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

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.
Postai cím: Munkásotthon u. 66-68.
Város: Budapest

Postai irányítószám:1042

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Újpesti

Szakorvosi Rendelőintézet helyiségeit érintő átalakítási és felújítási

munkák – 2017.”

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: A Budapest, Főváros IV. kerület Önkormányzat tulajdonában álló, Közszolgáltatási szerződés
alapján az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. üzemeltetésében lévő Budapest IV. ker. Görgey Artúr utca 28-30. szám alatti Újpesti
Szakorvosi Rendelőintézet helyiségeinek átalakítási és felújítási munkálatainak elvégzése (működő intézményi körülmények között) a
megkötendő Vállalkozási szerződésben foglalt feltételekkel.
❖

Földszint:

❖

❖

Baba-mama szoba kialakítása 7 m2;
Volt szerverszoba átalakítása, telefonközpont kezelő helyiséggé 11 m2;
Szélfogó automata ajtó cseréje 1 db;
Kerékpártárolók áttelepítése a Kunhalom utcai rendelőből az intézmény belső udvarára 3 db.;
Recepción fűtés bővítése 1 db radiátor;
Labor kialakítása 100 m2;

Negyedik emelet:

-

Reumatológia és neurológia szakrendelők felújítása (ajtók /burkolatok /felületképzés/ mosdók – csaptelepek
/elektromos hálózat) 110 m2

-

Közlekedő folyosó padlóburkolat csere és fal felületképzés - keleti szárny- 71 m2;

Ötödik emelet:

-

Fül-orr-gége szakrendelő felújítása (ajtók /burkolatok /felületképzés / mosdók – csaptelepek/ elektromos hálózat)
72 m2;

-

Közlekedő folyosó padlóburkolat, és fal felületképzés- keleti szárny- 40 m2.

Főbb mennyiségek:
Az átalakítással, felújítással érintett nettó alapterület 411 m2. A közbeszerzés tárgyára és mennyiségére vonatkozóan további
adatokat az eljárást megindító felhívást kiegészítő Közbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, tender
tervdokumentációk, helyszínrajzok, illetve az árazatlan költségvetés tartalmazza.
A beárazandó munkanemeket, tételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza. A kivitelezési munka nem építési engedély
köteles tevékenység

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik rész, XVII. Fejezet – Uniós
értékhatár alatti eljárás
IV.1.2) Az eljárás fajtája: 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 115. § (2) bekezdése szerinti eljárás

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 2017.12.04.

V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név:
Postai cím:

Balinda Építőipari Kft.

Rózsa u. 6. fszt. 3.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1042

V.2) A szerződés teljesítése
V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt x igen
A nem szerződésszerű teljesítés indoka:
V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2018. 06.25.
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2018.06.29.
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: összesen (tartalékkerettel együtt) 62.266.084,00
Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
Garanciális visszatartás (az elvégzett munka ellenértékének a 3%-a) nettó összege: 1.925.755,-Ft, melynek kifizetése az egy éves utófelülvizsgálat eljárás után, jegyzőkönyv alapján történik.
Nyertes ajánlattevőként szerződött fél a közölt adatokkal egyet ért.
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szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben

