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Szerződéssel kapcsolatos adatok

Devizanem

Kifizethető előleg összege:

Előleg kifizetésének lehetősége biztosított-e?

Részszámlázásra sor kerül-e

NemUniós forrásból finanszírozott

Van-e opció?

Tartalékkeret mértéke (nettó összegben)

Van-e tartalékkeret?

Szerződött nettó ellenérték (összeg/keretösszeg) 
(Az itt megadott értéknek minden opciót és a 
tartalékkeretet is tartalmaznia kell.)

Szerződés összegek devizaneme

Ellenértékre vonatkozó adatok

Határozott vagy határozatlan idejű

A szerződés teljesítése dátum szerint nem 
megadható

Szerződés hatályosság intervalluma dátum szerint 
nem megadható

Szerződés kelte dátum

A szerződés időtartamára vonatkozó adatok

Szerződés típusa

Szerződés tárgya

Szerződés ajánlatkérői egyedi azonosító száma

Szerződéses azonosító adatok

Vezető ajánlattevő: EFERTE Mérnöki 
Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Szerződés karbantartó: Székesfehérvári 
Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

Teljesítés %: 0%Szerződés tárgya: Vasvári Pál Gimnázium 
tartószerkezeti tervezés

Szerződés rögzítése / Szerződés rögzítve és közzétételre 
elküldve

Teljesítés alatt
Publikus

EKR001686072022/SZ0077940 - Közbeszerzési eljárás
/beszerzés eredményeként kötött szerződés

SZERZŐDÉS AZONOSÍTÓ ADATAI

2

Vasvári Pál Gimnázium tartószerkezeti tervezés

Vállalkozási szerződés - Tervezési szerződés

2022.11.21

Igen

Igen

Határozott idejű

HUF

18 090 000

Nem

Nem

Igen

Nem

HUF
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Életciklusköltség-számítás módszertana 
alkalmazásra került?

A szerződés teljes életciklusa a szerződés odaítélése 
során figyelembevételre került?

Az eljárásban sor került helyszíni bejárásra?

Az eljárásban előírásra került ajánlati biztosíték?

Öntisztázással érvényessé tett ajánlatok száma?

Szerződéses biztosíték:

Szerződéses biztosíték alkalmazásra került?

Feltételes közbeszerzési eljárás

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint 
fenntartott

Védett foglalkoztatók számára fenntartott 
közbeszerzés

Alkalmassági feltételként

Műszaki leírás részeként

Értékelési szempontként

Szerződéses feltételként

Az eljárás során figyelembe vett szociális 
szempontok

Alkalmassági feltételek körében meghatározott 
környezetvédelmi vezetési rendszereknek való 
megfelelés

Alkalmassági feltételek körében meghatározott 
környezetvédelmi intézkedések

Műszaki leírás részeként

Értékelési szempontként

Szerződéses feltételként

Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi 
szempontok:

További statisztikai adatok

A nyertes ár egységár

Ártól eltérő értékelési szempontok összesítve %

Az ár értékelési szempont %

Bírálatra vonatkozó adatok
50

50

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem feltételes a közbeszerzési eljárás

Igen

Késedelmi kötbér (Ptk. 6:187. § (1) bek.), Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:187. § (1) 
bek.)

0

Nem

Nem

Nem

Nem
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