
A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok 

 

 

Közbeszerzési eljárás tárgya:  

 

Földmű fenntartó- és földmunkagépek beszerzése adásvételi szerződés keretében 

 

1. rész: Gyári új, speciális, csatornameder és csatornarézsű fenntartó, gumikerekes 

munkagép beszerzése adásvételi szerződés keretében 

 

2. rész: Traktor alapú munkagépre szerelhető, gyári, új csatornatisztító adaptereket 

működtető többfunkciós gémszerkezet és hidraulikus tápegység beszerzése adásvételi 

szerződés keretében 

 

3. rész: Gyári új gumikerekes forgókotrógép beszerzése adásvételi szerződés keretében 

 

4. rész: Forgó felső vázas földmunkagép gémszerkezetére kapcsolható gyári, új 

medertisztító kosaras kasza adapter beszerzése adásvételi szerződés keretében 

 

A közbeszerzési eljárást megindító felhívás megjelenésének napja: 2016. december 31.  

 

 

1. rész: Gyári új, speciális, csatornameder és csatornarézsű fenntartó, gumikerekes 

munkagép beszerzése adásvételi szerződés keretében (szerződésszám: Z1470338) 

 

Szerződő felek: 

Észak- dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

9021 Győr, Árpád út 28-32. 

 

KITE Zrt.  

4181 Nádudvar, Bem József u. 1.  

 

A teljesítés szerződésszerű volt-e: igen 

 

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja: 2017.09.29. és 

2017.11.07. 

 

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2017.11.07. és 2017.12.08. 

 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke: 154 533 600 Ft 

 

 

2. rész: Traktor alapú munkagépre szerelhető, gyári, új csatornatisztító adaptereket 

működtető többfunkciós gémszerkezet és hidraulikus tápegység beszerzése adásvételi 

szerződés keretében (szerződésszám: Z1470339) 

 

Szerződő felek: 

Észak- dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

9021 Győr, Árpád út 28-32. 

 



KITE Zrt.  

4181 Nádudvar, Bem József u. 1.  

 

A teljesítés szerződésszerű volt-e: igen 

 

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja: 2017.11.07. 

 

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2017.12.08. 

 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke: 36 703 000 Ft 

 

 

4. rész: Forgó felső vázas földmunkagép gémszerkezetére kapcsolható gyári, új 

medertisztító kosaras kasza adapter beszerzése adásvételi szerződés keretében 

(szerződésszám: Z1470340) 

 

Szerződő felek: 

Észak- dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

9021 Győr, Árpád út 28-32. 

 

KITE Zrt.  

4181 Nádudvar, Bem József u. 1. 

 

A teljesítés szerződésszerű volt-e: igen 

 

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja: 2017.11.10. 

 

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2017.12.19. 

 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke: 5 054 600 Ft 

 

 

3. rész: Gyári új gumikerekes forgókotrógép beszerzése adásvételi szerződés keretében 

(szerződésszám: Z1470357) 

 

Szerződő felek: 

Észak- dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

9021 Győr, Árpád út 28-32. 

 

Huntraco Zrt.  

2040 Budaörs, Kamaraerdei u. 1-3.  

 

A teljesítés szerződésszerű volt-e: igen 

 

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja: 2017.12.11. 

 

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2017.12.21. 

 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke: 50 673 000 Ft 

 


