
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, Vasút sori lakások, Földvár utca, Szuhay Sportcentrum és üzemi konyha vízi közművei kiviteli tervdokumentációjának 
elkészítése és komplett kivitelezési munkálatai. 

1. rész: Dombóvár, Vasút sori lakások, Földvár utca, Szuhay Sportcentrum és üzemi konyha közüzemi vízellátása kiviteli 
tervdokumentációjának elkészítése és komplett kivitelezési munkálatai. 

A Dombóvári Földvár utca és a hozzá tartozó engedélyezett vezetékrendszer vízellátása jelenleg a MÁV kezelésében és területén lévő 
vízellátó vezetékről történik. 
Ennek kiváltására készült a 14/2016 tervszámú engedélyezési terv. 
Az önkormányzat célja, hogy az ezen az utcákban lévő családi- és társasházak, valamint intézmények vízellátása önkormányzati 
tulajdonban és DRV kezelésében lévő közüzemi vezetékről történjen. 
Egyúttal megoldódna a Földvár utcára csatlakozó utcák ágvezetékeinek átalakítása körvezetékes rendszerré. 
A vízjogi létesítési engedély száma: 
iktatószám: 35700/90-15/2017 
Vízikönyvi szám: 69/1047-21651 
Vízigények: 
Ellátandó lakások száma: 56 db. 
Lakossági vízigény: 26,9 m3/d. 
Intézmények vízigénye: 
- üzlet: 0,68 m3/d 
- vasútállomás: 2,75 m3/d 
- sportcsarnok: 3,00 m3/d 
- közösségi épület: 2,00 m3/d 
Összes vízigény: 35,33 m3/d 
Óracsúcs: 2,95 m3/h (0,82 l/s) 
Épülő létesítmények: 
Ivóvíz gerincvezetékek: 
V-1 jelű vezeték: 
- hossza: 760,35 fm 
- átmérője, anyaga: D 110 KPE 
V-2 jelű vezeték: 
- hossza: 311,50 fm 
- átmérője, anyaga: D 110 KPE 
V-3 jelű vezeték: 
- hossza: 122,47 fm 
- átmérője, anyaga: D 110 KPE 
Elzáró szerelvények: 4 db 
Tűzcsap: 3 db 
A közösségi épület és a sportcsarnok bekötővezetéke D 90, a 2-4 lakásos társasházak bekötővezetéke D 32, az 1 lakásos lakóházaké 
pedig D 25 méretű KPE csőből tervezett. 
Valamennyi ellátandó ingatlanhoz új vízmérőhely kerül kialakításra. 
A vízmérőaknák a telekhatártól 1,00 m-re nyernek elhelyezést. 
Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket továbbá az alábbiakról mindkét rész tekintetében - A nyertes ajánlattevő 



köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne 
jelentsen. 
- Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a Megrendelői követelményben foglaltak alapján jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. 
(IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakra is. 
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét mindkét rész tekintetében 
- A tervezés és ezáltal a kivitelezési munka során a nyertes ajánlattevőnek a meglévő ellátási ponthoz kell csatlakoznia. 
- A komplett kiviteli munka befejezését követően a meglévő hálózatról jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező rendszerre történő 
rákötés, továbbá a meglévő hálózat csatlakozási pontjának/pontjainak szivárgásmentes lezárása a nyertes ajánlattevő feladata és 
költsége. 
- A költségvetési kiírás - figyelemmel az engedélyes terv műszaki tartalmára - tájékoztató jellegű. 
- A nyertes Ajánlattevő felelőssége, hogy a pontos mennyiségeket ellenőrizze, illetve a teljesítési körülményeket a kivitelezés 
megkezdése előtt teljes körűen feltárja és megismerje, különös tekintettel a közműfeltárások elvégzésére. 
- A költségvetésben megjelölt tételszámok egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad. 
- Az árazatlan költségvetés gazdasági szereplők önálló - ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő - módosítása vagy 
kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A gazdasági szereplők a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket a 
kiegészítő tájékoztatáskérésre nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az Ajánlatkérő képviselőjének. 
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. 113. § (4) bekezdésével összhangban módosítja. 
A nyertes ajánlattevő feladata, kötelezettsége továbbá mindkét rész tekintetében: 
- a szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani, 
- a vízjogi létesítési engedély és engedélyes terv, valamint a fedvénytervek alapján kiviteli terv készítése; 
- a kiviteli terv készítése során folyamatos egyeztetés a Megrendelő képviselőjével, a kiviteli terv jóváhagyatása Megrendelő 
képviselőjével, 
- a kiviteli tervben és vízjogi létesítési engedélyben foglaltak alapján a komplett kivitelezési munka megvalósítása; 
- valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések 
elkészítése; a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes Ajánlattevőt terheli; 
- az építési munkahelyről, a felvonulási területről és az építéssel érintett területről a felszíni vizek elvezetése, 
- a lakókörnyezetben végzett építési munkáknál nyertes Ajánlattevő köteles biztosítani a kommunális szolgáltatások zavartalanságát a 
tűzoltás, életmentés feltételeit, a hétköznapi életvitel biztonságát. Amennyiben az akadályoztatás elkerülhetetlen, legalább egy héttel, 
de minimum 3 munkanappal előbb köteles kiértesíteni az érintetteket, és az ezzel kapcsolatos költségeket vállalni, 
- Az előírtak be nem tartása esetén keletkezett esetleges károkkal és az illetékes hatóságok bírságolásával kapcsolatos költségek 
kizárólag a nyertes Ajánlattevőt terhelik. 
- az építési állapotok és ütemezés figyelembevételével forgalomtechnikai terv elkészítés, melynek a költsége a nyertes Ajánlattevőt 
terheli; 
- a nyertes Ajánlattevő feladata és költsége a munkálatok által érintett közlekedési pályán minden a kivilágításhoz, a forgalom 
irányításához, védelméhez és ellenőrzéséhez szükséges berendezés biztosítása; 
- a kivitelezés idejéről, módjáról, a várható forgalomtechnikai beavatkozásokról a lakosságot értesíteni kell közvetlenül szóró lapok 
segítségével, a helyi média igénybevételével. A tájékoztatással kapcsolatos feladat és költség a nyertes Ajánlattevőt terheli; 
- A nyertes Ajánlattevőnek bármely közterület igénybevétele előtt a közterület kezelőjének hozzájárulását be kell szerezni. A nyertes 
Ajánlattevő az igényelt közterületet kizárólag a hozzájárulásban megadott feltételekkel használhatja. A nyertes Ajánlattevő feladata és 
költsége a megrendelő képviselője által átadott munkaterületen kívüli egyéb területek igénybevétele előtt az érintett területtulajdonosok 
engedélyének beszerzése; 
- a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése; 
- üzempróbák lefolytatása; 
- minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott 
állapotban Megrendelőnek átadja; 
- az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének igazolása; 
- minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges; 
- az engedélyezési tervtől történő eltérés esetén a módosítás hatósági (vízjogi létesítési) engedélyének bemutatása; 
- A beépített anyagok, szerelvények, gépek és berendezések műbizonylatainak, magyar nyelvű gépkönyveinek, jótállási jegyeinek 
átadása; 
- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolásának-, tömörségi vizsgálatok 
jegyzőkönyvének átadása; 
- átadási és megvalósulási terv elkészítése 2 db papír-, és 1 pl. dwg formátumban, továbbá minden olyan további nyilatkozat, 
nyilvántartás és dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek, amely a vízjogi üzemeltetési engedély benyújtásához 
szükséges; 
- valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és elszállítása, illetve a 
jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, és vagy 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. 
Kizárólag az 1. rész tekintetében: 
- A csővezeték névleges üzemi és próba nyomását, a rendszer fertőtlenítést vonatkozó előírások és szabványok szerint kell elvégezni. 
- Nyomáspróbát a kivitelezőnek üzemeletetői ellenőrzés mellett kell elvégezni. A nyomáspróba dokumentálása jegyzőkönyv 
felvételével és a jegyzőkönyv mellékletét képező, a próbanyomás alakulásának időbeni lefolyását mutató regiszteres görbe és mérési 
adatsor rögzítésével történjen. 
- Csővezeték tisztítását a szakaszok nyomáspróbája után, de az integrált nyomáspróba előtt kell - amennyiben szükséges - elvégezni. A 
tisztítás pontos módját az Ajánlatkérő, az Üzemeltető és a nyertes Ajánlattevő egyezteti. 
Amennyiben a rendelkezésre álló hálózati víz mind mennyiségben, mind a nyomást tekintve ezt lehetővé teszi, a szakaszok öblítését 



