
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 zsírfogóinak felújítási munkái 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

A Vásárcsarnok zsírfogói elavultak, a zsíros szennyvíz leválasztását nem képesek biztonsággal ellátni, kiváltásuk szükséges. 

Elvégzendő feladatok: 

• Felvonulás előtt az épület felmérése a munkavégzéshez szükséges mértékben. 

• Padlócsatornára 4 db lebúvónyílás kialakítása a süllyesztett zsírfogók hozzáférhetősége céljából, fedlaptálca kibetonozása, burkolható 

fedlappal történő visszajavítása. 

• Új, PURATOR- ECOLIP P-RD zsírleválasztó berendezések elhelyezése és bekötése PE-HD tartállyal az Opál Mérnöki Iroda 

engedélyezett tervei alapján. 

• Gumiköpenyes kábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre rézvezetővel (0,75-2,5 mm2) PannonCom-Kábel H05RR-F 

300/500V gumiköpenyes vezeték 4x2,5 mm2, rézérrel; választókapcsolóval; fali csatlakozó aljzattal; áramvédő relével. 

• Az öntöttvas lefolyóvezetékeket csőfűtéssel kell ellátni, mely tartalmazza a szabályzó készüléket, illetve az 5 vezetékes jég-és 

hőérzékelőt. 

• A zsírfogó berendezések direkt leszívó csonkjait horganyzott acélcsővezetékkel kell elvezetni. 

• A szennyvíz vezetékek anyaga öntöttvas, simavégű lefolyóvezetékek lehetnek gumibetétes bilincs kötésekkel, csőidomokkal és 

kiegészítő elemekkel. 

• Ultrahangos zsírréteg érzékelők elhelyezése zsírleválasztókra. 

• Mintavételi csonkok kialakítása és keverőmotorok felhelyezése ECOLIP tartályokhoz. 

• A süllyesztett zsírfogó tartályok felúszásának megakadályozását acél lánccal kell megoldani. 

• Az átadás-átvételre átadási dokumentációt kell elkészíteni. 

• A megvalósításhoz szükséges segédszerkezetek, kiegészítő és mellékmunkák. 

• A meglévő berendezések és épületszerkezetek állagmegóvása, a munkákat csak a Vásárcsarnok üzemeltetésének zavarása nélkül 

szabad végezni! 

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

az építési terület napi takarítása. 

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

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

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: Kft. 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 2016/12/06 (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: Eurogépész Építőipari Kft. 

Postai cím: Szövetkezet utca 10/A. 

Város:  Tatabánya Postai irányítószám: 2800 

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: 2017/05/04 (éééé/hh/nn) 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2017/05/16 (éééé/hh/nn) 

V.2.4) A szerződés értéke 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 19.750.406 

Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

  

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


