
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: Dombóvár Város Önkormányzata 

Postai cím: Szabadság u. 18. 

Város/Község: Dombóvár Postai irányítószám: 7200                   Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Reichert Gyula 

Telefon: +36 74564598 

E-mail: reichert@dombovar.hu Fax: - 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dombovar.hu 

A felhasználói oldal címe (URL):  

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

Hivatalos név: Tage-Vln [Tage Kft., 7200 Dombóvár, Gárdonyi u. 5. (vezető tag) és Dombóvári Város- és Lakás-
gazdálkodási Nonprofit Kft., 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37. (tag)] 

Postai cím: Gárdonyi u. 5. 

Város/Község: Dombóvár  Postai irányítószám: 7200                 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Tölösi Mária 

Telefon: +36 74467037 

E-mail: tage@tage.axelero.net Fax: - 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlattevő általános címe (URL): 

----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- 



II. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TÁRGYA  

II.1)  MEGHATÁROZÁS  

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, hóeltakarítási és síkos-
ság-mentesítési munkái Dombóvár egyes közterületein (keretmegállapodás). 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik legin-
kább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek)  tárgyának) 

 Építési beruházás  Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés 

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkérő által meghatá-
rozott követelményeknek 
megfelelően 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma: 27 

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

 Építési koncesszió  Szolgáltatási koncesszió 

A teljesítés helye: 

Dombóvár Város Önkormányzata kezelésében lévő közigazgatási területek: Deák Ferenc u. –Arany János tér – Er-
zsébet u. – Rákóczi u. – Köztársaság u. – Vörösmarty u. – Bajcsy-Zs. u. – Jókai u. – 56-ostér, Szabadság u. által 
határolt terület. 

NUTS-kód HU233 NUTS-kód  

NUTS-kód  NUTS-kód  

II.1.3) A szerződéskötés időpontja 

Dátum: 2016/02/01 (év/hó/nap) 

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége 

Szolgáltatás megrendelés: Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, 
hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkái Dombóvár egyes közterületein (keretmegállapodás).  

A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívásban és a dokumentációban részletesen meghatározott közterületek és 
parkolók tisztítása, közparkok fenntartása és gondozása, valamint a meghatározott területek síkosság-mentesítése, 
hóeltakarítása az alábbi feladatleírásban részletezettek alapján. 

A feladat ellátása keretmegállapodás keretében egyedi megrendelések alapján történik. A megrendelések adott mun-
kaegység nem egy alkalommal történő elvégzésére vonatkoznak a megadott darabszámmal vagy területegységgel 
(m²) számolva. 

Egyedi megrendelések keretében ellátandó teljes területnagyság: 

I. sövények, teljes mennyiség: 13 279 m²; 
II. kavicsos felületek, teljes mennyiség: 7 614 m²; 
III. burkolt felületek: teljes mennyiség: 23 856 m²; 
IV. buszmegállók: teljes mennyiség: 23 db; 
V. szeméttárolók, eljes mennyiség: 247 db; 
VI. gyepfelületek gondozása, teljes mennyiség: 215 369 m²; 
VII. lombgyűjtés, teljes mennyiség: 215 369 m²; 
VIII. kertek, cserjés felületek gondozása, teljes mennyiség: 1 175 m²; 
IX. síkosság-mentesítéssel és hóeltakarítással érintett terület, teljes mennyiség: 17 611 m² + 23 db buszmegálló. 



A síkosság-mentesítési és hóeltakarítási feladatokhoz – lakossági kapcsolattartást és tájékoztatást is magában foglaló 
– rendelkezésre állási kötelezettség kapcsolódik, amelynek részletes feltételeit a dokumentációtartalmazza. 
A teljesítés az ajánlatkérő egyedi megrendelései alapján történik. 
A szolgáltatás részletes leírását a dokumentáció tartalmazza. 

II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 77300000 -   -  

További 
tárgy(ak) 

77310000 
77340000 
77312000 
77313000 
77312100 
77341000 
77342000 
90620000 
90630000 
90610000 
90914000 

-   -  

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: 135 000 000 Pénznem: HUF X   ,  

  II.3)  A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE  
A teljesítés határideje  

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2019/01/31 (év/hó/nap) 
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2019/03/04 (év/hó/nap) 

A szerződés határozatlan időtartamra szól?  igen X nem 

ÉS 

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja: 2019/01/31 (év/hó/nap) 

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2019/03/13 (év/hó/nap) 

 



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

GÁLTATÁS  

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

A II.1.4) pontban foglaltakkal megegyező időarányos rész a területnagyságra vonatkozó méret és mennyiségi adatok 
módosításaival, melyekről az ajánlatkérő tájékoztatót tett közzé a IV.3) pontban foglaltak szerint. 

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

Áfa nélkül  Áfával Áfa (%) 

Érték: 114 077 763 Pénznem: HUF X   ,  

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 elj árás esetén  

 X 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 hirdetmény-
nyel 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 hir-
detménnyel meghirdetett meghívásos  

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hir-
detménnyel meghirdetett tárgyalásos 

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meg-
hívásos 

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tár-
gyalásos 

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény-
nyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény 
nélküli 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  

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok sze-
rinti 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 meg-
hívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hir-
detménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hir-
detmény nélküli tárgyalásos 

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

Meghívásos 

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdet-
ménnyel meghirdetett meghívásos 

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdet-
ménnyel meghirdetett tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghí-
vásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdet-
ménnyel induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdet-
mény nélküli tárgyalásos 

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

III.2)  ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  

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

 X A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

VAGY 

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat 

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban) 

 Egyéb: 

                                                                                           

                                                                                           

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: 2015/S 212-385921 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/10/31 (év/hó/nap) 

ÉS / VAGY 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22304/2015 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/11/04 (év/hó/nap)  

III.3.2)  Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Köz-
beszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben) 

Dátum: - (év/hó/nap) 



 

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 030-048655 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/02/12 (év/hó/nap) 

ÉS / VAGY 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1805/2016 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/02/15 (év/hó/nap) 

IV. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TELJESÍTÉSE 

IV.1)  SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS 

IV.1.1) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e? X 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? X igen - nem 

IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 8565/2016 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/08/01 (év/hó/nap) 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9741/2017 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2017/07/13 (év/hó/nap) 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9104/2018 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2018/06/04 (év/hó/nap) 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 14281/2018 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2018/08/09 (év/hó/nap) 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT Ő INFORMÁCIÓK 

V.1) Egyéb információk: - 

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: 

A tájékoztatóban foglaltakkal egyetértek 

V.3) E TÁJÉKOZTATÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ID ŐPONTJA: 2019/04/11(év/hó/nap) 

 


