
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: Dombóvári Szent Lukács Kórház 

Postai cím: Kórház u. 39-41. 

Város: Dombóvár Postai irányítószám: 7200 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: A kórház szülészeti egységének felújítása 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

A szülőszobai egység kialakítása, felújítása 173,18 m2 alapterületen: 

Építési munkák  
A szülőszobai egység a műtő blokk felé bővül műtősnői és műszermosó helyiséggel. A 01 szülőszobához kapcsolódó területtel, 
alternatív szülőszobai rész kerül kialakításra, amelyben beépített kád lesz elhelyezve. A műszermosó helyiségből, az apás szüléseknél 
szükséges váró helyiség kerül kialakításra WC-vel és mosdóval.  
Az előtérből nyíló vendég WC és dolgozói vizesblokk teljes felújításra kerül.  
A 15 előtérben és 16 közlekedőben függesztett álmennyezet készül.  
Burkolatok felújítása:  
160 m2 csempe falburkolat felújítása,  
40 m2 vezetőképes PVC burkolatfalburkolat felújítása, készítése  
120 m2 PVC burkolat felújítása  
13 m2 hidegburkolat készítése 
12 db fém tokos belső ajtó kerül elhelyezésre a meglévő ajtókkal megegyező kialakítással 

Gépészeti munkák:  
20 db új acéllemez radiátor kerül elhelyezésre alsó felső elzáróval és termosztatikus szabályozó szeleppel. (Költségvetésben az átlagos 
méret szerepel, elhelyezésük méretezés szerint.)  
A meglévő berendezési tárgyak elbontásra kerülnek.  
2 db épített zuhanyzó elválasztó fallal, kapaszkodóval  
3 db WC berendezés a kiegészítőkkel  
5 db mosdó a szükséges kiegészítőkkel  
1 db sarokkád  
1 db beépített csecsemő fürdető, pelenkázó és orvosi mosdó bútorba építve  

Villanyszerelés:  
A meglévő villamos hálózat felújításra szorul, a világító testek energiatakarékos lámpatestekre lesznek cserélve, az érvényben lévő 
általános és egészségügyi intézményekre vonatkozó elő-írásoknak megfelelően az áramkörök leválasztásra kerülnek. 

Orvosi gázellátás  
A meglévő hálózat átalakítással, csempe bontással, csempézéssel, érintett részein az orvosi gáz-vezetékek elbontásra és újbóli 
visszaszerelésre kerülnek. 

Szellőzés, klíma  
Új klíma berendezés készül a váró helyiségbe és a hozzátartozói pihenőbe. 

*** 
A munkák nem építési engedély kötelesek. 

További részletezés a közbeszerzési dokumentumokban. 

 

  



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 2019/07/29 (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: IMOBAU Építőipari Kft. 

Postai cím: III. u. 63. 

Város: Dombóvár Postai irányítószám: 7200 

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: 2019/12/11 (éééé/hh/nn) 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2019/12/17 (éééé/hh/nn) 

V.2.4) A szerződés értéke 
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 31 020 550 
Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

  

_________________________________________________________________________________________________________ 
1    

szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 


