajánlati kör: A Lenti Napközi Otthonos Óvoda férőhelybővítése
vállalkozási szerződés keretében
Az építmény megnevezése: Lenti Napközi Otthonos Óvoda I. sz. telephely
Építési munkahely: 8960 Lenti, Petőfi út 25., 1097 hrsz.
Az épület műszaki adatai:
helyrajzi száma: 1097; hasznos alapterület: 656,95 m2; telek területe: 3843 m2;
övezeti besorolás: TV-003.; beépítettség: 22,25%; zöldfelületi fedettség:67,56%. Az
építmény magasság nem változik.
Építési tevékenység jellege: meglévő épület felújítása, térrendezés, akadálymentes
parkoló kialakítása.
Meglévő állapot:
Az épület három úttal határolt saroktelken épült. Az épület több ütemben épült ca.
az 1960-as években. Az épületegyüttes földszintes, magas és lapos tetős részekből
áll. A magas tetők fedése hornyolt cserép. A lapos tetők vízszigetelése bitumenes
lemez. A tetők fölötti kémények vakolatlanok, padlástérben helyenként vakoltak,
de állapotuk elöregedett. A bádogos (fal-, preskies szegélyek, lefolyó-, és függő
ereszcsatornák) szerkezetek elrozsdásodtak, a csatornák lyukasak. Az épület
homlokzatvakolata kőporos dörzsvakolat, helyenként feltáskásodott. A homlokzati
nyílászárók kapcsolt „geréb” tokos, egyesített szárnyszerkezetű, valamint acél
profilos nem hőszigetelt üvegezésű szerkezetek, a külső nyílászárók korhadtak és
rozsdásak. A horganyzott acéllemez párkányok elkorhadtak, a belső fa szerkezetű
könyöklővel együtt. A homlokzati síkon csak helyenként látható a falszigetelés,
azonban felszivárgó nedvesedésre utaló vizesedés a falakon nem tapasztalható.
A padló és falburkolatok sérültek, töredezettek. A belső ajtók állapota a korának
megfelelő, küszöbbel kialakított. Az épület fűtése gázkonvektoros. Az épület
elektromos hálózata elavult. Az épület akadálymentes megközelítése nem biztosított.
Felújítási program:
Építészet
Az épület teljes körű homlokzati hőszigetelése, ablakok cseréje, tető hőszigetelése
és a lapostetők vízszigetelése kerül elvégzésre.
A magastetők ácsszerkezetének károsodott faanyagai kicserélésre kerülnek. A
magastetők cserépfedése, lécezése és ellenlécezése elbontásra kerül és helyette
új tető rétegrend kerül kialakításra az alábbiak szerint: hornyolt hódfarkú tetőcserép,
cseréplécezés, ellenlécezés, porhó elleni tetőfólia.
A fafödémek alá, a tűzvédelem biztosítása érdekében tűzvédő gipszkarton készül.
Az épületen lévő kémények a padlás födém síkjáig visszabontásra kerülnek, kivéve
a konyhai gáztűzhely-sütőjének a kéménye, amely külső homlokzatvakolatot kap. A
lapos tetők feletti kémények szintén elbontásra kerülnek.
A bádogos szerkezetek kicserélésre kerülnek horganyzott acéllemezből.
A homlokzat 10 cm vtg. EPS homlokzati hőszigetelést kap, a lábazaton zártcellás
hőszigetelés készül 6 cm vtg-ban. A lábazat későbbi védelme miatt a faltőbe
kavicságy készül. A lapos tetőn 16 cm vtg. lépésálló kőzetgyapot hőszigetelés
készül. A hőszigetelésre két réteg bitumenes lemez vízszigetelés készül.
A magastetős épületrészek padlásfödémén 15 cm vtg. kőzetgyapot hőszigetelés
készül 2 rétegben eltolt fektetéssel. Az aljzatbeton alá 6 cm vtg. lépésálló PS hab
hőszigetelés készül.



