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

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok 

 
I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat  

Postai cím: Havashalom u. 43. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1163 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  Móra Ferenc Általános Iskola felújítása 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Felújítási munkák elvégzése a rendelkezésre bocsátott 

tervdokumentáció szerint: 

- 766 m2-en új tetőszigetelés kiépítése (kőzetgyapot hőszigetelés lejtésképzéssel, bitumenes 

vastaglemez víz szigeteléssel) 

- tornaterem belső csapadékvíz elvezetés cseréje 

- új tornatermi elosztó kiépítése 

- tornatermi öltözők felújítása földszinten, emeleten cca. 140 m2 alapterületen 

- új menekülési ajtó nyitása 

- 493 db. homlokzati nyílászáró cseréje 

- 1830 m2-en homlokzati hőszigetelés 

- tető felülvilágítók javítása 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 3. rész XVII. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 113. § alapján indított eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben 

irányadó szabályainak a 113. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával. 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2  2019.03.28. 

 

V. szakasz: A szerződés teljesítése 

V.1 A szerződést kötő fél (felek) 

V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1 

Hivatalos név: Euroinvest Group Kft.  

Postai cím: Lombos Utca 29-31 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1163 

 

 



 

 

 

V.2) A szerződés teljesítése 

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt  x igen      nem 

V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2019.12.03. 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2019.12.18. 

V.2.4) A szerződés értéke 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 201.027.653,-  Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk:  

  
 


