
16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Dombóvár Város Önkormányzata 

Postai cím: Szabadság u. 18. 

Város: Dombóvár Postai irányítószám: 7200 

II. szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Építési beruházás 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Feladat a Dombóvár, Bajcsy-Zs. u. 2. szám alatti meglévő Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium felújítása során a következő nem 
építési engedély köteles építési munkák kivitelezése: Általános leírás: - homlokzat: 2 cm Baumit Thermo Vakolat - ablakkávák: 
ablakkáva (spaletta ) hőszigetelés, 2 cm Baumit Thermo Vakolat - padlásfödémek: 40 cm ( 20 cm + 20 cm ) közetgyapot/ 
üveggyapot, 0,036 W/m2K ( pl. ISOVER DOMO ) - nyílászárók cseréje: belső szárny cseréje műanyag nyílászárókra, belső 
tokszerkezet cseréjével, ablak Uw:1,15 W/m2K, ajtó (Uw=1,45 W/m2K) - járulékos munkák: ereszcsatornák javítása Külső oldali 
hőszigetelés: homlokzat: 1650 m2 Nyílászárók cseréje: 505 m2 
Az épületre 2 cm Baumit Thermo Vakolat kerül. 2 mm maximális szemnagyság, gyárilag előkevert száraz hőszigetelő 
vakolóhabarcs, kézi felhordás. A hőszigetelő vakolat felhelyezése előtt a homlokzati hibák javítása, laza vakolati részek 
visszavésése. A nyílászáró szerkezeteket a fokozott igénybevétel és balesetveszély figyelembevételével kell kialakítani. A 
nyílászárók elemeinek biztonságosan tisztíthatónak kell lennie. A keretek és tokok álljanak ellen a deformációnak, és szélnyomás 
elleni ellenállásuk olyan legyen, hogy 1200Pa szélnyomás és 60 Pa szélszívás mellett ne engedjen meg légáthatolást, és ezeknek 
a követelményeknek eleget téve normál használatuk ne legyen gátolva. A légszigetelésnek a 40Pa nyomáskülönbség mellett 30m/ 
hxm maximális határértéket megengedő szabványnak kell megfelelnie. Az nyílászárók pontos kialakítása a tervek szerint 
történjen, gyártásuk, beépítésük előtt a terveken szereplő méretek a helyszínen ellenőrizendőek. Az ablakok belső szárnyai 
cserélődnek. A munkálatok megkezdése előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell. A megadott ablaktípusok méreteiben 1-2cm-es 
eltérések lehetnek. A meglévő ablakok eltávolítását a lehető legkevesebb bontással kell elvégezni. Az ablakok üvegezése 
víztiszta, clima plus hőszig. üvegezés, Ug≤1,0 W/m2K melegperemes üveggel, (teljes nyílászáró Uw≤1,15 W/m2K). Minden 
ablaktáblát a megfelelő méretű és típusú, a nyitást lehetővé tevő légmentes tömítéssel kell ellátni. Minden üveg buboréktól, 
hullámosságtól és más hiányosságoktól mentes legyen. A sima üvegek vastagsága a Magyar Szabványokban meghatározott 
értékű legyen. Az ajtók, az ablakok és a fix üvegfalak esetében a Vállalkozónak azzal kell számolnia, hogy minden olyan 
üvegfelület, mely a földszinti padlószinthez képest 2,00 méteres magasságnál lejjebb van, teljes egészében biztonsági üveggel 
kell üvegezni, vagy az üvegeket biztonsági fóliával kell ellátni a Magyar Szabványokban és a MABISZ-ban előírtaknak 
megfelelően. Üvegezés: 4-16-4 mm, dupla hőszigetelő üvegezés a belső szárnyban. A zárófödémre 40 cm (20 cm + 20 cm) vastag 
teljes keresztmetszetében hidrofóbizált ásványgyapot hőszigetelés kerül fektetéssel (λ= 0,035). A szigetelést 1 m magasságban 
fel kell hajtani a kéménytestekre. A szigetelést megfelelően megtisztított felületre kell fektetni. A szigetelés alá párazáró réteget 
nem szabad rakni! Az alulról érkező pára a hőszigetelésen keresztül távozik, a hidrofóbizált szigetelést nem károsítja. Viszont ha 
a pára útját elzárjuk, akkor az a fa födémszerkezetet károsíthatja, komoly tartószerkezeti veszélyeket okozva! Hőszigetelés 
műszaki tulajdonságai: hővezetési tényezője (λ) = 0,035 W/m2K Vastagság tartomány: 400 Vastagság tűrés: T5 rövid idejű 
vízfelvétel: WS max 1 kg/m2 Hosszú idejű vízfelvétel: WL(P) max 3 kg/m2 Pontszerű terhelés: PL 650 N Nyomószilárdság: CS 70 
kP A hibás ereszcsatorna és lefolyócső részek javítása. Festési és mázolási munkaként a nyílászárócsere, illetve a gépészeti és 
elektromos felújítások során károsodott falfelületeknél és gépészeti vezetékeknél kell számolni. A gépészeti feladatok mellett az 
alábbi felújítás is a projekt része: • ablakkávák: ablakkáva (spaletta) hőszigetelés, 4 cm hőszigetelés a fal belső oldalán, Ytong 
Multipor, lambda 0,045 W/mK • padlásfödém: szigetelés, 2x20 cm kőzetgyapot, lambda 0,036 W/m2K (pl. ISOVER DOMO) • 
nyílászárók cseréje: U ablak: 1,15 W/m2K, konszignáció szerint, ajtó: 1,45 W/m2K, • szellőzési rendszer: Aereco vagy azzal 
egyenértékű passzív légbeeresztők, ablakba építve, tervek szerint • elektromos rendszer felújítása; világítótestek és fényforrások 
cseréje/korszerűsítése • hálózatra visszatápláló, 39 kWp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése (épületre) A 
közbeszerzés teljes mennyisége jelen rovat karakterkorlátozására tekintettel a Közbeszerzési dokumentum részét képező teljes 
AF-ben olvasható. 

 



IV. szakasz: Eljárás 
IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik Rész 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, azon belül a Kbt. 115. § alkalmazásával lefolytatott közvetlen 
ajánlattételi felhívással indított nyílt közbeszerzési eljárás. 

IV.2) Adminisztratív információk  

IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2 
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]  
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2018/05/24 (éééé/hh/nn) 

V. szakasz: A szerződés teljesítése 
V.1 A szerződést kötő fél (felek) 

V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1 

Hivatalos név: Topa és Társa Építési Kft. 

Postai cím: Dózsa György u. 100. 

Város: Tamási Postai irányítószám: 7090 

V.2) A szerződés teljesítése 

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt  igen  nem 
A nem szerződésszerű teljesítés indoka: 

V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2018/12/18 (éééé/hh/nn) 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2019/04/23 (éééé/hh/nn) 

V.2.4) A szerződés értéke 
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 122 251 250 
Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk  

VI.1) További információk: 2 

  

_________________________________________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 


