
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 kamerarendszer beszerzése és telepítése a raktárak területén 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Feladat: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága által üzemeltetett Vámház körúti 

Vásárcsarnok épületébe kamerarendszer szállítása és telepítése a raktárak területén adásvételi szerződés keretében, az alábbiak szerint: 

Mennyiség: 

• 16 db legalább 3Mp-es, kültéri, IP67, vario fókuszos IP kamera 

• 1 db 16 csatornás rögzítő, 160Mbps rögzítés, 16xPoE port, 4TB, 3,5” Desktop 

• Kábelezés: Cat6A SFTP fali kábel 

A megfigyelendő rész 47x26 méteres, raktárblokkokkal, valamint a blokkok között folyosókkal szabdalt, átlagosan kb. 3 m 

belmagasságú terület. 

Amennyiben a termékek meghatározásában bármilyen konkrét gyártmány vagy típus megjelölés található, az csak a termék jellegének 

egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megjelöltekkel azonos minőségű, azokkal műszakilag egyenértékű termékek 

felhasználhatók. Az egyenértékűség igazolására ajánlattevő köteles. 

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 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 (2017/08/10) 

V. szakasz: A szerződés teljesítése 

V.1 A szerződést kötő fél (felek) 

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

Hivatalos név: DBM Banktechnikai és Kereskedelmi Kft. 

Postai cím: Zsinór utca 48. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1135 



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: (2017/10/31) 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: (2017/12/08) 

V.2.4) A szerződés értéke 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 2.728.600,- 

Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

  

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


