
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: Szőlőhegyi kerékpárút kivitelezésének I. üteme 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Feladat a Dombóvár-Szőlőhegyi településre vezető kerékpárút engedélyköteles építési munkáinak kivitelezése a 2006. szeptemberben 
készült és 2014. decemberben korszerűségi szempontból felülvizsgált tervdokumentáció szerint. Fontos, hogy jelen beruházás kapcsán 
csak az I. ütem megvalósítása történik meg az alábbi szakaszon: 0,00-930 szelvények. Az engedélyes tervhez kapcsolódó műszaki 
leírás tartalmazza erre a szakaszra vonatkozóan híd építését is, mely nem része a jelen kivitelezésnek! A pontos műszaki elvárást, 
pályaszerkezetet az árazatlan költségvetés tartalmazza! 
A kerékpárút hossza: 930 m 
Burkolatszélesség: 2,00 m 
Koronaszélesség: 3,00 m 
Keresztmetszeti elrendezés: útburkolat esése 2,0%, padka esése 5% 
Pályaszerkezet, vízelvezetés, víztelenítés, kivitelezése, 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eredeti műszaki leírás tervezési feladatok elvégzését is tartalmazza, azonban 
tekintettel arra, hogy a tervek elkészültek, azok a korszerűségi felülvizsgálat során megfelelőnek találtattak jelen eljárás tárgyát a 
kivitelezési munka elvégzése képezi a közbeszerzési dokumentációban, műszaki elírásban, árazatlan költségvetésben és az 
Ajánlattevők rendelkezésére bocsátott tervek szerint. 
A projekt építési engedélyköteles tevékenység, a jogerős építési engedély rendelkezésre áll. 
A műszaki leírásban, illetve árazatlan költségvetésben megjelölt tételek egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő ezekkel 
egyenértékű terméket is elfogad. 
Az árazatlan költségvetések gazdasági szereplők önálló – ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő – módosítása vagy 
kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A gazdasági szereplők a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket a 
kiegészítő tájékoztatás kérésre nyitva álló határidő lejártáig jelezzék. 
Az Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés alapján – amennyiben a műszaki dokumentáció változtatása szakmailag 
indokolt – a Dokumentációt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 115. § (3) bekezdésével összhangban módosítja. 
Egyenértékűség: Az ajánlatkérő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a műszaki leírásban rögzített funkciókat 
biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a 
hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés]. 
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel 
szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező tervdokumentáció, műszaki leírás, 
árazatlan költségvetés és a szerződéstervezet tartalmazzák. 

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 2019/06/20 (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: 2020/06/26 (éééé/hh/nn) 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2020/06/30 (éééé/hh/nn) 

V.2.4) A szerződés értéke 
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 60 126 318 
Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk  

VI.1) További információk: 2 

 Az önkormányzati választásokat követően az új polgármester igazságügyi szakértő bevonásával elrendelte a beruházás komplett 
felülvizsgálatát. A közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvét érvényesítve a kifizetés engedélyezésére csak ennek eredménye 
ismeretében került sor. 

_________________________________________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 


