
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: Nappali melegedő és népkonyha kialakítása 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

1. Belső munkálatok 
- Válaszfalak bontásával, és újak építésével megváltozik az épület alaprajza, néhány mellékhelyiség kivételével változik a helyiségek 
funkciója. 
- A tervezett válaszfalak 10 cm vastag szerelt, gipszkarton rendszerűek lesznek. 
- Aljzatcsere csak az N-06, N-07, N-08, N-09 és N-18 helyiségekben történik, korszerű rétegrend felépítéssel, a többi helyiségben csak 
a burkolat változik. 
- A meglévő külső nyilászárók megmaradnak azzal, hogy az öltözőbe új ablak kerül, valamint az N-Ol előtér megközelítésére új, AJ-
08 jelű bejárati ajtó készül. 
- A melegítő konyha körben, a mosdók 2,0 m magasságig csempeburkolatot kapnak. 
- Az N-06 akadálymentes WC padozatában alakítják ki a zuhanyzót. 
- Minden helyiséget kifestenek diszperziós festékkel. A megmaradó nyílászárók a festés előtti szükséges passzításokat követően, 
felújító festést kapnak. 
- A villanyszerelési munkák kivitelezhetősége miatt a meglévő álmennyezet bontása és helyette új építése szükséges, az álmennyezet 
fölé hőszigetelés kerül. 
- Az elektromos munkák esetében a terven szereplő mérő szekrény és elosztószekrény helyett a meglévő megmarad, mivel azok 
alkalmasak a feladat ellátására. A meglévő szerelvények, világítótestek bontásra kerülnek, helyettük új készül az átalakított funkciónak 
megfelelően, a villamos tervek szerint. 
- A meglévő helyett új kondenzációs gázkazán kerül beépítés re függőleges égéstermék elvezetővel, melyhez tetőkibúvó beépítése 
szükséges. A meglévő fűtési rendszer átalakításra kerül egy részének megtartása mellett, néhány új radiátor felszerelésével. A vizes 
berendezési tárgyak cserére kerülnek a vízvezetékek és lefolyó vezetékek cseréje mellett. 
2. Statikai megerősítés 
- A statikai szakvélemény és kivitelezési terv szerint meg kell erősíteni a déli oldali oromfalat és a kapubejárót. 
3. Homlokzat felújítás 
- A meglévő vakolat bontásra kerül, helyette új készül . A homlokzati tagozatokat kváderképzéssel kell kialakítani a jelenlegi 
formában. 
- A homlokzat felülete vékony színvakolatot kap, a homlokzati díszek festve lesznek. A meglévő gipszkarton válaszfalak, álmennyezet 
és burkolatok bontását Ajánlatkérő végzi el. 
A projekt nem építési engedély köteles. 
A részletes és teljes körű feladatleírást és mennyiséget a KD tartalmazza. 

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 2019/05/07 (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: 2019/09/26 (éééé/hh/nn) 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2019/10/07 (éééé/hh/nn) 

V.2.4) A szerződés értéke 
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 37 686 302 
Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk  

VI.1) További információk: 2 

  

_________________________________________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 


