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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: 

Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
Postai cím: 

Petőfi tér 3. 
Város/Község: 

Gyula 

Postai 
irányítószám: 

5700                    

Ország: 

Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Daróczi László 
Telefon: +36 66521200 

E-mail: gyet@gyulaikozuzem.hu Fax: +36 66463056 
Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL):  

http://www.gyula.hu/Gyula_Elek_Ivovizminoseg-
javito_Onkormanyzati_Tarsulas 
A felhasználói oldal címe (URL):  

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

 
Hivatalos név: 

Eubility Group Kft. 
Postai cím: 

Úszódaru u. 1. Ü-10. ép. 
Város/Község: 

Budapest 

Postai 
irányítószám: 

1138             

Ország: 

Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett:  

Telefon: 

E-mail: figura.ferenc@eubility.eu Fax: +36 13214816 
Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlattevő általános címe (URL): 

 
II. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TÁRGYA  
 
II.1)  MEGHATÁROZÁS  
   

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0017 azonosítószámú „Gyula-Elek 
Ivóvízminőség-javító Program” megvalósításához kapcsolódó 
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Projektmenedzseri feladatok ellátása 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 

 Építési beruházás                          Árubeszerzés                              Szolgáltatás 
megrendelés                            

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkérő által 
meghatározott 
követelményeknek 
megfelelően 

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:           

12 
(az 1–27. szolgáltatási 
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. 
mellékletében)  
 
 
 

 Építési koncesszió   Szolgáltatási koncesszió           

A teljesítés helye: 

Gyula és Elek város közigazgatási területe 
NUTS-kód                  HU332 
II.1.3) A szerződéskötés időpontja 

Dátum: 2012/11/12 (év/hó/nap) 

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége 

Megbízási szerződés keretében a „Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító 
Program” beruházás megvalósításával és üzemeltetésének 
előkészítésével kapcsolatos Projektmenedzseri feladatok teljes körű 
ellátása a dokumentációban részletezettek szerint. 
Általános menedzsment feladatok ellátása: Projekt előrehaladásának 
folyamatos nyomon követése, dokumentálása, kapcsolódó jelentések 
elkészítése, dokumentációs rendszer kialakítása, dokumentumok 
rendszerezése, adatszolgáltatásban informatikai rendszer 
kialakításban közreműködés. Kapcsolattartás a kivitelezőkkel, 
érintett hatóságokkal, a KSZ és az NFÜ szakembereivel, kifizetések 
kontrollja, ütemezése, ellenőrzése. 
Pénzügyi tanácsadás: a pályázat tartalma szerinti feladatokra 
vonatkozó szerződések és teljesítésük ellenőrzése, számlák nyomon 
követése, kifizetési kérelmek összeállítása, beruházási források 
figyelemmel kísérése, pénzügyi szakértői feladatok ellátása. 
Műszaki tanácsadás: műszaki szakértőként való közreműködés során 
Mérnökkel, hatóságokkal való kapcsolattartás, előrehaladási 
jelentések ellenőrzése, műszaki előrehaladás kontrollja, a kivitelezési 
folyamat teljes körű vizsgálata. 
II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 
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Fő tárgy 71242000-6 -   -  

További 
tárgy(ak) 

79421000-1 
79421100-2 
79421200-3 

-   -  

 
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:   24.500.000 Pénznem: HUF      27,0 

 
  II.3)  A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE  

 

Kezdés:            2012.11.12. 

Befejezés:        2015.12.14.  
 

A szerződés határozatlan időtartamra szól?                                           igen                  nem   

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja: 2015/12/14 
(év/hó/nap)    

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2015/12/17.  (év/hó/nap)    

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

ELLENSZOLGÁLTATÁS  
 

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

Egyeztette és elkészítette a Támogatási Szerződés 1-3. számú 
módosítását, melyet egyeztetett a KSZ projektmenedzserével. 

Elkészítette a Belügyminisztérium által rendszeresen és 
alkalmanként bekért jelentéseket, beszámolókat, 
adatszolgáltatásokat. 

A projektmenedzsment szervezet elkészítette a Kifizetési 
előrejelzéseket, melyeket a Közreműködő szervezet számára kellett 
megküldeni havi rendszerességgel, valamint a szintén havi 
gyakoriságú státusz jelentéseket. 

Elkészítette a Közreműködő Szervezet által rendszeresen és 
alkalmanként bekért jelentéseket, beszámolókat, 
adatszolgáltatásokat. 

Részt vett a 2014. szeptember 09-én az NFM által tartott helyszíni 
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ellenőrzésen. 

Részt vett a 2015. október 13-én az NFM Projektfelügyeleti Főosztály 
által tartott záró helyszíni ellenőrzésen.  

Elkészítette a 1-9. számú Változás-bejelentéseket a megrendelő által 
kérteknek megfelelően, melyet egyeztetett a KSZ 
projektmenedzserével.  

Koordinálta, ellenőrizte, összeállította az 1-11. számú kifizetési 
igényléseket és a hozzájuk kapcsolódó időközi beszámolókat.  

Előkészítette a Záró jelentést és Elszámolást. 

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

Áfa nélkül Áfával    Áfa (%) 

Érték:   24 500 000,-                       Pénznem: HUF           27,0 

 
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 eljá rás esetén  

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Gyorsított meghívásos 

 Versenypárbeszéd 

 Hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 Gyorsított tárgyalásos  

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

 

  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetmény 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 
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 
meghívásos 

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 

 
 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 
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tárgyalásos 

 

 

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

Klasszikus ajánlatkérők  Közszolgáltató ajánlatkérők  

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon 
kialakított 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 
tárgyalásos 

 Gyorsított tárgyalásos  

 Hirdetmény nélküli 
tárgyalásos  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

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

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 
meghívásos 

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 
tárgyalásos 

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

 

 
III.2)  ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  
 

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

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás          
VAGY 

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat                
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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) 

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: 2012/09/28  (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) 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 18297/2012 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012.11.26 (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: 

 
IV.3)  SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

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

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:  

Nyertes Ajánlattevő egyetért a hirdetményben foglaltakkal. 

V.3) E TÁJÉKOZTATÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ID ŐPONTJA: 2016.01.07. (év/hó/nap) 

 


