
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:  

Épület bontása a Dombóvár, Erzsébet utca 16.; 249/3. hrsz. ingatlanon a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 azonosítójú, „DARK - 
Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területeken” című pályázat keretében. 

A Dombóvár, Erzsébet utca 16. szám alatti, 249/3. hrsz. ingatlanon található, négy lakást tartalmazó társasház utólag épített udvari 
szárnyát kívánja elbontani AK. A bontás után kialakuló padlást lehatároló oromfalat kell építeni. Az ingatlanon lévő épület legalább 
két ütemben épült. Az utcai szárny jó állapotú, repedések a falazatban és a födémen nem láthatók, az épület megerősítése indokolatlan. 
Ez a rész egy lakást tartalmaz. Az udvari szárnyat, melyet le kívánnak bontani, később építették meg. A fal repedéssel elvált az eredeti 
épülettől. A toldás jól látható a tetőn is. Ez a rész rossz állapotú, eltávolították a nyílászárók jelentős hányadát. A falazat sok helyen 
repedezett, a vakolat nagymértékben hiányos. Eresz, lefolyócsatorna nincs. A feltételezhető hajópadlót mindenhol felvették. A 
mestergerendát több szakaszon kivágták. A padlóburkolat általában feltételezés a szennyeződés takarása miatt. Az épületrész rossz 
állapotú, építészetileg értéktelen, felújításra alkalmatlan. A helyiségek korábbi funkciója csak feltételezhető. Az épületrész elbontása 
után ki kell alakítani a végfalat: Födémig: vakolat leverése és nádazás. Födém magasságában: vasbeton „koszorú” készítése. Nincs a 
falazatot összefogó koszorú, ezért inkább a falazat egyenetlenségeit kiegyenlítő monolit vasbeton falszakaszról lehet beszélni. 
Tartószerkezeti jelentősége nincs. Betonminőség: C16/20-X0-24/F2. Vasalata 4x Ø12 hosszanti vasalat, és Ø8/25 cm kengyelvasalat. 
Padlás magasságában: 30 cm vastag oromfal építése a bontott tégla felhasználásával. Tető szélének kialakítása deszkázással, 
bádogozással. Végfal alapvakolása és nemesvakolat felhordása. A padlásra jutáshoz (létrán) ajtót kell építeni az oromfalba. A 
megmaradó épület egyéb felújítása, felmérése nem része a megbízásnak. Nyertes AT feladata továbbá: - a munkaterület átadást 
követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani; - a munkaterület szükséges 
őrzése; - felvonulási és az ideiglenes melléklétesítmények telepítése, - valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos 
ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése; a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi 
díj a nyertes Ajánlattevőt terheli; - a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése; - 
minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a műszaki leírásban 
meghatározott állapotban Ajánlatkérőnek átadja; - az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak történő megfelelőségének 
igazolása; - minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használathoz 
szükséges; - az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni; - 
valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és elszállítása, illetve a 
jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, és vagy újrahasznosítása; -a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett 
felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása; - a környezetben, környező építményekben 
okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása; - rendelkezésre állás az átadás-átvételi 
eljárás során. Egyenértékűség a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés szerint. Részletesen a KDban. 

 

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 2018/08/29 (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: KOVI-95 Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Postai cím: Rákóczi u. 35. 

Város: Dombóvár Postai irányítószám: 7200 

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: 2019/03/12 (éééé/hh/nn) 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2019/06/05 (éééé/hh/nn) 

V.2.4) A szerződés értéke 
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 5 074 631 
Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

  

_________________________________________________________________________________________________________ 
1    

szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 


