
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: Vámház körúti Vásárcsarnokban tűzjelző rendszer rekonstrukciója 2. 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága által üzemeltetett Vámház körúti Vásárcsarnok épületébe tűzjelző rendszer 

szállítása és telepítése adásvételi szerződés keretében, az alábbiak szerint: 

Az elkészített és engedélyeztetett tervek rendelkezésre állnak. 

Az elkészített és engedélyeztetett tervek alapján a szállítandó rendszer főbb adatai: 

- térképes megjelenítő rendszer 

- érzékelők: max: 910 db optikai füstérzékelő beépített izolátorral 

max. 60 db kombinált optikai füst és hő érzékelő beépített izolátorral 

- jelzésadók: max. 54 db címzett rendszerű kézi jelzésadó piros 

- aspirációs központ: 23 db 

- 2 x 1 Cu tűzjelző kábel: 16 000 m 

Elvárt műszaki jellemzők: 

Védelmi jelleg és szint: Teljes körű védelmet kell biztosítani. 

Rendszer jellege: Analóg, intelligens, címzett rendszer. 

Tűz- és hibaátjelzés: Az állandó felügyelet biztosítása a központi felügyeleti helyiségben, illetőleg a tűzjelzést automatikus átjelzéssel 

továbbítani kell a tűzoltó hatóság és az engedélyezési tervekben leírtak szerint. 

Vezérlés: Az engedélyezett tervekben megadott rendszerelemek vezérlése, a hatósági engedélyben megengedett késleltetés 

figyelembevételével. 

Ajánlattevő feladata a működtetéséhez szükséges szoftverek szállítása, a rendszer üzembe helyezése és a kezelő személyzet oktatása is. 

Amennyiben a termék meghatározásában bármilyen konkrét gyártmány vagy típus megjelölés található, az csak a termék jellegének 

egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megjelöltekkel azonos minőségű, azokkal műszakilag egyenértékű termékek 

felhasználhatók. Az egyenértékűség igazolására ajánlattevő köteles. 

A beszerzés műszaki tartalmára vonatkozó részletes előírásokat, pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok 3. kötete 

(Műszaki leírás) tartalmazza. 

 

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 113. § szerinti 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 (2017/09/01) 

V. szakasz: A szerződés teljesítése 

V.1 A szerződést kötő fél (felek) 

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

Hivatalos név: Opti-Cost Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Postai cím: Jutai út 30/b. 

Város: Kaposvár Postai irányítószám: 7400 

Hivatalos név: Centrum Pro Kft. 

Postai cím: Körmendi út 92/B. 

Város: Szombathely Postai irányítószám: 9700 

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: (2018/04/12) 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: (2018/07/17) 

V.2.4) A szerződés értéke 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 56.900.000,- 

Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

  

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


