
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, Pataki Ferenc utca víz-szennyvíz gerincvezeték hálózat kiépítése 
Dombóvár 1414/11 hrsz. alatt létesítendő új telekosztások használati (ivó-) és oltóvíz ellátásának kiépítése 
Dombóvár 1414/11 hrsz. alatt létesítendő új telekosztások szennyvízcsatornázásának kiépítése 
Területen jelenleg sportpálya, hozzá tartozó kiszolgáló épület található, közművezeték nincs. 
Dombóvár 1414/11 hrsz alatt létesítendő új telekosztások használati (ivó-) és oltóvíz ellátásának kiépítése 
A szükséges ivóvíz mennyisége: ellátandó ingatlanok száma: 16db, vízigénye: 16 db x 3 fő/lakás x 120 l/napxfő = 5,76 m3/nap 
Óracsúcs: 5,76 m3/nap x 1/12 = 0,48 m3/ó 
Tüzivíz ellátás: új tűzcsap tervezése V-1 jelű vezeték 0+92 szelvénynél 
A meglévő és új tűzcsapok távolsága egymástól max. 200 m. 
Vízellátó vezetékek: A hálózatot az MSZ EN 12201 szerinti KPE anyagú vezetékekből terveztük. A csövek minősége PE100 SDR17. 
Alkalmazott csőátmérők: Gerincvezeték D110x6,6, Telkek bekötővezetéke D25x2,3, Vezetékhossz: Gerincvezeték 178,5 m, bekötések 
száma: 16db, összhossza: 112,0m , A Bátori István utcai árok keresztezésnél 50 beton átereszt kell építeni 13.0 méter hosszban. 
Ürítő akna 1 db épül a V-1 jelű vezeték mélypontján. Anyaga 1,0 m belső átmérőjű előre gyártott elemekből álló akna D400 
teherbírású fedlappal. 
Vízmérő aknák Valamennyi ellátott ingatlanhoz új vízmérőhely készül. A vízmérő aknák anyaga: Polyduct gyártmányú, 1,0 m 
belméretű mászható műanyag vízóra akna. 
Elzáró szerelvények: A szakaszolhatóság biztosítása érdekében tolózárak kerülnek beépítésre a V-1 vezetéken a kezdőszelvénynél és a 
végszelvényben. 
Zöldfelületben elföldelhető tolózár alkalmazható csapszekrénnyel. 
A szerelvények anyaga karimás öntöttvas. 
Dombóvár 1414/11 hrsz alatt létesítendő új telekosztások szennyvízcsatornázásának kiépítése 
Keletkező szennyvíz mennyisége: A szabályozási terv szerint ellátandó ingatlanok száma: 16db, ingatlanok vízigénye: 16 db x 3 
fő/lakás x 120 l/napxfő = 5,76 m3/nap, Óracsúcs: 5,76 m3/nap x 1/12 = 0,48 m3/ó 
Gravitációs vezetékek: 
A gravitációs vezetékek anyagát MSZ EN 1401 szerinti KG-PVC anyagú vezetékekből terveztük. 
A gerincvezetékek hossza 153.5m átmérője DN200, 
A bekötővezetékek átmérője D160, darabszáma:16 db., összhossza : 115,0m 
A Bátori István utcai árok keresztezésnél 50 beton átereszt kell építeni 13.0 méter hosszban. 
Aknák: A tervezett csatorna a meglévő szennyvíz csatorna aknájába köt, és törés nincs benne. A tisztító aknák előregyártott elemekből 
készülnek. 
Két akna közé műanyag D400 tisztítónyílásokat terveztünk, ahol nincs iránytörés, bukás vagy esésváltás. 
Vízjogi létesítési engedély száma: 35700/10398/2017. ált. 
A tervben, árazatlan költségvetésben megjelölt tételek egyedi termékeket jelölnek, AK ezekkel egyenértékű terméket is elfogad. Az 
árazatlan költségvetés Gazdasági szereplő önálló – AK képviselőjének hozzájárulása nélkül történő – módosítása, kiegészítése az 
ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. Gazdasági szereplők a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket kiegészítő 
tájékoztatáskérésre nyitva álló határidő lejártáig jelezzék. AK a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés alapján – ha műszaki 
dokumentáció változtatása szakmailag indokolt – a Dok-t a Kbt. 52 § (4) (5) és Kbt.115 § (3) módosíthatja. 
Egyenértékűség: 321/2015.(X. 30.) KR. 46.§ (3)-(6) 
Kivitelezési munkákkal kapcsolatos részletes és teljes körű információt, a feladatok részletes meghatározását a műszaki és 
anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a Közbeszerzési Dokumentum melléklete, a tervdokumentáció, 
műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmaz. 



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 2018/06/05 (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: Szedibau Építőipari Kft. 

Postai cím: Ifjúság u. 36. 

Város: Szederkény Postai irányítószám: 7751 

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: 2018/10/08 (éééé/hh/nn) 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2018/11/09 (éééé/hh/nn) 

V.2.4) A szerződés értéke 
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 29300000 
Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk  

VI.1) További információk: 2 

  

_________________________________________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 


