
 

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL 
 

 

 

1. a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: 

Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Győr, Eötvös tér 1. 

 

    b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: 

Jégtrade Kft 2220 Vecsés, Régi ecseri út 0127/3 

2. Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető 

hirdetményre és közzétételének napja:  

Közbeszerzési értesitő: 2011/60 Közzététel dátuma: 2011.05.25 

3. a) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e: igen 

    b)* Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: 

    c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: 

 

4. A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2012.06.30. 

5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2012.06.26. 

6. A kifizetett ellenszolgáltatás értéke: 3.028.098,- 

 

 

 

7.* Egyéb információk: 

 

 

________ 

 

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 

 



 

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL 
 

 

 

1. a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: 

Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Győr, Eötvös tér 1. 

 

    b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: 

Funkció Kft 9232 Darnózseli, Fő u. 94. 

2. Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető 

hirdetményre és közzétételének napja:  

Közbeszerzési értesitő: 2011/60 Közzététel dátuma: 2011.05.25 

3. a) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e: igen 

    b)* Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: 

    c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: 

 

4. A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2012.06.30. 

5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2012 07.12 

6. A kifizetett ellenszolgáltatás értéke: 6.149.812,- 

 

 

 

7.* Egyéb információk: 

 

 

________ 

 

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 

 

 



 

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL 
 

 

 

1. a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: 

Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Győr, Eötvös tér 1. 

 

    b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: 

ERIKA Finomárú-Pékség és Cukrászat Bt 9025 Győr, Kossuth L.u. 154. 

2. Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető 

hirdetményre és közzétételének napja:  

Közbeszerzési értesitő: 2011/60 Közzététel dátuma: 2011.05.25 

3. a) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e: igen 

    b)* Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: 

    c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: 

 

4. A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2012.06.30. 

5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2012 07.12 

6. A kifizetett ellenszolgáltatás értéke: 3.307.936,- 

 

 

 

7.* Egyéb információk: 

 

 

________ 

 

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 

 

 



 

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL 
 

 

 

1. a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: 

Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Győr, Eötvös tér 1. 

 

    b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: 

Farm Tojás Kft 9028 Győr, Tárogató u. 9. 

2. Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető 

hirdetményre és közzétételének napja:  

Közbeszerzési értesitő: 2011/60 Közzététel dátuma: 2011.05.25 

3. a) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e: igen 

    b)* Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: 

    c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: 

 

4. A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2012.06.30. 

5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:  2012.06.19. 

6. A kifizetett ellenszolgáltatás értéke: 600.962,- 

 

 

 

7.* Egyéb információk: 

 

 

________ 

 

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 

 

 



 

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL 
 

 

 

1. a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: 

Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Győr, Eötvös tér 1. 

 

    b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: 

HO-MI Kft 9027 Győr, Vágóhíd u. 7. 

2. Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető 

hirdetményre és közzétételének napja:  

Közbeszerzési értesitő: 2011/60 Közzététel dátuma: 2011.05.25 

3. a) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e: igen 

    b)* Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: 

    c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: 

 

4. A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2012.06.30. 

5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:  2012.07.09. 

6. A kifizetett ellenszolgáltatás értéke: 14.193.248,- 

 

 

 

7.* Egyéb információk: 

 

 

________ 

 

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 

 

 



 

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL 
 

 

 

1. a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: 

Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Győr, Eötvös tér 1. 

 

    b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: 

Konszeg Kft 9025 Győr, Bécsi út. 14. 

2. Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető 

hirdetményre és közzétételének napja:  

Közbeszerzési értesitő: 2011/60 Közzététel dátuma: 2011.05.25 

3. a) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e: igen 

    b)* Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: 

    c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: 

 

4. A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2012.06.30. 

5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:  2012.07.12. 

6. A kifizetett ellenszolgáltatás értéke: 8.805.471,- 

 

 

 

7.* Egyéb információk: 

 

 

________ 

 

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 

 

 



 

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL 
 

 

 

1. a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: 

Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Győr, Eötvös tér 1. 

 

    b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: 

Horváth László E.V. 8918 Némethfalu, Kossuth u. 6. 

2. Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető 

hirdetményre és közzétételének napja:  

Közbeszerzési értesitő: 2011/60 Közzététel dátuma: 2011.05.25 

3. a) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e: igen 

    b)* Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: 

    c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: 

 

4. A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2012.06.30. 

5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:  2012.07.12 

6. A kifizetett ellenszolgáltatás értéke: 4.385.142,- 

 

 

 

7.* Egyéb információk: 

 

 

________ 

 

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 

 

 
 


