
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: Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja_I 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Mélyépítési munkák a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 azonosítójú, „A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” 
című pályázat keretében 
7200 Dombóvár, Erdősor utca; 1896 hrsz. 
7200 Dombóvár Katona József utca; 1815 hrsz. 
Az Erdősor utca két oldalán a Katona utcától a Szigetsor utcáig a járda 2x346,5 m hosszan átépítése készül mind a két oldalon. Az új 
járda felülete 858,9 m2, ebből kapubehajtó (erősített alappal) 125 m2. A beruházás nem engedély köteles. 
7200 Dombóvár, Rét utca; 1767 hrsz. 
A Rét utca két oldalán a Katona utcától a Bercsényi utcáig elkészül mind a két oldalon a járda, 2x673,6 m hosszban. Az új járda 
felülete 1448,3 m2, ebből kapubehajtó (erősített alappal) 260 m2. Megmaradó beton járda 248,3 m2. 
Átépítendő csőáteresz 19 db 64,8 m D=315 KG. 
Vb. talpfával, és monolit lemezzel lefedett árok 119,6 m, de nem kerül kibontásra 
A lakóházak csapadékvíz bekötése az utcai árokba D=110 KG. csővel 360 m 
Közművek kereszteződések védelmére 
D=110 KG cső 36 m 
D=160 KG cső 18 m 
D=200 KG cső 18 m 
A beruházás nem engedélyköteles. 
7200 Dombóvár, 2934 hrsz. 
A Kórház utcában a Gyár utcától a Konda-patak hídjáig felújításra kerül a meglévő járda. Beton térkő burkolatú járda készül 309 m 
hosszan, 1,5 m szélesen, 463,5 m2 felületen. Erősített beton térkő burkolatú járda készül kapubehajtónál, átvezetésnél 12,0 m hosszan 
1,50 m szélesen, 18 m2 felületen. Ipari behajtók - Malom É-i, a Malom főkapu, és a KITE behajtó - burkolata megmarad. 
A járda két végén, a teher- és kapubehajtók előtt, és végén teljes szélességben 30 cm sávban figyelmeztető burkolást kell beépíteni a 
fogyatékkal élők közlekedésére segíteni. 
Kapcsolódó munka 
- Az új járda mindkét oldalon 1-1 m földpadka rendezés, és füvesítés 
- 4db fa kivágása. 
A beruházás nem engedélyköteles. 
7200 Dombóvár, 1931/1 hrsz. 
A Szigetsor utcában 138,8 m hosszan 3 m széles aszfaltozott út épül, fordulóval a zsákutca végén és kitérővel az utca közepén. A 
házak melletti járda megszüntetésre kerül a kis gépjármű forgalom miatt. Aszfaltozott kocsibejárók készülnek. A csapadékvíz a 
házaktól az út alatt kerül átvezetésre egy a túloldalon kialakításra kerülő szikkasztó árokba. 
A beruházás jelen eleme engedélyköteles. 
Szintén a Szigetsor utcában a Dombóvár, Szigetsor u. 7. számú ingatlan előtt található, korábban kiépített, de mára eltömődött 
csőáteresz kerül rekonstruálásra 15 m hosszon az útburkolat szakaszos átvágásával, beton előfejjel és burkolt indító, valamint fogadó 
árok létesítésével a terület csapadékvíz elvezetésének biztosítása érdekében. 
A beruházás nem engedélyköteles. 
További információk a csatolt tervdokumentációban olvashatóak. 

 
  



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 2021/01/28 (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: 2021/12/13 (éééé/hh/nn) 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2022/02/03 (éééé/hh/nn) 

V.2.4) A szerződés értéke 
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 66 605 327 
Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk  

VI.1) További információk: 2 

_________________________________________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 


