
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: „Dombóvár, Pannónia u. 5. 20 lakásos garzonház és orvosi rendelő átalakítása, függőfolyosó statikai 
megerősítése és homlokzati függönyfal építése” kivitelezési munkái. 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Főbb műszaki tartalom: 

Az épület főbb adatai 

Beépítés jellege: szabadonálló 

Az épület fő funkciói: lakás, orvosi rendelő 

Szintszám: FSZ+4 

Az átalakítással érintett épületrész jellemző mutatószámai: 

Függőfolyosó összes alapterülete: 26,68x4= 106,72 m2 

Függönyfal felülete összesen: 235,8 m2 

Főbb építési munkanemek a költségvetési összesítő alapján: 

- Építészeti és tartószerkezeti bontások 

- Ideiglenes melléklétesítmények 

- Állványozás 

- Helyszíni beton és vasbeton munka 

- Falazás és egyéb kőművesmunkák 

- Fém- és könnyűépületszerkezetek szerelése 

- Vakolás 

- Burkolás 

- Lakatos szerkezetek elhelyezése 

- Felületképzés 

- Szigetelés 

- Életveszélyt elhárító homlokzati vakolat felújítás kapcsolódó munkái 

A feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a 
Közbeszerzési Dokumentum részét képező építész kiviteli tervdokumentáció, továbbá a tartószerkezeti tervfejezet és a költségvetés 
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. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos 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 (éééé/hh/nn) 2016/04/14 

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

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

Hivatalos név: Faber Technik Kft. 

Postai cím: Kisfaludy u. 40. 

Város: Szeged Postai irányítószám: 6725 

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: (éééé/hh/nn) 2016/12/09 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: (éééé/hh/nn) 2017/01/24 

V.2.4) A szerződés értéke 
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 31787494 
Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk  

VI.1) További információk: 2 

  

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


