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 Vásárcsarnok központi informatikai hálózatának kiépítése és járulékos munkái

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Vámház körúti Vásárcsarnok központi informatikai hálózatának kiépítése és járulékos munkái
Elvégzendő feladatok:
- Az épület felmérése a munkavégzéshez szükséges mértékben.
- A gépteremi főrendszerből kiinduló 9 darab 12 szálas 50/125 OM3 rágcsálóvédett és külső mechanikus védelemmel ellátott
száloptikai irány megvalósítása.
- A száloptikai végpontokon 15U-s 600 mm mély, perforált ajtajú, zárható szekrények elhelyezése helyszíni egyeztetés alapján.
- Géptermi főrendszerként 42U-s 1000 mm mély szekrény elhelyezése.
- 26 db UTP CAT6 végpont megvalósítása helyszíni egyeztetés alapján.
- A meglévő berendezések és épületszerkezetek állagmegóvása.
- 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 feladat ellátásával kapcsolatos további elvárásokat a dokumentáció 3. kötete: „MEGRENDELŐI KÖVETELMÉNYEK” című
dokumentum tartalmazza.
Amennyiben a felhívásban, vagy 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: Harmadik Rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 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 2017/08/02 (éééé/hh/nn)

V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1

Hivatalos név: VIATEL Kft.
Postai cím: Kisfaludy u. 90.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1174

V.2) A szerződés teljesítése
V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt X igen  nem
A nem szerződésszerű teljesítés indoka:
V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2017/09/08 (éééé/hh/nn)
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2017/09/27 (éééé/hh/nn)
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 6.799.907,Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
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szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben

