
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: DARK – Mélyépítési munkák 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Mélyépítési munkák a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 azonosítójú „DARK – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-
Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területeken” című pályázat keretében 
- Járdaépítés az Arany János téren és az Erzsébet utcában 
Arany J. tér 15.-18. között 96,8m hosszban változó szélességben készül 242,4 m2 
- ebből járda 6 cm térkővel 215,4 m2 
- ebből 4 db kapubehajtó 8cm térkővel 27 m2 
Arany J. tér 23-24 között 16,2 m készül változó szélességben. 
- ebből 1db telekbehajtó aszfaltkopó rtg. 10,80 m2 
- ebből járda 6cm térkővel 13,60 m2 
A zebrához vezető járda hossza 42,5 m, szélessége 1,25 m, 53,1 m2 burkolat 6 cm betonkő, mind kétoldalon kertiszegéllyel készül, és 
50-50 cm földpadka kiséri. 
Erzsébet utca: 
Erzsébet u. 2.-24. között 215 m hosszan készül 1,25 m szélesen 268,8 m2 készül 
- ebből járda 6 cm térkővel 221,2 m2 
- ebből 12 db kapubehajtó 8cm térkővel 47,6 m2. 
A lakóépület csapadékvízének 17 helyen a járda alatti KG110 csővel bekötése a szikkasztóárokba. 
A járda mellett 40-80cm földpadka, és az mellett „háromszögű” profilban árok tisztítás készül. 
A beruházás nem engedély köteles. 
- Deák Ferenc utca - Arany János tér közti útépítés 
A kivitelezés alapadatai: 
Az út tervezési osztály: B.VI. 
Hálózatifunkció: d 
Környezeti tényező: C 
Tervezési sebesség: 30 km/ó 
Tervezési élettartam: t=10 év 
Hossza 68,2m., a burkolat szélessége 6,00m 
Folyópálya területe 552,0 m2, ebből a Deák F. u. szélesítés a csomópontnál 91,3m2 
A meglévő útcsatlakozás szélesítés 12,6m2 
Pálya szerkezet 
A forgalmi terhelése „A” típus szerkezet 
- 4cm AC11 kopó rtg. 
- 6cm AC 16 kötő rtg. 
- 20cm FZKA 0/45 
- Tükör E2min=40KN/m2 
A Deák utca területen a 219/2 hrsz területen a közvilágítási, és egyben az épületek elektromos vezeték oszlopot át kell helyezni a 
mostani helyétől É irányban 7 m-rel. 
Az építési munkálatok engedélyköteles tevékenységnek minősülnek. 
- Arany János tér burkolása – I. ütem 
A kivitelezés során az alábbi munkálatok készülnek: 
Burkolás I ütem a Dózsa utcától a Arany J. tér 3. ép. D-i. sarkáig 109,1 m hosszan járda és az Idősek Háza előtti téren 411,3 m2 
területen betonkő térburkolat építése az 52/1, 52/6, hrsz. területen. 
Készül: 6cm vtg. 553,8m2, és 8cm vtg.6,0 m2 térburkolat, taktilis burkolat, és 71,7fm, és 19,3m2 mozgáskorl. parkoló burkolatjel 



