
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:  
2. rész: A volt Pálos kolostor rom épületének jókarbantartási munkái(1 db vállalkozási szerződés beszerzése) 

 

A rom épület 1976 és 1988 közötti állagmegóvási munkái támogatás híján félbemaradtak, állapota a 2000-es évek 

elejére kritikussá vált ezért szükséges a jókarbantartási munkák elvégzése. A falakon megtelepedett növényzetet és a 

mikroorganizmusokat el kell távolítani a gyökérmaradványok teljes eltávolításával. A mohák, zuzmók, eltávolítása 

gyökérkefével lehetséges (60 m2). A mikroorganizmusok eltávolítása vegyszeres úton történik, amely a teljes 

falfelületek 5 %-át érinti. A terméskő jellegű faltestek esetében a fugákat kb. 2 cm mélységig ki kell kaparni és újra 

kell fúgázni (655 m2). A mélyebb hézagokat hígabb habarccsal, injektálással kell kitölteni, a felszínhez közeli 

szakaszokon földnedves anyaggal kell a munkát végezni. A kis elemekből (apró kövek, tégla darabok) készített 

falaknál a fugák óvatos kikaparása az első lépés, majd a mélyebb hiányok injektálása és a falfelület teljes átdörzsölése 

szükséges (136 m2). Nem jelentős mértékben, de falhiányok pótlása is szükséges (1,4 m3). A védtelen falak esetében 

a kb. 20 cm átlag magasságú zárósort tételesen át kell vizsgálni, a kilazult, bizonytalan elemeket el kell bontani, amely 

előzetes becslés alapján a falegyen 80 %-a (38 m3). A falak felső zónáját hidrofobizálni kell. 

 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: 69739  

Pénznem: EUR 

 VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 VI.1) További információk:2 

  

  

  

 1 szükség szerinti számban ismételje meg 

2 adott esetben 
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