
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:  

Feladat a Dombóvár, III. utca 34. szám alatti meglévő Százszorszép Óvoda felújítása során a következő nem építési engedély köteles 
építési munkák kivitelezése: 

Az épület körüli járda felbontásra kerül a lábazati szigetelés miatt. Újra kell betonozni a meglévő járdaszélességben. A betonozás előtt 
megfelelően tömörített alátét rétegeket el kell készíteni. A 2%-os lejtés kialakítása fontos, hogy a csapadékvíz az épület lábazatától 
kifelé folyjon, távolodjon. Általános helyeken az épületre 20 cm hőszigetelés kerül. A lábazatok esetében extr.polisztirol hab lábazati 
hőszigetelés kerül felhelyezésre 14 cm vastagságban. A homlokzat pontos színének kiválasztása a Megrendelővel együtt történik 
minimum 0,5m2 mintafelület elkészítése alapján. A hőszigetelés felületének alkalmasnak kell lennie a külső homlokzati vakolat 
fogadására. A homlokzaton megmaradó gázcsöveket át kell helyezni a homlokzati hőszigetelésen kívülre (újra festve). 

A külső ajtók és ablakok üvegezés fogadására alkalmas 5 kamrás tokszerkezetű nyílászárók. A bejárati ajtók magas biztonságtechnikai 
követelményeket kielégítő kialakításúak legyenek. A nyílászárók külső síkja a fal külső síkjával egyezzen. A káváknál 3-5 cm-es 
hőszigetelés rátakarás szükséges. 

A nyílászárók elemeinek biztonságosan tisztíthatónak kell lennie. Minden elemük foglaljon magában hőszigetelést a páralecsapódás 
elkerülésére. 

Az nyílászárók pontos kialakítása a tervek szerint történjen, gyártásuk, beépítésük előtt a terveken szereplő méretek a helyszínen 
ellenőrizendőek. 

A tetőszerkezetet a napelemek és napkollektorok elhelyezése érdekében helyenként meg kell bontani a rögzítések helyén. 

A meglévő épületen az eresz lefolyó csatornákat a hőszigetelés kivitelezéséhez le kell szerelni és hosszított bilincsekkel új 
esőcsatornákat kell elhelyezni. 

Az óvoda akadálymentesítése 2016-ban megtörtént. A falra elhelyezett hőszigetelés miatt a rámpát szélesítenünk kell az építész tervek 
alapján. 

Az előtetőt cserélni kell, azt az önkormányzat saját forrásból valósítja meg. 

Teljes alapterület: 734,61m2 
Nettó szintterület: 599,30 m2 
Tetőfödém területe:425,95m2 
Hűlő felület: 1096,50m2 

Engedélyek: 

1.) A napelem hálózati engedély köteles. HMKE 50 kw alatti egyszerű engedélyeztetési eljárás lefolytatása szükséges. 

2.) Teljesítménybővítést kell igényelni az E-ontól, ez is engedélyköteles. 

Az Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy az engedélyköteles tevékenységek (napelem, teljesítménybővítés) költségeit az 
Ajánlatkérő viseli, de a nyertes Ajánlattevő közreműködése szükséges az engedélyeztetési eljárás során! 

Ajánlattevő feladata a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése 2 példány papír formátumban és 1 példány dwg formátumban, 
illetve 1 példány pdf formátumban is, elektronikus adathordozón átadva. 

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes és teljeskörű információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és 
anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak 
mellékleteként megküldött tervdokumentáció, és az árazatlan költségvetés tartalmazzák. 



Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket továbbá az alábbiakról: 

- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében 
tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. 

- A kivitelezés teljes időtartama alatt az Óvoda zárva lesz. A kivitelezés megvalósítására az alábbi időintervallumban lehetséges: 
2018.06.18 – 2018.08.17. 

Engedélyek 

A projekt nem építési engedélyköteles tevékenység. 

Egyenértékűség:[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés]. 

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes és teljes körű információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és 
anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak 
mellékleteként megküldött tervdokumentáció, és az árazatlan 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. 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 2018/05/16 (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: Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Postai cím: Köves-földi u. 33. 

Város: Pécs Postai irányítószám: 7631 

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: 2018/08/16 (éééé/hh/nn) 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2018/09/18 (éééé/hh/nn) 

V.2.4) A szerződés értéke 
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 59868460 
Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk  

VI.1) További információk: 2 

  

_________________________________________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 