festése. 
Az építési munkálatok engedély nélkül végezhető tevékenységnek minősülnek. 
- Arany János tér 2. Nyitott közösségi tér- sétáló kert 
A kivitelezés főbb részei: 
KERÍTÉS 
"3D" 1500/2500mm tagokkal, oszloppal zöld színterezéssel 
Földbe helyezve:45,90m 
Bontott ép falára koszorúba: 41,00m 
Kapu kerítésbe: egyszárnyú 1db 
kétszárnyú 1db 
Meglévő téglakerítésbe: 1db 
BURKOLAT. ÉS TEREPRENDEZÉS 
Agyagos dolomit zúzottkő burkolat: 221,80m2 
Kertiszegély:184,60m 
Tereprendezett füvesített terület:1016,10m2 
KERTI BUTOR 
A „Városszépítő” Kft Konstruktor család terméke, melyet a dolomit zúzalék alá helyezett 
előre legyártott betongerendaéra dűbelezéssel rögzítve kerülnek elhelyezve. 
Pad: 15db→ 2db 60/20/40 cm alaptesttel/pad 
Asztal: 1db→2db 60/20/40 cm alaptesttel 
Szemetes.: 5db→1db d=40cm 30cm vtg alaptesttel/szemetes 
Bontási munka: 
A fitnesz pályán elhelyezett 6db eszköz elbontásra és új helyszínre kerül. 
A beton alapok a zúzottkő alap aljáig kell kibontani. Az alapozási armatúra kiálló részét le 
kell vágni. 
A pálya szegélye, és a zúzottkő alapja részben elbontásra kerül. 
A gumiburkolat teljes mértéken elbontásra kerül, úgy hogy az új helyen beépítésre alkalmas állapotba maradjanak. 
Pályaszerkezetek: 
-5cm agyagos dolomit zúzalék 
-15cm Z0/32 zúzalék alap 
-Tükör E2=min 40Mpa 
Kerítés: 
„3D” táblásított zöld színnel 
-Oszlop 2,0m hosszban 40/60/1,3mm zártszelvény 
-Mező 1530/2500 táblamérettel 4mm heg. dróttal 
Alapozás: oszlopoknál beton pillér35/35/60 C12/16-X0b(H) 
Koszorú: a faltorzóra 20/25 cm C16/20-X0b(H) 
4sor d=8mm hosszvas 
0,50m-ként d=6mm kengyel 
Kapuk: 
„3D” táblásított zöld színnel NM1100/1500 
-Oszlop 2,0m hosszban 40/60/1,3mm zártszelvény 
-Mező 1000/1800, és 1500/1800mm táblamérettel 4mm heg. dróttal 
Alapozás: oszlopoknál beton pillér35/35/60 C12/16-X0b(H) 
Szigetelés: 
A szociális épület É falazatát a terven jelölt épület elbontása után a tereprendezés miatt DÖRKEN DELTA MS 8 mm 
dombormagasságú szigetelésvédő lemezzel kell megvédeni. 
Földmunka 
A pályaszerkezet megépítés előtt a föld kitermelésékor a humuszt, és a beépíthető földet elkülönítve kell le letétbe helyezni. 
A földtükör homokos, kissé kötött talajban van, kevésbé fagyérzékeny, teherbírása ezért E2min= 40 MN /m2-re tételeztem fel. 
-tereprendezés felületen szerves, és műtrágya javítása 
-füvesítés 4dkg/m2 
Csapadékvíz elvezetés: 
A lanyha lejtés, a terület középvápás kialakítása és a nagy zöldterületek miatt az átlagos esőnél helyszíni elszivárgással számoltam. A 
rövid, de nagy intenzitású csapadéknál kifolyhat a víz az Arany J. térre. 
A gyepes földterület: 0,09ha, α=0,15 
Az burkolat területe: 0,03ha, α=0,85 
Homokos terület: 0,01ha α=0,4 
A csapadék intenzitás: i=240l/s/ha 
Gyakorisága: 4 évI 
Tartama t=10p 
Qm1=1,1xiΣ(Fnxαn)→1,1x240x(0,09x0,15+0,03x0,6+0,01x0,4)=9,2l/s 
Amelyet 0,5%-os 160 KG.cső 1/3 teltséggel el tud vezetni. 
A terület D-i határnál lévő épület védelmet dörken lemez elhelyezést terveztem 
A telken lévő, volt népkonyha épületének bontása külön tervdokumentáció részeként és külön költségvetés alapján készül el a jelen 
beruházást megelőzően. 
Az építési munkálatok engedély nélkül végezhető tevékenységnek minősülnek. 
- Arany János tér 2. felnőtt játszótér 



