
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 telephelyein felmerülő azbeszt mentesítési és tűzvédő bevonat készítési munkák 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

A szerződés tárgy: 

CSAPI telephelyein felmerülő azbeszt mentesítési és tűzvédő bevonat készítési munkák  

 

A közbeszerzés mennyisége/a munka műszaki tartalma: 

Helyszín Terület nagysága (m2) 

Bosnyák téri Vásárcsarnok (Bp. 1147, Csömöri út 9-11.) 4.322 

Erzsébet Szolgáltató ház (Bp. 1201, Nagysándor József u.) 1.730 

Fehérvári úti Vásárcsarnok (Bp. 1117, Kőrösy J. u. 7-9.) 10.981 

Flórián téri Üzletközpont (Bp. 1033, Flórián tér 6-9.) 17.990 

Kórház utcai Vásárcsarnok (Bp. 1035, Kórház u. 37-41.) 3.642 

Liget téri Üzletközpont (Bp. 1102, Liget tér 1.) 4.726 

Nagykőrösi úti Használtcikk Piac (Bp. 1194, Nagykőrösi út 156.) 4.560 

Rákóczi téri Vásárcsarnok (Bp. 1084, Rákóczi tér 7-8.) 11.750 

Római téri Üzletközpont (Pók u.) (Bp. 1031, Római tér 1.) 1.753 

Szentendrei úti Üzletház (Bp. 1031, Szentendrei út 155.) 183 

Tétényi úti Üzletközpont (Bp. 1119, Tétényi út 63.) 13.315 

Vámház körúti Vásárcsarnok (Bp. 1093, Vámház krt. 1-3.) 21.251 

 

Feladat: 

1. Acél oszlopok azbesztmentesítése: munkaterület hermetikus lezárása, álmennyezet bontása, zsilipkamrák, öltözők, elszívó 

berendezések telepítése és üzemeltetése, azbeszt bevonat eltávolítása és becsomagolása, veszélyes hulladék elszállítása és lerakása, 

ellenőrző mérések elvégzése, tűzvédelem, burkolatok helyreállítása, egyéni munkavédelmi eszközök alkalmazása. 

2. Azbesztet tartalmazó falpanelek bontása: munkaterület lezárása, laboratóriumi mérések elvégzése, falpanelek lebontása és 

becsomagolása, ADR fuvar, lerakás, maradékszál rögzítés, egyéni munkavédelmi eszközök alkalmazása. 

3. Szórt azbeszt mentesítése: munkaterület hermetikus lezárása, zsilipkamrák, öltözők, elszívó berendezések telepítése és üzemeltetése, 

azbeszt bevonat eltávolítása és becsomagolása, veszélyes hulladék elszállítása és lerakása, ellenőrző mérések elvégzése, egyéni 

munkavédelmi eszközök alkalmazása. 

4. Azbesztcement csövek eltávolítása: munkaterület lezárása, háttérmérések elvégzése, azbesztcement cső kibontása és becsomagolása, 

ADR fuvar és ártalmatlanítás, tisztasági mérés elvégzése, egyéni munkavédelmi eszközök alkalmazása. 

5. Azbeszttartalmú tömítő zsinórok mentesítése: munkaterület lezárása, az érintett zsinórfelületek légmentes lezárása, zsinórfelületek 

mechanikus leválasztása és csomagolása, maradékszál rögzítése, ADR fuvar és ártalmatlanítás, tisztasági mérés elvégzése, egyéni 

munkavédelmi eszközök alkalmazása. 

A pontos feladatleírást és műszaki dokumentációt a dokumentáció tartalmazza. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Második Része 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 122/A. § 



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 1759/2015 (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2014/11/20 

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 Kármentesítő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

Postai cím: Csillaghegyi út 13. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1037 

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: 2016/10/10 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2016/11/11 

V.2.4) A szerződés értéke 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 51.527.500 

Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

 A fenti teljesítés részteljesítésre vonatkozik 2016/01/29-től 2016/12/31-ig tartó időszakra, a keretszerződés időtartama 

2015/01/28-tól 2016/12/31-ig szólt.  

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


