
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:  

Dombóvár, Petőfi utcai vízvezeték hálózat rekonstrukció, illetve csapadékvíz elvezetés megvalósítása  

Főbb műszaki tartalom: 
A beruházás során épül összesen 327 fm NA 160-as védőcsőbe helyezett PE vízvezeték, 16 fm NA100-as PE vízvezeték, 193 fm NA 
25-ös PE vízbekötés, 32 fm NA 32-es vízbekötés, 7 fm NA 63-as vízbekötés, és 2 db NA 100 föld feletti tűzcsap. 
A csapadékvíz elvezetés keretében létesül 120,5 fm DN 600 KG-PVC csatorna, 83,0 fm DN 500 KG-PVC, 129,7 fm DN 400 KG-PVC 
csatorna, továbbá 10 db víznyelő és 15 db tisztító akna, 119,0 fm rácsos folyóka, illetve összesen 162,0 fm burkolt árok. 
Továbbá a kapcsolódó út- és járda helyreállítás. 
A részletes feladat meghatározást és mennyiségeket Közbeszerzési Dokumentum részét képező műszaki leírás és a tervdokumentáció 
tartalmazza. 
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá: 
- A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés időtartama alatt az utca lakóink a zavartalan ivóvízellátását biztosítani kell, 
- a szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani, 
- gondoskodni a Létesítmény elkerítéséről, világításáról, és védelméről, 
- valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések 
elkészítése, 
- a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése, 
- minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a vízjogi létesítési 
engedélyekben, az ennek alapján készített tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja, 
- A kivitelezéshez szükséges közmű egyeztetések lefolytatása, (melynek díja a nyertes ajánlattevőt terhelik) 
- A szükséges közműkiváltások ügyintézése és üzemeltetővel egyeztetett végrehajtása; 
- az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének igazolása, 
- minden olyan dokumentum elkészítése, amely a beruházással összefüggésben jelen szerződés keretein belül, a Létesítmény 
kivitelezéséhez, az üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez szükséges; 
- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni, 
- átadási és megvalósulási terv elkészítése, továbbá a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges - jelen beruházással 
összefüggésben keletkező - hiánytalan műszaki dokumentáció átadása a Megrendelőnek, (3 papíralapú példány szerkeszthető 
formátumban + 1 példány digitális CD alapú PLN vagy AutoCaD formátumban) 
- valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és elszállítása, illetve a 
jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, 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 a vízjogi üzemeltetési eljárás során. 

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 



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 2016/04/15 (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: INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft. 

Postai cím: Kontrássy u. 1. 

Város: Kaposvár Postai irányítószám: 7400 

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: 2017/05/30 (éééé/hh/nn) 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2017/06/27 (éééé/hh/nn) 

V.2.4) A szerződés értéke 
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 103857635 
Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk  

VI.1) További információk: 2 

  

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


