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 trafók közötti átterhelés kialakítása

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Vámház körúti Vásárcsarnokban trafók közötti átterhelés kialakítása
Elvégzendő feladatok:
1. Az 1994-évben felújított Vásárcsarnok tr1. és tr.2. elosztó berendezései közötti átterhelési rendszer kialakítása szükségessé vált, az
oldalanként feszültség kimaradások a Vásárcsarnok üzemmenetét veszélyeztetik.
2. Szükségessé vált a Vásárcsarnok kétoldali megtáplálásának biztosítása egy-egy oldal feszültség kimaradása esetén.
3. A feszültségmentesítéssel járó munkavégzés időpontjai szombati napokon történhetnek, Vásárcsarnok zárása után.
4. A kivitelezést, az átadott tervezői műszaki leírás, valamit a villamos kiviteli tervek szerint kell végezni.
5. A kivitelezés során, a Hálózati Engedélyessel együtt kell működnie a kivitelezőnek, az Igazgatóság megbízásából eljár a Hálózati
Engedélyes felé.
6. A műszaki átadás-átvétel feltételei:
• Hálózati Engedélyes által engedélyezett műszaki dokumentációk, hálózat használati és hálózat csatlakozási szerződések átadás.
• Beépített anyagok garancia jegyei, műszaki megfelelőség bizonylatai.
• Felelős műszaki vezetői nyilatkozatok.
Amennyiben a jelen felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban konkrét gyártmány vagy típus megjelölés található, az csak
a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megjelölt gyártmányú anyagokkal azonos minőségű, megjelenésű,
azokkal egyenértékű anyagok felhasználhatók melynek igazolására ajánlattevő köteles.

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. 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 2017/03/21 (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: Áramkör 21 Kft.
Postai cím: Maros u. 10. ags. 3.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1122

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: 2017/09/25 (éééé/hh/nn)
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2017/10/27 (éééé/hh/nn)
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 25.204.373,Pénznem: HUF

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

