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A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL
1. a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium; 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: T - Invest ’91 Kft.; 6724 Szeged,
Ősz u. 11.
2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: vállalkozási
(építési) szerződés
b) A szerződéskötés időpontja: 2007. október 1.
c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: a Fazekas Mihály Fővárosi
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tornaterem és kiszolgáló helyiségek (Baross
utca 62. - Rigó utca 16. szám alatti telephely) korszerűsítése, beruházás kivitelezése;
az építési beruházás során az épületrész bruttó beépítési területe, kb. 661 m 2 nem
változik. Az épületrészben lévő 2 db tornaterem (2 x 61 m2-es) és a tornaterem (236 m2)
helye nem változik, azonban a folyosó és a kapcsolódó helyiségek kialakítása teljes belső
átalakítást igényel. Teljesen új villamos és gépészeti rendszer kiépítése szükséges;
nettó 65 244 035 Ft.
d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2008. augusztus 20.
3. A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás: az építési
beruházás során az épületrész bruttó beépítési területe, kb. 661 m 2 nem változik. Az
épületrészben lévő 2 db tornaterem (2 x 61 m2-es) és a tornaterem (236 m2) helye nem
változik, azonban a folyosó és a kapcsolódó helyiségek kialakítása teljes belső átalakítást
igényel. Teljesen új villamos és gépészeti rendszer kiépítése szükséges;
nettó 75 599 952 Ft.
4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: a Kbt. 3. rész VI. fejezete szerinti nyílt
eljárás
b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás
c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre és közzétételének napja: KÉ 11296/2007; 2007. július 30.
d)* Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
e)* Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és
közzétételének napja: KÉ 15324/2007; 2007. október 15.
5.* a) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e: igen
b)* Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:
c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

6.* a) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e:
b)* Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:
c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
7. a) A szerződést módosították-e: igen
b)* Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és
közzétételének napja: KÉ 6683/2008; 2008. május 26.
8.* Egyéb információk:
a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja: 2008. június 15.
az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2008. július 15.
9. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: a tájékoztatóban foglaltakkal
egyetért.
10. A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2008. július 22.

________
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

