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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: 
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 
 
Postai cím: 
Fő u. 11. 
 
Város/Község: 
Mosonmagyaróvár 
 

Postai irányítószám:                    
9200 

Ország: 
HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett:  
Vida Zsuzsanna közbeszerzési referens 
 

 
Telefon: 
+36 96577801 

E-mail: 
vida.zsuzsanna@mosonmagyarovar.hu 
  

Fax: 
+36 96577807 

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

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

Hivatalos név: 
Óvár Építőipari Kft.  
 
Postai cím: 
Határőr u. 14. 
 
Város/Község: 
Mosonmagyaróvár 
 

Postai irányítószám: 
9200 

Ország: 
HU 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett:  
 

Telefon: 
+36 309561796 

E-mail: 
ovarkft@t-online.hu 
 

Fax: 
+36 96576 194 

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

----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- 
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II. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TÁRGYA  

II.1)  MEGHATÁROZÁS  

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

Vállalkozási szerződés – Határon átnyúló ökoturizmus és vízi sport a Lajtán” című pro-
jekt (L00107, AT-HU) kivitelezési munkái tárgyában. 

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) 

X Építési beruházás                         Árubeszerzés                             Szolgáltatás megrendelés                     

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkérő által megha-
tározott követelmények-
nek megfelelően 

X 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:           

 
(az 1–27. szolgáltatási kategóri-
ákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellék-
letében)  
 
 
 

Építési koncesszió  Szolgáltatási koncesszió           

A teljesítés helye: 

Mosonmagyaróvár, Győr-Moson-Sopron megye 

NUTS-kód                  HU221                           NUTS-kód                   

NUTS-kód                                                                          NUTS-kód                   
II.1.3) A szerződéskötés időpontja 

Dátum: 2013/04/02  (év/hó/nap) 

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége 

A közbeszerzés tárgya: „Határon átnyúló ökoturizmus és vízi sport a Kajtán” című pro-
jekt (l00107, AT-HU) kivitelezési munkái 
A Lajta-szakasz felújítása során a következő projektszakaszokon belüli feladatok elvégzé-
se szükséges a nyertes ajánlattevő részéről: 
1. Lajta felső zsilipjének és környezetének átjárhatóságának megteremtése 
 - Lajta folyó jobb partján tereprendezés és lépcsős ki- beszálló hely 
 - Lajta folyó bal partján sólyás rámpa kialakítása 
 - Malom-ági Lajta zsilip alatti szakaszán fix, épített stég kialakítása 
2. Lajta lakókert zöldfelületi rendszerének kiterjesztése a malom-ági lajtára. 
3. Belvárosi folyószakaszon, cserháti utcai közúti híd feletti szakasz: 
 - Közterületként működő Movinnov telek rendezése, kikötőhely kialakítása 
 - Parti sétány kiépítése 
4. Belvárosi folyószakasz, cserháti utcai közúti híd alatti szakasz: 
 - Jobb parti súlytámfal bontása és újraépítése 
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 - Jobb parti támfal (malomudvarhoz csatlakozó szakasz) felületi megerősítés 
- Kiköt őhely kialakítása 

 - Meder szűkítés – víz alatti térplasztika kialakítása 
 - Malomépület alatti meder átépítése 
 - Malomépület szerkezeti kiváltása 
 - Malomzsilip kilépő mederszakaszának kialakítása („alsó csúszda”) 
A közbeszerzési eljárás tárgyát képezi továbbá Malom-ági Lajta eredeti állapotnak meg-
felelően történő visszaállítása a tervezési határokon kívül eső területen az akadályok meg-
szüntetése és az életveszélyes helyzetek kiküszöbölése. 
A további részletes követelményeket az ajánlattételi dokumentáció, illetőleg annak részét 
képező tervdokumentáció tartalmazta. 

II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 45.24.00.00-1 -   -  
 
További 
tárgy(ak) 
 

45.24.21.00-6 
45.24.10.00-8 

-   -  
-   -  

 
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: 55900000                                                          Pénznem HUF      X     ,  

 
  II.3)  A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE  

 

Az időtartam hónapban:   3  vagy  napban:  (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:   

Kezdés:           /  /      (év/hó/nap)    

Befejezés:       / /       (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             X     nem   
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ÉS 

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

/      (év/hó/nap)    

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: /  /      (év/hó/nap)    

 

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

GÁLTATÁS  

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

A szerződés a tájékoztató V.1) pontjában foglaltaknak megfelelően a felek által 2013. május 
10-én aláírt közös megegyezés a vállalkozási szerződés megszüntetéséről (felbontásáról) 
szóló dokumentumban foglaltaknak megfelelően a szerződéskötés időpontjára visszaható 
hatállyal megszüntetésre (felbontásra) került, ezért a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesí-
tő vállalkozó) és az ajánlatkérő (megrendelő) részéről teljesítésre nem került sor. 

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

Áfa nélkül Áfával    Áfa (%) 

Érték:                                           Pénznem:                 ,  

 
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 tárgya-
lásos 

 Gyorsított tárgyalásos  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghí-
vásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdet-
ménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdet-
mény 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 

 
 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghí-
vásos 
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hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 
meghívásos 

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 
tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdet-
ménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdet-
mény nélküli tárgyalásos 

 

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

Klasszikus ajánlatkérők  Közszolgáltató ajánlatkérők 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakí-
tott 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 tárgya-
lásos 

Gyorsított tárgyalásos  

X  Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

Keretmegállapodásos, az eljárás első ré-
szében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás első ré-
szében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első ré-
szében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első ré-
szében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

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

Nyílt 

Meghívásos 

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívá-
sos 

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meg-
hívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hir-
detménnyel induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hir-
detmény nélküli tárgyalásos 

 

 
III.2)  ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  
 

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

X  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás          

VAGY 

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat                

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

 Egyéb: 
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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: 2013/02/20  (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: 5797/2013 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja:  2013/04/19 (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: 
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IV.3)  SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

IV.3.1) A szerződést módosították-e?                                                            igen   X nem 

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

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

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

 
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT Ő INFORMÁCIÓK 

V.1) Egyéb információk: 

A felek által 2013. május 10-én aláírt közös megegyezés a vállalkozási szerződés megszün-
tetéséről (felbontásáról) szóló dokumentumban foglaltaknak megfelelően a szerződéskötés 
időpontjára visszaható hatállyal megszüntették (felbontották) a megkötött vállalkozási 
szerződést, figyelemmel arra, hogy a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) 
2013. április 17-én írásban jelezte az ajánlatkérő (megrendelő) felé, hogy „a szerződött 
költségvetésben szereplő munkák megvalósulása nem eredményezi a projektben megkö-
vetelt rendszer működését”, azaz olyan alapvető műszaki elemek hiányoztak a szerző-
déskötést megelőző közbeszerzési eljárás műszaki leírásából, amelyek nélkül az építési 
beruházás nem valósítható meg, illetőleg a szerződés csak olyan szerződésmódosítással 
lenne kiegészíthető, amely a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. § (1) 
bekezdés c) pontja szerint nem megengedett. 

Az ajánlatkérő új eljárást kíván lefolytatni, amelybe ajánlattevőként meghívja a nyertes 
ajánlattevőt és az általa lefolytatott eljárás további ajánlattevőit is.  

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:  

Egyetért a tájékoztatóban foglaltakkal. 

V.3) E TÁJÉKOZTATÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ID ŐPONTJA: 2013/05/10  (év/hó/nap) 

 
 


