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

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

 A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok 

 I. szakasz: Ajánlatkérő 

 I.1) Név és címek1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt) 

 Hivatalos név: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

 Postai cím: Tettye tér 9. 

 Város: Pécs  Postai irányítószám: 7625 

 II. szakasz: Tárgy 

 II.1) Meghatározás 

 II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „HUHR/1601/2.1.2/0016 projekt kivitelezési munkái”  

 II.2) A közbeszerzés mennyisége 

 II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  
1. rész: Denevérmúzeum épület felújítása, átalakítása (1 db vállalkozási szerződés beszerzése)  

 

A meglévő 167 m2 beépített alapterületű (pince+földszint+tetőtér) épület felújítása, átalakítása és energetikai 

korszerűsítése. Főbb, jellemző munkák: - vízszintes vízszigetelési munkák, - válaszfal bontások és új válaszfalak 

építése, áthidalók elhelyezésével, - külső- és belső nyílászárók bontása és elhelyezése, - külső homlokzat lemosása, - 

belső falfelületek glettelése, festése, mázolása, padlóburkolatok készítése, meglévő tetőhéjazat, lécezés és bádogos 

szerkezetek cseréje, - padlószerkezetek hőszigetelése, - külső munkák, térburkolat készítése, kerti bútorok kihelyezése, 

növénytelepítés, Szakági munkák: - Épületvillamossági szerelések, szerelvények elhelyezése, világítás korszerűsítése, 

érintésvédelem, gyengeáramú rendszerek építése, - Épületgépészeti munkák, fűtési rendszer korszerűsítése, belső 

vízellátás- és csatornázás, szellőzés. A kivitelezés nem építési engedélyköteles tevékenység. 

 

 IV. szakasz: Eljárás 

 IV.1) Meghatározás 

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

 IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás 

 IV.2) Adminisztratív információk 

 IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény2 

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 2019.01.04 

 V. szakasz: A szerződés teljesítése 

 V.1 A szerződést kötő fél (felek)  

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

 Hivatalos név: AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

 Postai cím: Kossuth Utca 21. 

 Város: Hajós  Postai irányítószám: 6344 

 V.2) A szerződés teljesítése 

 V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt X igen o nem 



A nem szerződésszerű teljesítés indoka: 

 V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2019.07.18 

 V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2019.08.29. 

 V.2.4) A szerződés értéke 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 240669 

Pénznem: EUR 

 VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 VI.1) További információk:2 

  

  

  

 1 szükség szerinti számban ismételje meg 

2 adott esetben 
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