
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: Kelebia Község Önkormányzat 

Postai cím: Ady E.u. 114. 

Város:Kelebia Postai irányítószám: 6423 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Kelebia Kossuth L.u. és Ady E.u. útburkolat felújítási munkák 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

 Kossuth L. u.  

- Gyepnyesés, szemét, gaz leszedése bármely talajban, átl. 10 cm vastagságban,      

elszállítással, közlekedési építmények földmunkái helyén 717 m3 

- Burkolat teljes letisztítása, a széleken lerakódott sár eltávolításával, sepréssel, 

portalanítással, aszfaltburkolat építése előtt 9600 m2 

- Padkakészítés 10 cm vastagságban I. - IV. fejtési osztályban, gépi erővel, kiegészítő kézi 

munkáva, föld (padka) felületének kiképzése simító hengerléssel, fél járókerék szélességgel. 

7170 m2 

- Burkolat szélei és kátyúk, gödrösödések javítása, folt körülvágással, bontással, a felületek 

letakarításával, gödrök aljának és oldalának 1 kg/m2 kötőanyaggal való bevonásával, AC - 

11 jelű aszfalt keverékkel kátyúzva, bedöngölve, majd lezárva, Burkolat lemarása 4 cm vtg-

ban, burkolatcsatlakozásoknál 5 m3 

- hengerelt aszfalt kopóréteg készítése 480 m3 

 

Ady E.u. u. 

- Gyepnyesés, szemét, gaz leszedése bármely talajban, átl. 10 cm vastagságban,      

elszállítással, közlekedési építmények földmunkái helyén 301 m3 

- Burkolat teljes letisztítása, a széleken lerakódott sár eltávolításával, sepréssel, 

portalanítással, aszfaltburkolat építése előtt 5719  m2 

- Közműakna fedlap, burkolatszintre helyezése 5 db 

- Burkolat lemarása 4 cm vtg-ban, burkolatcsatlakozásoknál 6m2 

- Padkakészítés 10 cm vastagságban I. - IV. fejtési osztályban, gépi erővel, kiegészítő kézi 

munkáva, föld (padka) felületének kiképzése simító hengerléssel, fél járókerék szélességgel. 



3010 m2 

- Burkolat szélei és kátyúk, gödrösödések javítása, folt körülvágással, bontással, a felületek 

letakarításával, gödrök aljának és oldalának 1 kg/m2 kötőanyaggal való bevonásával, AC - 

11 jelű aszfalt keverékkel kátyúzva, bedöngölve, majd lezárva, Burkolat lemarása 4 cm vtg-

ban, burkolatcsatlakozásoknál 2,4 m3 

- hengerelt aszfalt kopóréteg készítése 286 m3 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115.§. 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 2017.10.16. 

V. szakasz: A szerződés teljesítése 

V.1 A szerződést kötő fél (felek) 

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

Hivatalos név: Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. 

Postai cím: Szilády Á.u. 5-7. 

Város: Kiskunhalas Postai irányítószám: 6400 

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: 2017.12.18. 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2017.12.22. 

V.2.4) A szerződés értéke 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 61.220.430,- 

Pénznem: [ ][ ][ ] 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

  

__________________________________________________________________________________________________

_______ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetbe 


