
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 közigazgatási területén, 1882/3 helyrajzi számú, természetben 7200 Dombóvár, Földvár utca címen található, 1/1 arányban 
Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanon megvalósuló Dombóvár, erdei futópálya beruházás megvalósítása, az 
alábbiak szerint: 

- A futópálya mérete 600 x 1,8 m, amely mellett 1,4 m széles térkő burkolatos járda is megépítésre kerül. 

- A futópálya borítás 13 mm vastagságú, kétkomponensű poliuretán ragasztóanyagú gumiszőnyeg, elasztikus és nagy 
kopásállóságú, UV rezisztens fedőréteggel, téglavörös színben. 

- A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, és annak ajánlatkérővel történő 
elfogadtatása után a pontos nyomvonal közös meghatározását követően indulhat el a kivitelezés. A kivitelezés tervezett 
legkorábbi kezdése: 2017. március 01. 

Az építési munkák nem építési engedély kötelesek. 

További részletezés a közbeszerzési dokumentumokban. 

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 nyílt 
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 2016/12/20 (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: ECHO SPORT Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Postai cím: Szilágyság u. 18. 



Város: Debrecen Postai irányítószám: 4030 

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: 2017/05/31 (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: 41556500 
Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk  

VI.1) További információk: 2 

  

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


