
8.  melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez  
 
 

 

A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

 
I.  SZAKASZ:  A SZERZİDÉS ALANYAI 

I.1) AZ AJÁNLATKÉR İKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME  
 
Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata 
 
Postai cím: Városház tér 1. 
 
Város/Község: Lajosmizse 
 

Postai 
irányítószám: 6050                 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: Basky András polgármester 

Telefon: 76/457-575 

E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu 
 

Fax: +36 76457575 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérı általános címe (URL): www.lajosmizse.hu 
 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 
 

 
    I.2) A NYERTES AJÁNLATTEV İKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME  

 
Hivatalos név: HBF Hungaricum Kft. 
 
Postai cím: Vacsi köz 8/a. 
 
Város/Község: Esztergom 
 

Postai 
irányítószám: 6000                 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: Borsos Botond 

Telefon: 76/503-640 

E-mail: borsosbotond@hbfhungaricum.hu 
 

Fax: 0676/503-641 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlattevı általános címe (URL): 
 

----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- 

 

 
 

 
 

 



II. SZAKASZ: A SZERZ İDÉS TÁRGYA  
 
II.1)  MEGHATÁROZÁS  
   

II.1.1) A szerzıdéshez rendelt elnevezés: 

Megbízási szerzıdés nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok ellátására 

II.1.2) A szerzıdés típusa és a teljesítés helye 

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik 
leginkább megfelel a szerzıdés vagy a közbeszerzés(ek)  tárgyának) 

Építési beruházás                         Árubeszerzés                             x Szolgáltatás megrendelés                     

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkérı által 
meghatározott 
követelményeknek 
megfelelıen 

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:  

11           
(az 1–27. szolgáltatási 
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. 
mellékletében)  
 
 
 

Építési koncesszió  Szolgáltatási koncesszió           

A teljesítés helye: 

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13. hrsz: 700 

NUTS-kód: HU331                                           NUTS-kód                        

NUTS-kód                                                                               NUTS-kód                        
 
II.1.3) A szerzıdéskötés idıpontja 
Dátum:     2012/ 07 / 30  (év/hó/nap) 

II.1.4) A szerzıdés tárgya és mennyisége 
 
A „Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén” címő, KEOP-4.9.0/11-
2011-0072 azonosító számú, projekthez kapcsolódóan, a támogatással összefüggı nyilvánossági 
tevékenység ellátása a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” címő dokumentumban szereplı 
II. sz. kommunikációs csomag alapján, valamint az „USZT Arculati Kézikönyvben” foglaltak figyelembe 
vételével. 

- Meglévı önkormányzati honlap a projekthez kapcsolódó tájékoztató létrehozása és folyamatos 
mőködtetése, frissítése 

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyőjtése 
- A beruházás helyszínén „B” típusú tábla elkészítése és elhelyezése 
- Fotódokumentáció készítése 
- Sajtóközlemény kiküldése a projektzárásról és a sajtómegjelenések összegyőjtése 
- Térképtér feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 
- A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése 

 
II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)  



 Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék (adott esetben) 

Fı tárgy   79410000-1      -       -  

 
 
 
 
További 
tárgy(ak) 
 

  .  .  .  -  

  .  .  .  -  

  .  .  .  -  

  .  .  .  -  

    -       -  

    -       -  

    -       -  

    -       -  

 
II.2)  A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE  

 
Az ellenszolgáltatás összege 
(A szerzıdés szerinti összértéket kérjük megadni számokkal, az összes 
szerzıdést, részt és opciót beleértve) 

Áfa nélkül Áfával    Áfa (%) 

Érték:    885.827.-                        Pénznem: HUF x       ,  

 
  II.3)  A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE  

 

Az idıtartam hónapban:       vagy  napban:      (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  

VAGY:   

Kezdés:               2012/    06/  30     (év/hó/nap)    

Befejezés:           2012/ 12 / 01       (év/hó/nap)  

 
VAGY: a teljesítés határideje  

a) a nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél általi teljesítés határideje:     /    /       

(év/hó/nap)    

b) ajánlatkérıként szerzıdı fél általi teljesítés határideje:            /    /       

(év/hó/nap)  

A szerzıdés határozatlan idıtartamra szól?                                           igen             x     nem   

 

ÉS 

A szerzıdés teljesítésének az ajánlatkérıként szerzıdı fél által elismert idıpontja:     /  

 2012/12/01       (év/hó/nap)    

Az ellenszolgáltatás teljesítésének idıpontja:     2012/  12  / 06      (év/hó/nap)    

 
 
 
 



 
 
 
II.4)  A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSE (RÉSZTELJESÍTÉSE) SZERINTI MENNYISÉG ÉS 

ELLENSZOLGÁLTATÁS  
 

A „Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése Lajosmizsén” címő, KEOP-4.9.0/11-2011-
0072 azonosító számú, projekthez kapcsolódóan, a támogatással összefüggı nyilvánossági tevékenység ellátása a 
„Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” címő dokumentumban szereplı II. sz. kommunikációs csomag 
alapján, valamint az „USZT Arculati Kézikönyvben” foglaltak figyelembe vételével. 

