
17  .   melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez   

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

1. a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe:
Dombóvár Város Önkormányzata
7200 Dombóvár, Szent István tér 1.

b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe:
TAGE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7200 Dombóvár, Gárdonyi u. 5.) – 
SZABOTIN és Társai Kertészeti Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7200 Dom-
bóvár, Ivanich u. 25.) – Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. (7200 
Dombóvár, Kinizsi u. 37.) – Balása Erzsébet egyéni vállalkozó (7200 Dombó-
vár, Erzsébet u. 138/A.) közös ajánlata.

2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: vállalkozási 
szerződés.

b) A szerződéskötés időpontja: 2008/01/30.
c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:

Szolgáltatás: Parkfenntartási, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelüle-
tek  tisztítási,  illetve  hóeltakarítási,  síkosságmentesítési  feladatainak  ellátása 
Dombóvár város közterületein.
Mennyiség:
I. Közterületek tisztítása, közparkok fenntartása és gondozása:
Burkolt felületek 69.284 m2; buszmegállók 47 db; szeméttárolók ürítése 249 db; 
kertek gondozása 2.257 m2; faállomány gondozása 3.583 db; virágágyások gon-
dozása: rózsa 305 m2, évelő virágok 259 m2, egynyári virágok 1.664 m2, lámpa-
oszlopon lévő virágtartók 365 db; virágkompozíció 6 db; sövények gondozása 
10.038 m2; gyepfelületek karbantartása 559.659 m2; gyöngykavics sétány kar-
bantartása 6.841 m2.
II. Síkosságmentesítés és hóeltakarítás:
69.284 m2 közlekedőfelület + 47 db buszmegálló.
Ellenszolgáltatás:

Burkolt felületek tisztántartása Ft/m2 4

Buszmegállók tisztántartása Ft/db 160

Szeméttárolók ürítése Ft/db 180

Kertek gondozása Ft/m2 52

Faállomány gondozása Ft/db 2800



Rózsa gondozása Ft/m2 55

Évelő virág gondozása Ft/m2 60

Egynyári virág gondozása Ft/m2 680

Lámpaoszlopokon lévő virágok gondozása Ft/db 58

Virágkompozíciók gondozása Ft/kompozíció 650

Sövények gondozása Ft/m2 65

Gyepfelületek karbantartása Ft/m2 6,4

Gyöngykavicsos sétány karbantartása Ft/m2 22

A közterületek tisztántartása és gondozása so-
rán keletkezett kaszálék, nyesedék, lomb és 
hulladék elszállítása

Ft/tonna 4000

Kézi síkosságmentesítés Ft/óra/fő 750

Gépi síkosságmentesítés Ft/óra 3000

Buszmegállók síkosságmentesítése Ft/db 250

Kézi hóeltakarítás Ft/óra/fő 900

Gépi hóeltakarítás Ft/óra 3800

Buszmegállók hóeltakarítása Ft/db 400

d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 72 hónap
3. A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás: 

Mennyiség a 2/c) pontban szereplővel megegyező, az egységárak az inflációnak 
megfelelően emelkedtek.

4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: a Kbt. IV. fejezete szerinti egyszerű-
sített eljárás.

b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: a Kbt. 57.§ (2) be-
kezdés b) pontja szerinti összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása.

c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető 
hirdetményre és közzétételének napja: KÉ-18416/2007; 2007/12/10.

d)* Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megkül-
désének, illetőleg a Közbeszerzés Döntőbizottság értesítésének napja: -

e)* Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre 
és közzétételének napja: KÉ-2015/2008; 2008/02/06.

5. a) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e: -
b)* Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: 

-
c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: -
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6. *a) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e: igen.
b)* Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, in-

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

7. a) A szerződést módosították-e: nem.
b)*  Hivatkozás  a  szerződés  módosításáról  szóló  tájékoztatót  tartalmazó  hirdet-

ményre és közzétételének napja: -
8. * Egyéb információk: -
9. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: a tájékoztatóban foglaltakkal 

egyetértek.
10.  Közzététel napja: 2013/01/31
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