
16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 EKRSZ_ 56943883 

Postai cím: Munkásotthon u. 66-68. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1042 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Szolgáltatóház lapostető felújítási munkái (Budapest IV., Király u. 13. sz.) 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:   

A Budapest IV., Király utca 13. szám alatti épület földszintes, pillérvázas szerkezetű, lapostetős kialakítású. Az épület három oldalról a 

közterület, a negyedik oldalról elkerített udvar határolja. Az udvar felől előtetők is készültek. A lapostető szigetelése a korának 

megfelelően elhasználódott, beázásokat észleltek rajta. A tető lejtése az összefolyókhoz képest nem megfelelő, valamint több helyen is 

károsodott, továbbá a biológiai korróziónak erősen kitett szigetelés miatt a tetőt csomóponti javításokkal nem lehet megfelelően 

kijavítani, a tetőrétegrendek teljeskörű felújítása a megoldás. A felújítási koncepció: A szigetelési rétegeket az eredeti rétegrend felső 

síkjáig vissza kell bontani. Ezt követően a megmaradó rétegrend perforálásával, egy ideiglenes csapadékvíz elleni szigetelés készül, 

majd lejtéskorrekció polisztirol habból, és végül egy filcalátétes PVC-P csapadékvíz elleni szigetelés. A szélszívás elleni rögzítést az 

ideiglenes csapadékvíz elleni szigetelés mechanikai rögzítése, továbbá az ideiglenes szigetelés feletti rétegek, rétegenként történő, 

sávos ragasztása biztosítja. Főbb mennyiségek: Lapostető régi szigetelési rendszer bontása: 485 m2 Lapostető lejtés kialakítás és 

szigetelés: 485 m2 Attika szigetelés: 93 fm Felülvilágító lábazat kialakítás: 33 fm A kivitelezési munkával és a megvalósítandó 

technológiákkal kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben 

támasztott követelményeket, a kivitelezés teljes mennyiségét a közbeszerzési dokumentum részét képező tervdokumentáció, műszaki 

leírás, építési engedély, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények és a Szerződés tervezet tartalmazzák. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

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 2019/06/27 

V. szakasz: A szerződés teljesítése 

V.1 A szerződést kötő fél (felek) 

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



Hivatalos név: K-KONSTRUKT Építőipari, Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.  EKRSZ_64445980 

Postai cím: Fő Utca 15 

Város: Siófok Postai irányítószám:8600 

V.2) A szerződés teljesítése 

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt:  x igen  

A nem szerződésszerű teljesítés indoka: 

V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2019.09. 16. 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2019.10.17. 

V.2.4) A szerződés értéke 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 33.103.570,- 

Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

 A nyertes ajánlattevőként szerződő fél  a tájékoztatóban szereplő adatokkal egyet ért.  
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


