
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: Marcali Városi Önkormányzat 

Postai cím: Rákóczi u. 11.  

Város: Marcali Postai irányítószám: 8700 

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:  

Mennyisége: A Marcali, Liszt Ferenc utca biztonságos vízellátásának érdekében az utcában üzemelő KPE ivóvíz-hálózatok közötti 

azbesztcement anyagú vezetékszakasz (∅ 110 ac.) kiváltása új nyomvonalon. Az üzemen kívül helyezésre kerülő (jelenleg üzemelő) 

azbesztcement anyagú ivóvízvezeték kiváltását követően, a csővezetékek belsejét ki kell tölteni. A kitöltő anyag beton C16-XOv-4-F3. 

Épül összesen: 

372,10 fm D110 KPE vízvezeték rekonstrukció 

43 db / 433,0 m D25 KPE vízbekötés 

23 db / 161,00 m D63 KPE védőcső 

A szerelési munkák teljes ideje alatt biztosítani kell az utca lakosságának akadálytalan ivóvízellátását. 

A Liszt F. u.-i ivóvíz gerincvezeték és a lakossági fogyasztásmérő akna közötti szakasz által érintett járda burkolatát fel kell bontani az 

új lakossági bekötő vezeték kiépítése miatt. A járda burkolatának megbontását követően a felbontott járda helyreállítását a további 

közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint kell elkészíteni. 

IV. szakasz: Eljárás  

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik Rész, XVII. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § szerinti nyílt 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 (2017/01/16) 

V. szakasz: A szerződés teljesítése 

V.1 A szerződést kötő fél (felek) 

V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1 

Hivatalos név: Közút Építő és Szolgáltató Kft.  

Postai cím: Rákóczi u. 15. 

Város: Marcali Postai irányítószám: 8700 



V.2) A szerződés teljesítése 

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt  X igen  nem 

A nem szerződésszerű teljesítés indoka: 

V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: (2017/07/24) 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: (2017/08/09) 

V.2.4) A szerződés értéke 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül:  

Előleg (fizetve 2017.04.06.)                  1.174.996  

Számla alapján (fizetve 2017.08.09.)  21.619.935 

Összesen: 22 794 931 

A jótállási időtartam lejártakor átutalásra kerül további 704 998 (amennyiben nem kerül felhasználásra) 

Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

Nyertes ajánlattevő ajánlati ára 23 499 929 HUF volt. A számlából - Ajánlattevő rendelkezése szerint – 704 998 HUF jótállási 

biztosíték került visszatartásra. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 
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