
16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

 A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok 

 I. szakasz: Ajánlatkérő 

 I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt) 

 Hivatalos név: Balatonboglár Város Önkormányzata 
 Postai cím: Erzsébet utca 11. 
 Város: Balatonboglár  Postai irányítószám: 8630 

 II. szakasz: Tárgy 

 II.1) Meghatározás 

 II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 
Gaál Gaszton utca felújítása 

 II.2) A közbeszerzés mennyisége 

 II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 
Főbb mennyiségi adatok: - útfelújítási munkák 1027 m-en, 7,0 m szélességben, - föld- és előkészítő
munkák, különösen: közmű aknák szintre emelése: 34 db, slusszvágás csatlakozásoknál: 55,0 fm, 
földpadka leszedése: 1027,0 m2, aszfaltmarás csatlakozásoknál: 146,0 m2 - burkolatépítési munkák, 
különösen: meglévő burkolat kellősítése bitumen emulzióval: 7414,0 m2, aszfalt kopóréteg készítése 
6 cm vtg-ban: 7414,0 m2, - befejező munkák, különösen: kétoldali padka készítése 0/20-as 
zúzalékkal: 1027,0 m2, burkolati jelek festése: 35,0 m2. 

 IV. szakasz: Eljárás 

 IV.1) Meghatározás 

 IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. 
Harmadik Rész 
 IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 81. § szerinti nyílt 
eljárás a 115. §-ban foglalt eltérésekkel. 

 IV.2) Adminisztratív információk 

 IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 
 A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
 A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 
 IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2019/08/14 
(éééé/hh/nn) 

 V. szakasz: A szerződés teljesítése 

 V.1 A szerződést kötő fél (felek) 

 V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 
 Hivatalos név: "BALATON-ÚT" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 



 Postai cím: Klapka utca 33. 
 Város: Balatonboglár  Postai irányítószám: 8630 

 V.2) A szerződés teljesítése 

 V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt X igen O nem 
A nem szerződésszerű teljesítés indoka: - 
 V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2019/10/12 
(éééé/hh/nn) 
 V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2019/10/29 (éééé/hh/nn) 
 V.2.4) A szerződés értéke 
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [43.297.675,-Ft ] Pénznem: [HUF ] 

 VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 VI.1) További információk: 

  
 


