
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: CSAPI több telephelyén azbesztmentesítési és tűzvédő bevonat készítési munkák 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

A CSAPI vásárcsarnokaiban, üzletközpontjaiban és piacain felmerülő szükséges azbesztmentesítési munkák elvégzése a szerződés 

mellékletét képező kitöltött egységár gyűjtemény (költségvetési kiírás) szerinti egységárakon. 

Elvégzendő feladatok: 

Az épület felmérése a munkavégzéshez szükséges mértékben. 

Munkaterület hermetikus lezárása, alulnyomásos környezet kialakítása, zsilipek telepítése. 

Régi burkolatok bontása, szórt azbeszt bevonat eltávolítása, oszlopok megtisztítása. 

120 perces tűzvédő bevonat felhordása. 

Oszlopokon gipszkarton burkolat építése, fűrészporos tapétával, fehérre festve. 

Kötött azbeszt tartalmú épületszerkezetek szakszerű bontása, ártalmatlanítása.  

Az építési munkákhoz szükséges hatósági engedélyek beszerzése. 

A meglévő berendezések és épületszerkezetek állagmegóvása, a munkákat csak a vásárcsarnokok, üzletközpontok és a piac 

üzemeltetésének zavarása nélkül szabad végezni! 

A bontási és építési törmelék összegyűjtése és elszállítása. 

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

építési terület takarítása. 

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

Beépített anyagok, szerkezetek: 

Tűzvédő bevonat: Dossan Hoeco F II/1 

Oszlop burkolat: Gipszkarton, Raufhasen fűrészporos tapéta, diszperziós festés 

A megjelölt gyártmányú anyagokkal azonos minőségű, azokkal egyenértékű anyagok felhasználhatók. 

A szerződés keretösszege nettó 80.000.000,-Ft 

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. § 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 (2016/11/16) 

V. szakasz: A szerződés teljesítése 

V.1 A szerződést kötő fél (felek) 

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

Hivatalos név: DRYCON Hungary Kft. 

Postai cím: Csillaghegyi út 13. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1037 

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: (2018/11/27) 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: (2018/12/12) 

V.2.4) A szerződés értéke 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 3.741.990,- 

Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

 A szerződés fenti értéke 2018.01.01. - 2018.12.31. időszakra vonatkozik. A keretszerződés időtartama: 2016.12.13-tól 2018.12.31-ig 

szól, összege: nettó 80.000.000,- Ft. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