azzal kell elvégezni. Az ivóvízvezeték tisztításához csak ivóvíz minőségű víz használható. 
A fertőtlenítést és öblítést követően akkreditált laboratórium által vizsgált negatív vízminta eredmény birtokában lehet a vezetéket élő 
hálózatra kötni! 
Az ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét továbbá mindkét rész tekintetében: 
A kiviteli munka megvalósítása során az útburkolat helyreállítás munkálatait mind az ivóvíz, mind a szennyvízhálózat helyreállítási 
munkálataival ütemezetten, azzal összhangban a kiviteli tervdokumentációban és a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott 
minőségi és rétegrendi előírások betartása mellett kell elvégezni. 
Az úthelyreállítási munkák magvalósításának összehangolása a nyertes Ajánlattevő feladata mindkét rész tekintetében. 
A kiviteli ütemtervtől való eltérés - amennyiben az veszélyezteti bármely rész tekintetében a kiviteli véghatáridőt - a késedelmet okozó 
nyertes Ajánlattevő kötbér megfizetésére köteles jelen felhívás i) 1.1. pontjában rögzítettek szerint. 

2. rész: Dombóvár, Vasút sori lakások, Földvár utca, Szuhay Sportcentrum és üzemi konyha közüzemi szennyvízelvezetés kiviteli 
tervdokumentációjának elkészítése, komplett kivitelezési munkálatai. 

A Dombóvári Földvár utca és a hozzá tartozó engedélyezett elvezetőrendszer jelenleg a MÁV kezelésében és területén lévő szennyvíz 
elvezető csatornával történik. 

Ennek kiváltására készült a 15/2016 tervszámú engedélyezési terv. 
Az önkormányzat célja, hogy az ezen utcákban lévő családi- és társasházak, valamint intézmények szennyvízelvezetése önkormányzati 
tulajdonban és DRV kezelésében lévő közüzemi vezetékről történjen. 
A vízjogi létesítési engedély száma: 
iktatószám: 35700/1220-15/2017 
Vízikönyvi szám: 69/1047-21746 
Elvezetendő szennyvízmennyiség. 19, 93 m3/d 
Épülő létesítmények: 
SZ-1-0 jelű szennyvízcsatorna: 
- hossza: 232 fm 
- átmérője, anyaga: D200 KG PVC 
- aknák száma: 5db +1 db tisztítónyílás 
- bekötések száma: 12 db D160- KGPVC 
SZ-1-1 jelű szenny vízcsatorna: 
- hossza: 115 fm 
- átmérője, anyaga: D200 KG PVC 
- aknák száma: 2db +1 db tisztítónyílás 
- bekötések száma: 4 db D160- KGPVC 
SZ-2-0 jelű szennyvízcsatorna: 
- hossza: 86,7 fm 
- átmérője, anyaga: D 200 KG-PVC 
- aknák száma: 3 db 
- bekötések száma: 2db D160KG-PVC 
Tervczett szennyvíz átemelő (szerelvényaknával): 
- helye: 1882/3 hrsz 
- belső átmérő: 1,60 m 
• aknatér belmagassága: 3,79 m 
- beépített szivattyú: 2 db FLYGT NP 3085.183 SH + 1 db hidegtartalék 
- tárolótér hasznos térfogata: V= 1,0 m3 
- szagtalanító: BZ08-4 
- nyomóvezeték: 170 fm D 90x5,4 PE 
Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket továbbá az alábbiakról mindkét rész tekintetében 
- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében 
tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. 
- Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a Megrendelői követelményben foglaltak alapján jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. 
(IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakra is. 
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét mindkét rész tekintetében 
- A tervezés és ezáltal a kivitelezési munka során a nyertes ajánlattevőnek a meglévő ellátási ponthoz kell csatlakoznia. 
- A komplett kiviteli munka befejezését követően a meglévő hálózatról jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező rendszerre történő 
rákötés, továbbá a meglévő hálózat csatlakozási pontjának/pontjainak szivárgásmentes lezárása a nyertes ajánlattevő feladata és 
költsége. 
- A költségvetési kiírás - figyelemmel az engedélyes terv műszaki tartalmára - tájékoztató jellegű. 
- A nyertes Aajánlattevő felelőssége, hogy a pontos mennyiségeket ellenőrizze, illetve a teljesítési körülményeket a kivitelezés 
megkezdése előtt teljes körűen feltárja és megismerje, különös tekintettel a közműfeltárások elvégzésére. 
- A költségvetésben megjelölt tételszámok egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad. 
- Az árazatlan költségvetés gazdasági szereplők önálló - ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő - módosítása vagy 
kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A gazdasági szereplők a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket a 
kiegészítő tájékoztatáskérésre nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az Ajánlatkérő képviselőjének. 
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. 113. § (4) bekezdésével összhangban módosítja. 
A nyertes ajánlattevő feladata, kötelezettsége továbbá mindkét rész tekintetében: 
- a szerződéskötést követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani, 
- a vízjogi létesítési engedély és engedélyes terv, valamint a fedvénytervek alapján kiviteli terv készítése; 
- a kiviteli terv készítése során folyamatos egyeztetés a Megrendelő képviselőjével, a kiviteli terv jóváhagyatása Megrendelő 



