Tájékoztató a közbeszerzési eljárással kötött szerződés teljesítéséről1
(A Kbt. 31.§ (1) bekezdés f) pontja alapján2)

1. Az ajánlatkérő és az eljárás meghatározása
Ajánlatkérő neve: Római Katolikus Plébánia Herencsény
Ajánlatkérő címe: 2677 Herencsény, Béke út 1.
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
„Herencsény, Béke út 5. szám alatti műemléki Római Katolikus templom felújítása”
Eredményes volt-e az eljárás: igen, eredményes
2. Hivatkozás az eljárás megindítására
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja: 2011. év / 06. hó / 27. nap
3. A szerződés teljesítésére vonatkozó információk (több rész esetén részenként külön)
A szerződő felek:
Az ajánlatkérőként szerződő fél neve: Római Katolikus Plébánia Herencsény
Az ajánlatkérőként szerződő fél címe: 2677 Herencsény, Béke út 1.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve: SZEBÁN-'97 Bt.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél címe: 3261 Abasár, Radnóti u. 18.
A szerződés teljesítése szerződésszerű volt –e?

igen

nem

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja: 2012 év / 06 hó / 19 nap
Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2012 év / 06 hó / 27 nap
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke: 17 506 763 pénznem: HUF
vagy
áfával, melynek mértéke
%.

áfa nélkül,

----------------------------- (E pontból szükség esetén több példány használható) -------------------

1

A Kbt. 180.§ (2) bekezdése meghatározza:
„A szerződés teljesítéséről azon szerződések esetében sem kell hirdetményben tájékoztatót feladni, amelyeket 2012. január 1-jét megelőzően
indított közbeszerzési eljárás eredményeként kötöttek.”
2

A Kbt. 31.§ (1) bekezdése előírja:
„Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem
rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság vagy önkormányzati intézmény esetén a fenntartó honlapján közzétenni: …
f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre, a szerződő felek
megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az
ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét”
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