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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: Komádi Városi Önkormányzat 

Postai cím: Hősök Tere 4. 

Város: Komádi Postai irányítószám: 4138 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Komádi, Mártírok utca útburkolat-felújítása” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  
Meglévő állapot 

A Mártírok utca útburkolata az 1980-es évek közepén épült 3,00-3,25 m széles szélességgel, 

kavicságyazatra, hengerelt aszfalt kopóréteggel. 

A tervezési szakaszon buszforgalom közlekedés nincs, ezért a buszforgalom miatti tönkremenetellel 

nem kell számolni. Nehézgépjárművek forgalma csak célforgalom esetén tapasztalható. Főleg 

lakossági és mezőgazdasági forgalommal kell számolni. 

A Mártírok utca burkolat-felújítását a Szent István utcától az Ady Endre utcáig tartó szakaszon 

terveztük 978 fm hosszon. 

A meglévő pálya hengerelt aszfaltból készült. A burkolatszélek letöredeztek, a pálya hálósan 

repedezett, helyenként a padka felhízása miatt a burkolat széle földdel takart. 

A burkolat szélesség: 3,0 m 

A burkolat kátyúzással lett karbantartva. 

Az útszakasz leírása 

Az érintett útszakasz teljes útburkolat felújításra kerül, ami magában foglalja a burkolat felújítását, 

valamint az útcsatlakozások hullámmentes csatlakozásának kiépítését. 

A kivitelezés során a földpadkák felhízásának megszüntetése az első fontos teendő, valamint a 

burkolatszélek szabaddá tétele. 

A meglévő aszfaltfelület takarítása és kellősítése után kapott felületre a kiegyenlítő aszfaltréteg 

kerüljön felhordásra, mely művelettel a profilalakításnak is meg kell történnie, majd a kopóréteg. A 

beépítésre kerülő réteg miatti pályaszint emelkedés következtében a padkát, valamint a csatlakozó 

járdákat, kiépített kapubejárókat szintbe, akadálymentesen ki kell építeni. 

A szilárd burkolattal kiépített útcsatlakozásoknál kialakuló szintkülönbségeket hullámmentes 

csatlakozással terveztük megoldani. A meglévő útcsatlakozásoknál a régi burkolatot teljes 

szélességben 4,00 cm vtg.-ban és 5,0 m hosszan ki kell bontani (ha lehetséges marni) és az új 

kopóréteget kell a helyére építeni. 

A felújítás pályaszerkezete: 

Vastagság Szerkezeti réteg 

4,00 cm AC 11 kopó 

átlag 2,0 cm AC 11 kopó kiegy. (külön rétegben építve) 

meglévő pálya 

A burkolatot egy oldali 2,5 %, a földpadkát 5% lejtésűre kell kialakítani. 
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A padka rendezését nemesített anyag felhasználásával kell megoldani, leg-alább TRγ 95 %-os 

tömörségi fokra kell tömöríteni. Vastagsága 15 cm. 

Aszfaltréteg minőségi követelményei: 

Általános követelmény: 

• A réteg felülete egységes szerkezetű legyen 

• A réteg felületéről a víznek a tervezett esés irányába maradéktalanul el kell folyni 

• A terítési sávok összedolgozásánál, valamint azok egyéb felülethez való csatlakozásánál hézag 

vagy repedés nem lehet. 

• A réteg hatékonyan tapadjon az alatta lévő réteghez 

• A kopóréteg terítési sávjainak hosszirányú összedolgozásánál, 3 mm-nél nagyobb szintkülönbség 

nem lehet 

Vastagsági követelmény: 

• A tervezett vastagságok megengedett eltérése egy réteg építése esetén a rétegvastagság legfeljebb 

15 % lehet. 

A kiegyenlítő réteg vastagságának nincs minősítési követelménye. Úgy kell megépíteni, hogy a 

kopóréteg vastagságát egyenletesen biztosítani lehessen. 

A réteg hézagtartalmának követelménye: 

• A beépített aszfaltréteg hézagtartalma legfeljebb 3 térfogatszázalékkal lehet nagyobb, mint a réteg 

aszfaltkeverékének keverékterv szerinti hézagtartalma. 

A munkanemek részletes bemutatását a Közbeszerzési Dokumentum elválaszthatatlan részét képező 

műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2019.09.20.  

V. szakasz: A szerződés teljesítése 

V.1 A szerződést kötő fél (felek) 

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

Hivatalos név: K & K 95. Építő és Szolgáltató Kft. 

Postai cím: Magyar út 20. 

Város: Berettyóújfalu Postai irányítószám: 4100 

V.2) A szerződés teljesítése 

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt  X igen  nem 

A nem szerződésszerű teljesítés indoka: 
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V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2019.11.21 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2019.12.04 

V.2.4) A szerződés értéke 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 18 554 575 Ft Pénznem: forint 

VI. szakasz: Kiegészítő információk  

VI.1) További információk: 2 

  

________________________________________________________________________________

_________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 

 


