
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: 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: Klíma berendezések telepítése a Lumniczer Sándor Kórház Rendelőintézet egyes épületeibe 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

A telepítéssel érintett létesítmények meglévő kórházi terápiás és kiszolgáló épületek: 

Az épületek megnevezése: „B”, „C”, „G” és „I”, „J”, K” 

Az épületek összesített érezhető hűtési hőelvonási igénye +35 °C külső hőmérséklet és +24 °C belső hőmérséklet igénye esetén 

179,7 kW. 

A feladat ellátására tervezett rendszer 

kültéri egységek 4 db 

beltéri egységek 92 db 

beltéri egységek összes totális teljesítménye 349 kW 

Kültéri egység méretezési teljesítménye egyidejűségek figyelembe vételével  

308,9 kW 

kültéri egység áramfelvétele: 116,8 kW (3 x 400 V 50 Hz) 

A hűtési vezetékek húzott vörösréz csőből készülnek speciális univerzális REFNET idomokkal, kapilláris kemény forrasztással, 

AF ARMAFLEX folyamatos hőszigetelésben. A vezetékek falakon csak védőcsővel haladhatnak keresztül, merev cső fal 

kapcsolat nem megengedhető! 

A keletkező cseppvíz gravitációsan kerül elvezetésre. 

A cseppvíz vezetékek anyagai: gravitációs hálózat épületén belül 32 p1 pvc cső és idom tokos gumigyűrűs. 

A jelen kialakítás során beltéri egységek cseppvíz elvezetése gravitációs, falba süllyesztett 32 mm pvc p1 szennyvíz 

vezetékekkel. 

A befogadási pont: meglévő mosogató szifon mosogatógép csonkja, vagy mosdó szennyvíz csonkjára kötés esetén HL 138 kettős 

klímaszifonon keresztül a meglévő szennyvíz hálózatra. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: A Kbt. 115. § (1) bekezdése. 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nyílt 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

 (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: Cooling & Heating Épületgépészeti Kft. 

Postai cím: Teleki Pál u. 24. 

Város: Sopron Postai irányítószám: 9400 

Hivatalos név: Mészáros László e.v. 

Postai cím: Korona u. 18. 

Város: Mihályi Postai irányítószám: 9342 

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: (2017.06.23) 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: (2017.06.27) 

V.2.4) A szerződés értéke 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 87.022.431 

Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk:
2

 

 

 

 

1
 szükség szerinti számban ismételje meg 

2
 adott esetben 

 


