
Cégjegyzékszám: cg. 01-10-043037 

 
 

17. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez  
 

 

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZ İDÉS TELJESÍTÉSÉRİL 

 

1. a) Az ajánlatkérıként szerzıdı fél neve és címe: 
 

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖR ŐEN MŐKÖDİ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 
Gazdasági Igazgatóság 
Beszerzési Fıosztály 
1980 Budapest, VII. kerület, Akácfa u. 15. 
Tel: 461 6524 
 

b) A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél neve és címe: 
 
MÁV-THERMIT Hegeszt ı Kft. 
2030 Érd, Tolmács u. 18. 
Tel: +36 (23) 521-450 
Fax: +36 (23) 521-460 
e-mail: mth@mav-thermit.hu 
 

 
2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés meghatározása: 
 
HÉV Üzemigazgatóság vágányain sínhegesztési munkák végzése  
(BKV Zrt. 63/T-72/B/2006). 
 
b) A szerzıdéskötés idıpontja:  2006/12/15 
 
c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: 

 
A szerzıdés tárgya:  

 
HÉV üzemigazgatóság 4 vonalán: 

– éves szinten összesen 180 db ±20% AT-hegesztés végzése, 
– éves szinten 30 csop. ±20% kitérı keresztezési középrészének feltöltı hegesztése, 
– éves szinten 30 db ±20% szigetelt illesztést kell készíteni. 

 
Az ellenszolgáltatás összege: 94.117.353,- Ft + ÁFA 

 
d) A szerzıdés idıtartama vagy a teljesítés határideje: 2012/12/31 
 
3. A szerzıdés részteljesítése szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás:  
– éves szinten összesen 180 db AT-hegesztés végzése, 
– éves szinten 30 csop. kitérı keresztezési középrészének feltöltı hegesztése, 
– éves szinten 30 db szigetelt illesztést kell készíteni. 
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Az ellenszolgáltatás összege: 16.192.562,- Ft+ÁFA 
 

4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája:  
 
a Kbt. V. fejezet 13. cím szerinti nyílt eljárás. 
 

 b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja:  
 

A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás. 
 

c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetıleg meghirdetı 
hirdetményre és közzétételének napja:  

 
Európai Unió Hivatalos lapjában: 2006/S 184-195874  Közzététel napja: 2006/09/27 
Közbeszerzési Értesítıben KÉ 20802/2006  Közzététel napja: 2006/09/29 

 
d)* Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás 

megküldésének, illetıleg a Közbeszerzési Döntıbizottság tájékoztatásának napja: 
--- 

    e)* Hivatkozás az eljárás eredményérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre 
és közzétételének napja:  

 
Közbeszerzési Értesítıben: KÉ 25480/2006  Közzététel napja: 2006/12/13 

 
5.* a) A szerzıdés teljesítése szerzıdésszerő volt-e: -- 
 

b)* Nem szerzıdésszerő teljesítés esetén a szerzıdésszegés típusa, leírása, indoka: --- 
c)* A szerzıdésszegést elkövetı(k) neve, címe: --- 

 
6. a) A szerzıdés részteljesítése szerzıdésszerő volt-e: igen 
 
    b)* Nem szerzıdésszerő részteljesítés esetén a szerzıdésszegés típusa, leírása, indoka: 
---- 
    c)* A szerzıdésszegést elkövetı(k) neve, címe: --- 
 
7. a) A szerzıdést módosították-e: nem 
 
    b)* Hivatkozás a szerzıdés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre 
és közzétételének napja: ---- 
 
8.* Egyéb információk: --- 
 
9. A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél nyilatkozata:  

MÁV-THERMIT Hegeszt ı Kft. a jelen tájékoztatóban foglaltakkal egyetért. 
 

10. A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja:  2012/02/02 