- Meglévı önkormányzati honlap a projekthez kapcsolódó tájékoztató létrehozása és folyamatos 
mőködtetése, frissítése 

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyőjtése 
- A beruházás helyszínén „B” típusú tábla elkészítése és elhelyezése 
- Fotódokumentáció készítése 
- Sajtóközlemény kiküldése a projektzárásról és a sajtómegjelenések összegyőjtése 
- Térképtér feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 
- A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése 

 
II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege 
[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni 
számokkal] 

Áfa nélkül Áfával    Áfa (%) 

Érték:    885.827.-                       Pénznem: HUF x            ,  

 
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS  

III.1) A Z ELJÁRÁS FAJTÁJA  

III.1.1) Az eljárás fajtája 

III. 1.1.1.) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti elj árás esetén  

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Gyorsított meghívásos 

 Versenypárbeszéd 

 Hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 Gyorsított tárgyalásos  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

 

  Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében 
meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

 

III. 1.1.2.) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén  

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Idıszakos elızetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett meghívásos  

 Idıszakos elızetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

 
 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében 
meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében 

 



 Elıminısítési hirdetménnyel meghirdetett 
meghívásos 

 Elıminısítési hirdetménnyel meghirdetett 
tárgyalásos 

 

 

 

 

hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén 

Klasszikus ajánlatkérık  Közszolgáltató ajánlatkérık  

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon 
kialakított eljárás 

  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás  

A Kbt. Második Részében meghatározott 
szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:   

Nyílt  

Meghívásos  

Gyorsított meghívásos  

Versenypárbeszéd  

Hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

Gyorsított tárgyalásos  

x Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

Keretmegállapodásos, az eljárás elsı 
részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás elsı 
részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás elsı 
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás elsı 
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

  A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok 
szerinti eljárás az alábbiak szerint:   

Nyílt 

Meghívásos 

Elıminısítési hirdetménnyel meghirdetett 
meghívásos 

Elıminısítési hirdetménnyel meghirdetett 
tárgyalásos 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében 
meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

 

 
III.2)  ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  
 

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg) 

x A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás          

VAGY 

 Az összességében legelınyösebb ajánlat                

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban) 



 Egyéb: 

                                                                                           

                                                                                           

 
 
 
 
 
III.3)  HIVATKOZÁS A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS  KORÁBBI 

KÖZZÉTÉTELEKRE /TÁJÉKOZTATÁSRA  
 
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)                                  
 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:     /S    -           

A hirdetmény közzétételének idıpontja:     /  /   (év/hó/nap) 

ÉS / VAGY                           

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítıben:      /     (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének idıpontja:     /  /   (év/hó/nap)                

 

III.3.2)  Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetıleg a 
Közbeszerzési Döntıbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)                                   

Dátum:    2012 /06  /18   (év/hó/nap) 

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:     /           

A hirdetmény közzétételének idıpontja:     / /   (év/hó/nap) 

ÉS / VAGY                           

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítıben:    KÉ-12229  / 2012    (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének idıpontja:   2012  / 08 / 13  (év/hó/nap)                  

 

 
IV. SZAKASZ: A SZERZ İDÉS TELJESÍTÉSE 

IV.1)  SZERZİDÉSSZERŐ TELJESÍTÉS 

IV.1.1) A szerzıdés teljesítése szerzıdésszerő volt-e?          x   igen    nem  

IV.1.2) Nem szerzıdésszerő teljesítés esetén a szerzıdésszegés típusa, leírása, indoka:  

                                                                                           

                                                                                           

IV.1.3) A szerzıdésszegést elkövetı(k) neve, címe: 



                                                                                           

                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 

IV.2)  SZERZİDÉSSZERŐ RÉSZTELJESÍTÉS 

IV.2.1) A szerzıdés részteljesítése szerzıdésszerő volt-e?                igen    nem 

IV.2.2) Nem szerzıdésszerő részteljesítés esetén a szerzıdésszegés típusa, leírása, indoka:  

                                                                                           

                                                                                           

IV.2.3) A szerzıdésszegést elkövetı(k) neve, címe: 

                                                                                           

                                                                                           

 
IV.3)  SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

IV.3.1) A szerzıdést módosították-e?                                                            igen   x  nem 

IV.3.2) Hivatkozás a szerzıdés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre                                  

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítıben:      /     (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének idıpontja:     /  /   (év/hó/nap)                  

 

 
 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT İ INFORMÁCIÓK 

V.1) Egyéb információk:  - 

 

V.2) A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél nyilatkozata: - 

 

V.3) E TÁJÉKOZTATÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ID İPONTJA:     2012/ 12 /03    (év/hó/nap) 

 
 