képviselőjével, 
- a kiviteli tervben és vízjogi létesítési engedélyben foglaltak alapján a komplett kivitelezési munka megvalósítása; 
- valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések 
elkészítése; a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes Ajánlattevőt terheli; 
- az építési munkahelyről, a felvonulási területről és az építéssel érintett területről a felszíni vizek elvezetése, 
- a lakókörnyezetben végzett építési munkáknál nyertes Ajánlattevő köteles biztosítani a kommunális szolgáltatások zavartalanságát a 
tűzoltás, életmentés feltételeit, a hétköznapi életvitel biztonságát. Amennyiben az akadályoztatás elkerülhetetlen, legalább egy héttel, 
de minimum 3 munkanappal előbb köteles kiértesíteni az érintetteket, és az ezzel kapcsolatos költségeket vállalni, 
- Az előírtak be nem tartása esetén keletkezett esetleges károkkal és az illetékes hatóságok bírságolásával kapcsolatos költségek 
kizárólag a nyertes Ajánlattevőt terhelik. 
- az építési állapotok és ütemezés figyelembevételével forgalomtechnikai terv elkészítés, melynek a költsége a nyertes Ajánlattevőt 
terheli; 
- a nyertes Ajánlattevő feladata és költsége a munkálatok által érintett közlekedési pályán minden a kivilágításhoz, a forgalom 
irányításához, védelméhez és ellenőrzéséhez szükséges berendezés biztosítása; 
- a kivitelezés idejéről, módjáról, a várható forgalomtechnikai beavatkozásokról a lakosságot értesíteni kell közvetlenül szóró lapok 
segítségével, a helyi média igénybevételével. A tájékoztatással kapcsolatos feladat és költség a nyertes Ajánlattevőt terheli; 
- A nyertes Ajánlattevőnek bármely közterület igénybevétele előtt a közterület kezelőjének hozzájárulását be kell szerezni. A nyertes 
Ajánlattevő az igényelt közterületet kizárólag a hozzájárulásban megadott feltételekkel használhatja. A nyertes Ajánlattevő feladata és 
költsége a megrendelő képviselője által átadott munkaterületen kívüli egyéb területek igénybevétele előtt az érintett területtulajdonosok 
engedélyének beszerzése; 
- a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése; 
- üzempróbák lefolytatása; 
- minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott 
állapotban Megrendelőnek átadja; 
- az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak, engedélynek történő megfelelőségének igazolása; 
- minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges; 
- az engedélyezési tervtől történő eltérés esetén a módosítás hatósági (vízjogi létesítési) engedélyének bemutatása; 
- A beépített anyagok, szerelvények, gépek és berendezések műbizonylatainak, magyar nyelvű gépkönyveinek, jótállási jegyeinek 
átadása; 
- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolásának-, tömörségi vizsgálatok 
jegyzőkönyvének átadása; 
- átadási és megvalósulási terv elkészítése 2 db papír-, és 1 pl. dwg formátumban, továbbá minden olyan további nyilatkozat, 
nyilvántartás és dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek, amely a vízjogi üzemeltetési engedély benyújtásához 
szükséges; 
- valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és elszállítása, illetve a 
jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, és vagy 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. 
Kizárólag a 2. rész tekintetében: 
- az átemelőhöz: külső energiaellátás, térvilágítás, URH irányítástechnikai rendszer kiépítés, udvartéri vezeték, akna, kerítés 
megépítése az engedélyes és a kiviteli tervben meghatározottak szerint; 
- az energia-szolgáltató nyilatkozata (bizonylata) a megvásárolt, lekötött energiamennyiségről; 
- áramlásmérő beépítése az Ajánlatkérővel egyeztetett helyre és módon; 
- A nyertes Ajánlattevőnek a csatornaépítést és a vízzárósági vizsgálatot követően az erre a feladatra kiképzett, és gyakorlattal 
