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

 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

 
I.  SZAKASZ:  A SZERZŐDÉS ALANYAI 

I.1) AZ AJÁNLATKÉR ŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME  
 
Hivatalos név: Komló Város Önkormányzata 
 
Postai cím: Városház tér 3 
 
Város/Község: Komló 
 

Postai 
irányítószám: 7300 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: dr. Müller József 

Telefon: +36-72/584-007 

E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu  
 

Fax: +36-72/584-008 

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

 
    I.2) A NYERTES AJÁNLATTEV ŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME  

 
Hivatalos név: Benkala Kft. 
 
Postai cím: Bártfai u. 44. 
 
Város/Község: Budapest 
 

Postai 
irányítószám: 1115 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: Kalamár József ügyvezető 

Telefon: +36-30/936-0463 

E-mail: 
 

Fax: 

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

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

 

 
 

 
 

 



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

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

Vállalkozási szerződés keretében „Kökönyösi Oktatási Központ Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, 
Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 

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

����Építési beruházás                         Árubeszerzés                             Szolgáltatás megrendelés                     

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkérő által 
meghatározott 
követelményeknek 
megfelelően 

 

 

���� 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:           

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

Építési koncesszió  Szolgáltatási koncesszió           

A teljesítés helye: 

Komló, Ságvári u. 1. hrsz:1165 

NUTS-kód                  HU 231 
II.1.3) A szerződéskötés időpontja 
Dátum: 2015/07/15 (év/hó/nap) 

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége 
 
Vállalkozási szerződés keretében „Kökönyösi Oktatási Központ Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, 
Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” az alábbiak szerint: 
- Fűtési / Használati HMV / Hűtési rendszer(ek) korszerűsítése témakörben: Fűtési csőhálózat teljes cseréje, 
termosztatikus szelepek elhelyezése, strangszabályozás kiépítése. 
Főbb mennyiségek: 
Termosztatikus szelepek felszerelése - 256 db 
Légtelenítő szelepek beszereléssel - 53 m 
Strangszabályozás kiépítése 
- Utólagos külső oldali hőszigetelés témakörben: Homlokzati hőszigetelés EPS szig. táblákból (10 cm) + 
ablakkávák szigetelése EPS szig. (2 cm) + lábazato szigetelése + vakolat, festés; lapostető takarítása, 
előkészítése, hőszigetelése (15cm AT-N100), vízszigetelése, attikák szigetelése, bádogozása, ereszkiképzés; 
Főbb mennyiségek: 
Homlokzati hőszigetelés - 3842 m2 
Ablakkáva szigetelés - 1505 m2 
Tetőszigetelés - 2 130 m2 
Lábazatszigetelés - 270 m2 
Attikaszigetelés - 379,4 m2 
- Külső nyílászáró csere / korszerűsítés témakörben: Nyílászárók cseréje műa. hőszigetelő nyz-ra: ablak U=1,3; 
ajtó U=1,4 
Főbb mennyiségek: 



Ablak beépítése - 257 db 
Ajtó beépítése - 9 db 

II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 45.32.10.00-3 -   -  

 
 
 
További 
tárgy(ak) 
 

. . . -  

. . . -  

. . . -  
 

-   -  

-   -  

-   -  

 

 
II.2)  A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE  

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

Áfa nélkül Áfával    Áfa (%) 

Érték:    141.998.013                        Pénznem: HUF ����     ,  

 
  II.3)  A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE  

 

Az időtartam hónapban:     vagy  napban:  (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:   

Kezdés:           2015/10/17     (év/hó/nap)    

Befejezés:       2015/12/28      (év/hó/nap)  

 
VAGY: a teljesítés határideje  

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: /  /      

(év/hó/nap)    

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje:        /  /      

(év/hó/nap)  

A szerződés határozatlan időtartamra szól?                                           igen             ����     nem   

ÉS 

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja: 2015/12/17     

(év/hó/nap)    

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2015/12/28     (év/hó/nap)    

 



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

ELLENSZOLGÁLTATÁS  
 

II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség: 

Vállalkozási szerződés keretében „Kökönyösi Oktatási Központ Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, 
Speciális Szakiskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” az alábbiak szerint: 
- Fűtési / Használati HMV / Hűtési rendszer(ek) korszerűsítése témakörben: Fűtési csőhálózat teljes cseréje, 
termosztatikus szelepek elhelyezése, strangszabályozás kiépítése. 
Főbb mennyiségek: 
Termosztatikus szelepek felszerelése - 256 db 
Légtelenítő szelepek beszereléssel - 53 m 
Strangszabályozás kiépítése 
- Utólagos külső oldali hőszigetelés témakörben: Homlokzati hőszigetelés EPS szig. táblákból (10 cm) + 
ablakkávák szigetelése EPS szig. (2 cm) + lábazato szigetelése + vakolat, festés; lapostető takarítása, előkészítése, 
hőszigetelése (15cm AT-N100), vízszigetelése, attikák szigetelése, bádogozása, ereszkiképzés; 
Főbb mennyiségek: 
Homlokzati hőszigetelés - 3842 m2 
Ablakkáva szigetelés - 1505 m2 
Tetőszigetelés - 2 130 m2 
Lábazatszigetelés - 270 m2 
Attikaszigetelés - 379,4 m2 
- Külső nyílászáró csere / korszerűsítés témakörben: Nyílászárók cseréje műa. hőszigetelő nyz-ra: ablak U=1,3; 
ajtó U=1,4 
Főbb mennyiségek: 
Ablak beépítése - 257 db 
Ajtó beépítése - 9 db 
 
II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege 
[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni 
számokkal] 

Áfa nélkül Áfával    Áfa (%) 

Érték:    141.998.013                        Pénznem: HUF ����          ,  

 
  



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 első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

 

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

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett meghívásos  

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 
meghívásos 

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 
tárgyalásos 

 

 
 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

 

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

Klasszikus ajánlatkérők  Közszolgáltató ajánlatkérők  

 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  

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

Nyílt 

Meghívásos 

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 
meghívásos 

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 
tárgyalásos 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 



Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

�Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

 
III.2)  ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  
 

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

�A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás          

VAGY 

 Az összességében legelőnyösebb 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 időpontja: / /  (év/hó/nap) 

ÉS / VAGY                           

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

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

 

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

Dátum: 2015/06/16 (év/hó/nap) 

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

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -     

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



ÉS / VAGY                           

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 20172/2015 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/10/12 (év/hó/nap)                  

 

 
IV. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TELJESÍTÉSE 

IV.1)  SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS 

IV.1.1) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e?          �   igen    nem  

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?             �   igen    nem 

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?                                                         �   igen    nem 

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 21160/2015 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/10/21 (év/hó/nap)                  

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 24134/2015 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/11/18 (év/hó/nap)                  

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 24345/2015 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/11/20 (év/hó/nap)                  



A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 26224/2015 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/12/11 (év/hó/nap)                  

 
 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT Ő INFORMÁCIÓK 

V.1) Egyéb információk: 

                                                                                           
                                                                                          

                                                                                           
                                                                                          

                                                                                           

                                                                                          

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:  

Nyertes ajánlattevő egyetért jelen hirdetmény tartalmával 

 

V.3) E TÁJÉKOZTATÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ID ŐPONTJA: 2016/01/06  (év/hó/nap) 

 