Az általános helyeken greslap, a csoportszobákban, öltözőkben és irodákban
csaphornyos laminált parketta készül Polifoam alátéttel. Csúszásmentes greslap
kerül lerakásra a vizes helyiségekben, az akadálymentes közlekedőkben és
a szélfogóban. A vizes helyiségekben és technológiai terekben az alaprajz
szerinti kivitelben csempézés készül 10 cm lábazat felett 210 cm magasságig. A
csoportszobák fa burkolata (dekorlemez, lambéria) elbontásra kerül, új felületkezelés
után új fenyő szegőlécekkel visszaszerelésre kerül.
Üzemi víz elleni szigetelés a gyermek WC-ben, zuhanyzókban és a konyha
technológiai tereiben padlón és falon is készül.
A padozat hőszigetelése miatt a terven jelöltek szerint a belső ajtók kicserélésre
kerülnek. Az összes külső nyílászáró (ablakok és portálok) ki lesz cserélve műanyag
profilú, hőszigetelt üvegezésű (Uü= 1,1 W/m2K) nyílászárókra. A nyaktagon a
bejárati résznél az ablak ajtóra lesz cserélve, hogy a konyha külső tér felőli közvetlen
megközelítése biztosított legyen.
Az OTÉK előírásai szerint szaniterek kerülnek beépítésre, a vizesblokkok
átalakításra kerülnek szerelt gipszkarton falakkal. A WC elválasztó-falak compact
lemezből készülnek.
A konyhatechnológiai berendezések meglévők és megmaradók.
A férőhelybővítésnek megfelelően plusz egy csoportszoba kerül kialakításra, két
különálló terület összenyitásával. Az összenyitás acélgerendás falkiváltással készül.
A 4 fő fogyatékossági csoport: a mozgásukban-, a látásukban-, a hallásukban és
beszédképességeikben valamint az értelmi képességeikben akadályozott személyek
részére az épület főbejárata, egy mellékhelyisége, egy orvosi rendelője, valamint
ezek elérési útvonalának komplex akadálymentesítés készül. Az akadálymentes
parkoló az ingatlanon belül kerül kialakításra.
Statika
Az épület nyugati oldali magastetős épületrészénél a szaruzat anyaga részben
kicserélésre kerül.
A középső magastetős épületrész fedélszéke SRK rendszerű, melynek néhány
csomópontja kijavításra kerül.
Az attika-fal felújításra kerül.
Az épületben egy 4,2 m-es és egy 2,9 m-es nyíláskiváltás készül.
Épületvillamosság
Erősáram
Az épület villamos rendszere teljes egészében újra lesz építve. Az épületben
új fővezetéki és alelosztói hálózat készül. Új üzemi-, tartalék-, biztonsági- és
kijáratmutató világítás készül. Felújítás keretében a villámvédelem is felújításra kerül.
Gyengeáram
2 db telefon végpont készül, a meglévő csatlakozási pont össze lesz csövezve és
vezetékelve a tervezett végpontokkal.
Az épületben automatikus tűzjelző rendszer készül.
Épületgépészet
Vízellátás:
Az épület vízellátása a külső közmű hálózatról biztosított. A belső víz
nyomóvezetékek a tárgyi munkák során cserélve lesznek. A használati
melegvízellátást 1 db HT 70 tip., és 1 db SU 200 W tip közvetett fűtésű
melegvíztároló biztosítja. A 200 l-es bojler (a konyhai berendezési tárgyak miatt)
magasabb hőmérsékletű melegvizet állít elő. A melegvíz vezetékhálózat lehűlését



cirkulációs vezeték kiépítésével akadályozzuk meg. A berendezési tárgyak elé
tartalék elzáró szelepek kerülnek beépítésre.
A vizes berendezési tárgyak bűzzárral csatlakoznak a lefolyóvezetékekhez. A
szennyvíz alapvezeték a tárgyi beruházás keretében megmaradnak, az új, ill. az
áthelyezésre kerülő berendezési tárgyak részére új lefolyóvezetékek kerülnek
kialakításra.
Belső gázellátás:
A gázkonvektorok elbontásra kerülnek, helyettük központi fűtési rendszer lesz
kialakítva. A gázellátó rendszer többi elemei (a gázmérő, kisnyomású mért
alapvezeték, ill. a konyhai berendezések) változatlanul maradnak. 3 db 28 kW névl.
teljesítményű földgáztüzelésű turbó falikazán kerül beépítésre.
Szellőzés, égéstermék elvezetés:
A beépítésre kerülő turbós gázkazánok zárt égésterű - C típusú- készülékek.
A konyha gázellátó vezetékébe mágnesszelep építendő be. A gáztüzelésű
berendezések üzeme a szellőző rendszerrel reteszelt.
Központi fűtésszerelés:
Az épület fűtésére melegvíz fűtőközegű, gáztüzelésű, szivattyús, zárt központi fűtési
rendszer készül.
A fűtési hőenergiát 3 db 28 kW névl. teljesítményű földgáztüzelésű turbós falikazán
biztosítja. A használati melegvíztermelés előnykapcsolással történik. A szekunder
oldali áramkörök cirkuláltatása külön szivattyúkkal történik. A fűtési áramkör
szabályozására háromjáratú motoros keverőcsap kerül beépítésre. A fűtővíz
tágulását zárt tágulási tartály biztosítja. A fűtőtestek acéllemez lapradiátorok,
beépített szeleppel. A fűtési rendszerek szabályozását a kazánokhoz tartozó
időjárásfüggő szabályozó berendezések végzik.
Szellőzés szerelés:
A konyha részére tiszta, friss levegős, túlnyomásos nyomásviszonyú gépi szellőző
rendszer kerül kialakításra.
A belső terű WC csoportok, öltöző szellőztetése időrelével ellátott fali-, ill. cső
ventillátorokkal lesz megoldva, tető feletti levegő kievezetéssel. Működtetésük a
világítás kapcsolóról történik.
II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege
[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni]
Érték (arab számmal) 62850000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben
ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos



Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos eljárás
III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű
eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
xHirdetménnyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [Kbt. 252.§, 261.§ (4)]
Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
Közvetlen felhívással induló tárgyalásos
III.2) Bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2011/03/21 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 6325 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2011/05/23 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 11190 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
IV.1) Szerződésszerű teljesítés
IV.1.1)
A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e? igen



IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása,
indoka:
IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
IV.2) Szerződésszerű részteljesítés
IV.2.1)
A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e?
IV.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása,
indoka:
IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
IV.3) Szerződés módosítása
IV.3.1)
A szerződést módosították-e? nem
IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél mindenben egyetért a jelen hirdetményben
foglaltakkal.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/12/02 (év/hó/nap)


