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

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

 A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok 

 I. szakasz: Ajánlatkérő 

 I.1) Név és címek1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt) 

 Hivatalos név: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

 Postai cím: Tettye tér 9. 

 Város: Pécs  Postai irányítószám: 7625 

 II. szakasz: Tárgy 

 II.1) Meghatározás 

 II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  
„Vállalkozási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016-00033 azonosító számú projekt keretében a „Kikerics 

panoráma sétány” és fogadóépület kivitelezésére és egyéb munkáinak ellátására” 
 

 II.2) A közbeszerzés mennyisége 

 II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  
„Kikerics panoráma sétány”: fém szerkezeti elemeket tartalmazó mesterséges sétány építmény, (rozsdamentes fémrács 

járófelületek, lépcsők, korlátrendszer, kilátópont, kiszélesedő pihenők), egykori kőfejtő peremének teljes hosszán, 

sziklára-talajra ültetve, állandó látogatói igénybevételre, 389,13 m nyomvonalon a talajtól és növényzettől elemelve, 

beton pontalapokra rögzítve vagy sziklára dübelezve. „Kikerics panoráma sétány" belépőpontjaként szolgáló 

fogadóépület a Szoborpark területén: meglevő föld alatti tárolóhelyiséget (nettó alapterület: 22,95 m2) is magába 

foglaló, új (nettó alapterület: 117,96 m2) látogatói fogadótér kiegészítő helyiségekkel (pénztár, ajándékpult, 

WC-mosdó, alkalmazotti pihenőszoba, tárolóhelyiség) létesítmény (összes nettó alapterület: 140,97 m2). Részben 

talajszint alatt épülő, falazott, monolit vb. födém szerkezetű felépítmény, járható tetővel, szerelt szálcement-lap 

homlokzatburkolattal. Tüzivíz tároló, zárt szennyvíztároló és térburkolatok az épülethez kapcsolódóan. Szoborpark 

területén a látogatók által nem járható terület alacsony, épített kordonnal történő elkerítése. Nyertes ajánlattevő feladatát 

képezik a munkavédelmi terv, biztonságtechnikai, valamint az egészségvédelmi terv elkészítése. 

 IV. szakasz: Eljárás 

 IV.1) Meghatározás 

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

 IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás 

 IV.2) Adminisztratív információk 

 IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:  

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  

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

illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:2 (2018.08.22) 

 V. szakasz: A szerződés teljesítése 

 V.1 A szerződést kötő fél (felek)  

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

 Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. 

 Postai cím: Jegenye sor 3. 

 Város: Zalakaros  Postai irányítószám: 8749 



 V.2) A szerződés teljesítése 

 V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt: nem 
A nem szerződésszerű teljesítés indoka: Vállalkozó késedelmes teljesítése 

 V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2020. 03. 06. 

 V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2020. 04. 29. 

 V.2.4) A szerződés értéke 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 176.258.535,- 

Pénznem: HUF 

 VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 VI.1) További információk:2 

  

  

  

 1 szükség szerinti számban ismételje meg 

2 adott esetben 
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