16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok
I. szakasz: Ajánlatkérő
1
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet
Postai cím: dr. Lumniczer Sándor u. 10.
Város: Kapuvár

Postai irányítószám: 9330

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet épületein energiahatékonysági felújítása és
megújuló energiaforrás hasznosítása - építési beruházás beszerzés {ÁEEK_OEP_EMMI-2016/1}
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
2. részfeladat: Hőenergia előállítását biztosító kondenzációs gázkazán és Fotovoltaikus napelemek beszerzése
Napelemekkel szemben támasztott minimális követelmény:
Modulszám: 114 db
Modul egység felület m2: 1,64
Modul egység teljesítmény Wp: 260
Modul hatásfok %: 16
Inverter hatásfok %: 98,7
Becsült energiahozam kWh/a: 30.000
Hőenergia előállítását biztosító kondenzációs kazánnal szemben támasztott minimális követelmény:
80kW teljesítményű kondenzációs kazán beszerzése
Hőenergia előállítását biztosító kondenzációs kazánnal szemben támasztott minimális követelmény:
Mennyiség: 1 db
Maximális hőteljesítmény: 80kW
Kilépő víz hőmérséklete: szabályozható, minimum 40°C
Részletesebb feladatleírást a közbeszerzési dokumentum műszaki része tartalmazza.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki leírásban szereplő konkrét, meghatározott gyártmányra, eredetre,
típusra, eljárásra, tevékenységre történő hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a
megnevezés mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni, Ajánlatkérő a dokumentációban kiírt
típusok esetében elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” megajánlást, abban az esetben, ha az egyenértékűként megajánlott típus
teljes körűen megfelel a dokumentációban előírtaknak.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Nemzeti eljárásrend, Kbt. (III. fejezet) 115.
§ (1) bekezdése
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nyílt eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény
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1
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
1
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
2
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: (2016/12/29)
V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek)

1

Hivatalos név: Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet
Postai cím: dr. Lumniczer Sándor utca 10.
Város: Kapuvár

Postai irányítószám: 9330

Hivatalos név: Lifesun Trade Kft.
Postai cím: Házgyári út 5.
Város: Veszprém

Postai irányítószám: 8200

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: (2017/06/28)
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: (2017/06/29)
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 19.750.000
Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
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szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben

