
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: Bölcsőde felújítása 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Feladat az Ajánlatkérő tulajdonában lévő dombóvári 2894/2 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Dombóvár, Kórház u. 35. szám 
alatt található bölcsőde felújítása során villamos tervezés és nem építési engedély köteles építési munkák kivitelezése. Felújítás főbb 
elemei: Egyes belső helységek burkolatának cseréje, vizes blokk komplett felújítása, burkolatokkal, szaniterek cseréjével, terasz 
burkolat cseréje. Meglévő elavult homlokzati nyílászárók cseréjével, homlokzati hőszigetelés készítésével, lapos tető csapadékvíz 
szigetelés felújításával. Falazatok: A felújítás során a homlokzati égetett kerámia falazatok 15cm vatagságú EPS hőszigetelést kap, 
nemes vakolatzárással fehér színben. Nyílásáthidalók: A terven jelölt újonnan kialakítandó nyílások fölé új nyílásáthidalók kerülnek. 
Homlokzati nyílászárók: A meglévő elavult homlokzati nyílászárók kibontásra kerülnek, és helyettük újak lesznek beépítve. A nyílás 
méretek változatlanul megmaradnak. Aljzatok: A régi, meglévő terasz aljzat felbontásra és elszállításra kerül, és helyettük új 
aljzatszerkezet készül zúzottkő ágyazatból és betonból. Burkolat: A felújítandó vizes blokkban teljes egészében új padló és 
falburkolatok készülnek. Vakolás: A meglévő vakolatok kívül-belül, részben vagy teljes egészben leverésre kerülnek, és helyükbe új 
vakolat készül. Az épület jelenlegi kórház felőli villamos ellátottsága megszűnik, helyette saját önálló hálózati ellátottságot kap az 
épület. Ezen villamos feladatok tervezése a kivitelezés előtt a Kivitelező feladata lesz. A projekt nem építési engedélyköteles 
tevékenység. A műszaki leírásban, illetve árazatlan költségvetésben megjelölt tételek egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő 
ezekkel egyenértékű terméket is elfogad. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes 
meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum 
részét képező tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés és a szerződéstervezet tartalmazzák. 

 
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 közvetlen 
ajánlattételi felhívással indított 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 2019/02/13 (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: RP-SC Holding Szolgáltató Kft. 

Postai cím: Viola u. 21. 

Város: Kozármisleny Postai irányítószám: 7761 

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: 2019/05/31 (éééé/hh/nn) 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2019/06/14 (éééé/hh/nn) 

V.2.4) A szerződés értéke 
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 36 877 505 
Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk  

VI.1) További információk: 2 

  

_________________________________________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 