rendelkező független szakemberrel el kell végeznie minden csatornaszakaszra, aknára a csatorna teljes körű jegyzőkönyvezett kamerás 
vizsgálatát (gravitációs vezeték esetében). A vizsgálatok megkezdése előtt erről a Műszaki ellenőrt és a leendő Üzemeltetőt legalább 5 
nappal előtte tájékoztatni kell. 
- A szennyvízcsatorna hálózat esetén végzett kamerás vizsgálat követelményei: 
A vizsgálat magában foglalja a vizsgálati jegyzőkönyv elkészítését az adott szakasz megvalósulási tervdokumentáció szerinti 
azonosításával és a csatorna szakasz lejtésvizsgálatát, illetve a kamerás felvételt a cső állapotáról. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a 
vizsgálatot végző vállalkozó kiértékelő jelentését. A kamerás vizsgálatot területenként külön DVD lemezre (vagy egyéb, a Műszaki 
ellenőrrel egyeztetett adathordozóra) kell felvenni, törekedve arra, hogy azonos jellel rendelkező csatornaszakaszok felvételei sorban 
egymás után kövessék egymást. 
A vezetéknek épnek, sérülésmentesnek kell lennie. Az aknák közötti szakaszokon egyenesnek kell lenniük, nem lehet bennük sem 
vízszintes, sem magassági iránytörés. A vezetékben nem lehetnek idegen anyagok, nem lehet gumigyűrű betüremkedés. 
A vizsgálat befejezésekor a Műszaki ellenőrnek át kell adni a teljes vágatlan felvétel másolatát, és a csatornaszakasz átadása előtt az 
eredeti felvételt. 
A felvétel megtekintéséhez szükséges eszköz biztosítása a nyertes Ajánlattevő feladata. Azokat a felvételeket, amelyek nem adnak 
pontos, jól látható képet a csőről, alkalmatlannak kell minősíteni. Ezeket a felvételeket ismételten el kell végezni, és az ebből adódó 
költségek a nyertes Ajánlattevőt terhelik. 
- A villamos munkákat az ajánlattevő által becsült mennyiségekkel és költséggel kell figyelembe venni az ajánlat elkészítése során, a 
kiviteli munkát a nyertes ajánlattevő által elkészített kiviteli tervek alapján kell elvégezni. 
- A nyertes ajánlattevő feladata továbbá a végleges kezelési-karbantartási utasítás elkészítése az átemelő és szagtalanító rendszer 
vonatkozásában. 
Kizárólag a 2. rész tekintetében az ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét, hogy a nyertes Ajánlattevőt 
eredménykötelem  terheli a tervezett szagtalanító rendszer üzemszerű működése vonatkozásában, azaz a szennyvízátemelők 
környezetében minden időjárási körülmények között, folyamatosan biztosítani kell a szagtalan légállapot, és szagtalanító rendszer 
fagymentességét. 



Az ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét továbbá mindkét rész tekintetében: 
A kiviteli munka megvalósítása során az útburkolat helyreállítás munkálatait mind az ivóvíz, mind a szennyvízhálózat helyreállítási 
munkálataival ütemezetten, azzal összhangban a kiviteli tervdokumentációban és a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott 
minőségi és rétegrendi előírások betartása mellett kell elvégezni. 
Az úthelyreállítási munkák magvalósításának összehangolása a nyertes Ajánlattevő feladata mindkét rész tekintetében. 
A kiviteli ütemtervtől való eltérés - amennyiben az veszélyezteti bármely rész tekintetében a kiviteli véghatáridőt - a késedelmet okozó 
nyertes Ajánlattevő kötbér megfizetésére köteles jelen felhívás i) 1.1. pontjában rögzítettek szerint. 

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 2017/07/06 (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: 2018/10/11 (éééé/hh/nn) 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2018/10/29 (éééé/hh/nn) 

V.2.4) A szerződés értéke 
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 135366180 
Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk  

VI.1) További információk: 2 

  

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


