
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: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága 

Postai cím: Kőrösy József utca 7-9. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1117 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Flórián téri Üzletközpont esővíz vízszintes gerincvezetékeinek kiváltása járulékos munkákkal 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Flórián téri Üzletközpont esővíz vízszintes gerincvezetékeinek kiváltása járulékos munkákkal. 

A munka műszaki tartalma: Az Üzletközpont forrcső csapadékvíz vezetékei tönkrementek, dugulásokat, ázásokat eredményeznek, 

kiváltásuk szükséges. 

Elvégzendő feladatok: 

 Felvonulás előtt az épület felmérése a munkavégzéshez szükséges mértékben. 

 A meglévő vezetékek bontása álmennyezet fölött, szerelőaknákból, visszajavításokkal, helyreállításokkal.  

 A lapostetőkön lévő 19 db csapadékvíz nyelő cseréje Euro-Purator típusra, DN100 méretben. Felsőrész Cr-Ni perforált rács, 

csavarral rögzítve, műanyag szoknyával, szivárgógyűrűvel, K3kN terhelésre. Kültéren fűtőkábel szerelése. Alsó rész GG25 

öntöttvas, csavaros szigetelő karimával, DN100 függőleges kifolyással. 

 Beltéren Geberit-PE lefolyóvezetékek szerelése tompahegesztéses kötésekkel, csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával 

szabadon, csőtartókkal, Geberit PE ovális zárókupakkal rendelkező tisztítóidomok beépítésével. 

 Egyeztetések a Bérlőkkel, az üzleteken az álmennyezet fölött keresztülhaladó csatornák cseréinek időpontjaival 

kapcsolatban. 

 Szerelések előkészítése az üzleteken belül, berendezések mozgatása, fólia takarása, az esetleges károk megtérítése. 

 A fal, illetve födémáttöréseknél tűzgátló átvezetések kialakítása két oldalon előkezelt kőzetgyapot táblával és tűzvédelmi 

szalag kombinációjával, EI 60 perces szigeteléssel. 

 A vezetékeket a hang- és páralecsapódás elleni védelem figyelembevétele miatt Armacell Armaflex ACE Plus csőhéjjal kell 

ellátni. 

 8 db rákötés készítése az utcai csőhálózatra átmeneti idomokkal, járulékos falbontási munkákkal. 

 A megvalósításhoz szükséges segédszerkezetek, kiegészítő és mellékmunkák. 

 A meglévő berendezések és épületszerkezetek állagmegóvása, a munkákat csak az Üzletközpont üzemeltetésének zavarása 

nélkül szabad végezni! 

 A bontás és építés során keletkező veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása a vonatkozó jogszabályi előírások 

betartásával, az építési terület napi takarítása. 

 A megvalósítás során beépített anyagok, szerkezetek minőségi tanúsítványainak átadása Megrendelő felé. 

 

A feladat ellátásával kapcsolatos további elvárásokat a dokumentáció részét képező „A MUNKAVÉGZÉS ÉS A MŰSZAKI 

ÁTADÁS-ÁTVÉTEL FELTÉTELEI” című dokumentum tartalmazza. 

 

Amennyiben a közbeszerzési dokumentumokban gyártmány és/vagy típus megjelölés szerepel, az csupán a tárgy jellegének 

egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megjelölt gyártmányú anyagokkal azonos minőségű, megjelenésű, azokkal egyenértékű 

anyagok felhasználhatók. 

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: nemzeti eljárásrend szerinti, a 115. § (1)-(4) bekezdés szerinti 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 (2016/10/03) 

V. szakasz: A szerződés teljesítése 

V.1 A szerződést kötő fél (felek) 

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

Hivatalos név: EUROGÉPÉSZ ÉPÍTŐIPARI KFT. 

Postai cím: Szövetkezet utca 10/A. 

Város: Tatabánya Postai irányítószám: 2800 

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: (2017/01/17) 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: (2017/01/31) 

V.2.4) A szerződés értéke 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 18.881.603,- 

Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

  

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


