
8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

I.  SZAKASZ:  A SZERZŐDÉS ALANYAI 

I.1) AZ AJÁNLATKÉR ŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME  

Hivatalos név: Dombóvár Város Önkormányzata 

Postai cím: Szabadság u. 18. 

Város/Község: Dombóvár Postai irányítószám: 7200                   Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Reichert Gyula 

Telefon: +36 74564598 

E-mail: reichert@dombovar.hu Fax: +36 74564597 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dombovar.hu 

A felhasználói oldal címe (URL):  

    I.2) A NYERTES AJÁNLATTEV ŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME  

Hivatalos név: KOVI-95 Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Postai cím: Rákóczi u. 35. 

Város/Község: Dombóvár Postai irányítószám: 7200                 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Kovács Tibor 

Telefon: +36 74565505 

E-mail: kovi95@freemail.hu Fax: +36 74565506 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlattevő általános címe (URL): 

----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- 

II. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TÁRGYA  

II.1)  MEGHATÁROZÁS  

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

Útépítési, útjavítási munkák elvégzése Dombóvár város közútjain. 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik 
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek)  tárgyának) 

X Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatás megrendelés 



Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkérő által 
meghatározott 
követelményeknek 
megfelelően 

X 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:  

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat 
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 

 Építési koncesszió  Szolgáltatási koncesszió 

A teljesítés helye: 

Dombóvár, 2974 hrsz., 3368 hrsz., 6387 hrsz., 3141/3, 3142/3, 3143/3, 3144/3, 3145/3, 3146/3 hrsz-ok. 

NUTS-kód HU233 NUTS-kód  

NUTS-kód  NUTS-kód  

II.1.3) A szerződéskötés időpontja 

Dátum: 2014/08/19 (év/hó/nap) 

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége 

Építési beruházás: Útépítési, útjavítási munkák elvégzése Dombóvár város közútjain, az alábbiak szerint: 

1. rész: IX. utca – Kapos híd közötti útszélesítés 

2974 hrsz-ú önkormányzati gyűjtőút 166 méter hosszú szakaszán mindkét oldalon a burkolatszél megerősítése, a 
letöredezett útszél eredeti szélességre történő kipótlása 0,75 – 1,75 méter szélességben a meglévő aszfaltburkolat 
marásával 170 m2 -en, kétoldalt 0,50 méter széles aszfalterősítő rács beépítésével, 16,5 m3 hengerelt aszfalt kötőréteg 
és 61,5 m3 kopóréteg készítésével. A munka kiterjed még földmunkára, 780 m2 tükörkészítésre, 500 m2 gépi 
padkarendezésre, árkok és átereszek rendbetételére, 116 m3 stabilizált alapréteg és 56 m3 telepen kevert hidraulikus 
vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítésére, 175 m3 bontási törmelék elszállítására, 1300 m2 füvesítésre.  

2. rész: Fő utca I. és II. utca közötti szakasz útburkolat felújítása 

Az utca déli oldalán a 18-24 házszámú ingatlanok előtti elhasználódott burkolat lemarása félpálya szélességben, 5 cm 
vastagságban, majd a lemart felület tisztítása és bitumen emulzióval történő kellősítése után új AC-11 aszfalt 
kopóréteg építése gépi bedolgozással, 5 cm átlagos vastagsággal. Beavatkozási felület: 295 m2. 

3. rész: Szőlőhegyi Garay feljáró burkolatjavítása 

200 m hosszban a meglévő martaszfalt burkolatfelület letakarítása, tükörképzés, tömörítés, majd a martaszfalt 
visszatöltése tömörítéssel, 
425 m hosszban a meglévő zúzottkővel stabilizált földút profilozása, lejtés kialakítása, a meglévő zúzottkő felület 
0/22 zúzott kőanyaggal történő kiegyenlítésével, pótlásával, tömörítésével, simító hengerlésével. 

Az így előkészített 1975 m2 burkolatfelületekre kétrétegű felületi zárás készítése hígított bitumennel. 

4. rész: Rajk László utca középső 50 m-es szakaszán aszfaltos útburkolat kiépítése 

Az utca alsó és felső részén korábban elkészült aszfalt burkolatok összekapcsolása a feladat, a 14. szám előtt a 
töredezett aszfaltburkolat 2,5 m-re történő visszabontásával, a 20. szám előtt a burkolat keresztirányú csatlakozó 
felületének kialakításával. A hiányzó burkolatfelület helyén a meglévő nyomvonalon tükörkiemelést és tömörítést 
kell végezni a meglévő csatlakozó pályaszintek figyelembe vételével. Nem megfelelő talajtömörség esetén a 
földművön talajcserét kell elvégezni. A kisforgalmi utak típus-pályaszerkezetét kell megépíteni kötőanyag nélküli 
alapréteggel A2 forgalomterhelési osztálynak megfelelő ZM – zúzottköves pályaszerkezettel, az alábbi rétegrenddel: 

4 cm AC-11 aszfalt kopóréteg 

4 cm AC-11 aszfalt kötőréteg 

20 cm M56 jelű alapréteg 

tömörített altalaj Trg=95% E2=55 N/mm2 



Ajánlattevő feladata az ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése és fenntartása a munkavégzés ideje alatt. 

További részletezés a dokumentációban. 

II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 45233223-8 -   -  

További 
tárgy(ak) 

45233228-3 -   -  

II.2)  A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE  

Az ellenszolgáltatás összege 
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni számokkal, az összes 
szerződést, részt és opciót beleértve) 

Áfa nélkül  Áfával Áfa (%) 

Érték: 19212111 Pénznem: HUF X   ,  

  II.3)  A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE  
Az időtartam hónapban:   vagy napban:  (a szerződés megkötésétől számítva) 

VAGY: 

Kezdés:  / /  (év/hó/nap) 

Befejezés: / /  (év/hó/nap) 

VAGY: a teljesítés határideje  

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2014/10/20 – mind a 4 rész tekintetében 
 (év/hó/nap) 
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 

1. rész: 2014/11/21 
2. rész: 2014/10/31 
3. rész: 2014/11/21 
4. rész: 2014/10/31 (év/hó/nap) 

A szerződés határozatlan időtartamra szól?  igen X nem 

ÉS 

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja: 

1. rész: 2014/10/22 
2. rész: 2014/10/01 
3. rész: 2014/10/22 
4. rész: 2014/10/01 (év/hó/nap) 

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 

1. rész: 2015/01/06 
2. rész: 2014/10/15 
3. rész: 2014/11/20 
4. rész: 2014/10/08 (év/hó/nap) 

II.4)  A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE (RÉSZTELJESÍTÉSE) SZERINTI MENNYISÉG ÉS 

ELLENSZOLGÁLTATÁS  



II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség: 

A II.1.4) pontban foglaltakkal megegyező. 

II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege 
[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni 
számokkal] 

Áfa nélkül  Áfával Áfa (%) 

Érték: 19212111 Pénznem: HUF X   ,  

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

III.1) A Z ELJÁRÁS FAJTÁJA  

III.1.1) Az eljárás fajtája 

III. 1.1.1.) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti elj árás esetén  

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Gyorsított meghívásos 

 Versenypárbeszéd 

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Gyorsított tárgyalásos  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény 
nélküli tárgyalásos 

 

III. 1.1.2.) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén 

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett meghívásos  

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 
meghívásos 

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 
tárgyalásos 

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény 
nélküli tárgyalásos 

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén 

Klasszikus ajánlatkérők Közszolgáltató ajánlatkérők 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok 
szerinti eljárás az alábbiak szerint:   

  Nyílt  

 Meghívásos  

 Gyorsított meghívásos  

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok 
szerinti eljárás az alábbiak szerint:   

Nyílt 

Meghívásos 

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 



 Versenypárbeszéd  

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Gyorsított tárgyalásos  

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 X Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

III.2)  ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

VAGY 

X Az összességében legelőnyösebb ajánlat 

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban) 

 Egyéb: 

                                                                                           

                                                                                           

III.3)  HIVATKOZÁS A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS  KORÁBBI 

KÖZZÉTÉTELEKRE /TÁJÉKOZTATÁSRA  

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben) 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -  

A hirdetmény közzétételének időpontja: / /  (év/hó/nap) 

ÉS / VAGY 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: /  (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: / /  (év/hó/nap)  

III.3.2)  Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben) 

Dátum: 2014/07/24 (év/hó/nap) 

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -  



A hirdetmény közzétételének időpontja: / /  (év/hó/nap) 

ÉS / VAGY 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 17251/2014 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/08/27 (év/hó/nap) 

IV. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TELJESÍTÉSE 

IV.1)  SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS 

IV.1.1) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e? X igen  nem 

IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: - 

IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: - 

IV.2)  SZERZŐDÉSSZERŰ RÉSZTELJESÍTÉS 

IV.2.1) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e?  igen  nem 

IV.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: - 

IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: - 

IV.3)  SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

IV.3.1) A szerződést módosították-e?  igen X nem 

IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: /  (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: / /  (év/hó/nap) 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT Ő INFORMÁCIÓK 

V.1) Egyéb információk: 

Az 1., 2., 3. és 4. rész nyertes ajánlattevőjeként szerződő KOVI-95 Kft. határidőben teljesített, az átadás-átvételi 
eljárások a teljesítési határidő lejártáig megkezdődtek és a következő dátumokkal zárultak: 

1. rész: 2014/10/22 
2. rész: 2014/10/01 
3. rész: 2014/10/22 
4. rész: 2014/10/01 

Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást az alábbiak szerint fizette ki: 

1. rész: 2015/01/06 
2. rész: 2014/10/15 
3. rész: 2014/11/20 
4. rész: 2014/10/08 

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: 

A tájékoztatóban foglaltakkal egyetértek 

V.3) E TÁJÉKOZTATÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ID ŐPONTJA: 2015/01/12 (év/hó/nap) 

 