A tervezett játszótér főbb adatai: 
Járda: 6cm betonkő 40,00m2 
Padhely: 6cm betonkő 12,60m2 
Fitneszpálya: 3cm gumiburkolat 83,10m2 
K szegély: 84,5m 
Füvesített padka, és rézsű.69,90m2 
Pad: 3db 
Szemétgyűjtő: 3db 
Pályaszerkezetek: 
Betonköves járda, és padhely: 
-6cm betonkő burkolat 
-3cm NZ4/8 zúzalék ágy 
-20cm S0/32 zúzottkő alap 
-Tükör E2=min 40Mpa 
Gumiburkolat: 
-3cm gumiburkolat 
-3cm NZ4/8 zúzalék ágy 
-20cm S0/32 zúzottkő alap 
-Tükör E2=min 40Mpa 
A burkolatot övező kertiszegély 
-5/20/100 előregyártott kertiszegély 
-0,05m3/m C16/20 X0v(H) betongerenda 
A 224/2 hrsz-ről 6 db felnőtt játszótéri eszköz áttelepítése, bontási és telepítési feladatokkal. 
A 7200 Dombóvár, Deák Ferenc utca - Arany János tér közti útépítés 7200 Dombóvár, Deák Ferenc utca 213 hrsz., 219/1 hrsz,219/2 
hrsz, 219/3 hrsz, 222 hrsz, 7200 Dombóvár, Arany János tér 223 hrsz ingatlanokon építési engedély köteles, a jogerős építési engedély 
rendelkezésre áll. A beruházás többi eleme nem építési engedélyköteles tevékenység. 
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza. 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így 
rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági 
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra 
vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés 
tárgyának kellően pontos és érthető leírása. 
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal 
egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval 
alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását. 
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, 
amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek. 
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani 
(nemleges tartalmú) nyilatkozatot. 
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek 
az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi 
szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti 
szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. 
Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, 
szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek. 
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését 
követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket 
véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag 
egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek ennek megfelelően helyettesítő 
termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni. 
Módosítások: 
Arany János tér burkolása I. ütem: 
A közvetlenül a főút melletti területen csak a meglévő járda burkolatát kell terv szerinti térkőre cserélni, a meglévő mesterséges domb 
nem kerül elbontásra, leburkolásra. A megmaradó zöld felületen csak a terv szerinti padokat kell elhelyezni és környezetüket térkővel 
leburkolni. A mozgáskorlátozottak számára a meglévő út végében kell kijelölni parkoló helyet, festéssel, táblázással, mellette egy 
hagyományos parkoló helyet is ki kell jelölni. Meg kell építeni a 611 sz. főút melletti járda és a mozgássérültek számára kialakítandó 
parkoló járdával összekötését, a mesterséges domb déli oldalánál, ahol a gyalogosok jelenleg is kijárják a zöld sávot. 
A járdában található távközlési aknák fedlapjait át kell építeni térköves kivitelűre. 
Az idősotthon kocsibejáróját aszfalt burkolattal kell megépíteni, és innen az Arany J. utca repedezett burkolatát le kell aszfaltozni a 
611. sz. út felöli végéig, teljes szélességben. 
Arany János tér 2. Nyitott közösségi tér – sétáló kert: 
A sétáló kert nem a tervben szereplő 224/2 hrsz.-ú területen kerül kialakításra, hanem a szociális otthon előtti területen. Emiatt az 
otthon felé nem kell kapukat kialakítani a 224/2 hrsz.-ú területről. 
A 224/2 hrsz.-ú területen csak a terepet kell rendezni, humuszolást és füvesítést nem kell elvégezni. 
A 224/2 hrsz.-ú területen a 3D kerítést csak a járda melletti szakaszon kell megépíteni. Az otthon kerítésében lévő járda felőli megdőlt 
szélső pillért javítani kell. 
Fenti változtatásokkal kapcsolatban Megrendelő terveket rendelt meg a Tervezőtől, melynek költségét Megrendelő saját forrásból 
finanszírozza. Az otthon előtti területen a meglévő terv paramétereihez a lehető legjobban hasonlító kert kerül megtervezésre, térkő 



burkolattal. 
II.2. A felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás II.1. pontjában részletezett műszaki tartalom-változás és kiegészítő munkák 
miatt a Vállalkozónak nettó 146.501,- Ft többletköltsége merült fel, amely a jelen szerződésmódosítás mellékleteként csatolt 
különbözeti költség alapján megegyezik a módosítás eredményeként elmaradó munkák ellenértékével, vagyis a feleknek a fenti 
indokokra tekintettel a szerződés 3.1. pontját nem szükséges módosítani. 

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 
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 2020/11/06 (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: KOVI-95 Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Postai cím: Rákóczi u. 35. 

Város: Dombóvár Postai irányítószám: 7200 

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: 2021/10/07 (éééé/hh/nn) 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2021/11/24 (éééé/hh/nn) 

V.2.4) A szerződés értéke 
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 44 832 515 
Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk  

VI.1) További információk: 2 

_________________________________________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 


