
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 kamerarendszerének fejlesztése 2. 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

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

rendszer szállítása és telepítése adásvételi szerződés keretében, az alábbiak szerint: 

A kamera rendszerről teljes körű tervdokumentáció áll rendelkezésre, amely tartalmaz rendszer és kiviteli terveket is, valamint 

árazatlan költségvetést. Az ajánlattevő feladata a kamera rendszer teljes körű megvalósításához szükséges elemek szállítása és azok 

telepítése, beüzemelése, valamint a már meglévő kamerák (galérián és pinceszinten) rendszerbe történő integrálása is.  

A szállítandó rendszer főbb mennyiségi adatai, a teljesítés nagyságrendje: 

- IP kamera: 129 db  

- központi menedzsment szerver: 1 db 

- munkaállomás: 2 db 

- monitor 4 db 

- CAT6 FTP RJ45 csatlakozó: 131 db 

- CAT6 SFTP fali kábel: 6280 m 

- védőcső MŰII 25mm: 5150 m 

- védőcső MŰII 40mm: 900 

- Patch kábel CAT6SFTP 1m: 129 db 

- Patch kábel CAT6SFTP 1,5m: 137 db 

- MBCu 3x2,5 tápkábel: 500 m 

- szünetmentes áramforrás: 4 db 

Elvárt műszaki jellemzők: 

A kiépítésre kerülő rendszer gerince, csillagpontosan telepített optikai vezetékkel valósul meg. Az optikai kábelek, a központ és az 

épületben megfelelő helyen (a Cat.6 telepítési szabályait szem előtt tartva), elhelyezett rack szekrények között teremt kapcsolatot. Az 

optikai kábelezés egy része már a műszaki terveknek megfelelően megvalósult.  

A tervek szerint PoE kimenettel rendelkező switchekre a kamerák Cat.6 alapú rézkábellel csatlakoznak. A kamerák részben speed 

dome, részben PTZ kivitelűek lesznek. 

A kamerák képét a megfigyelő helyiségbe kell koncentrálni. Ahová állandó személyzettel működő megfigyelő központot kell 

kialakítani. 

Ajánlattevő feladata a működtetéséhez szükséges szoftverek szállítása, a rendszer üzembe helyezése és a kezelő személyzet oktatása is. 

Amennyiben a termék 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. 

A közbeszerzés tárgyára, mennyiségére vonatkozó részletes adatokat a közbeszerzési dokumentumok „Műszaki leírás” kötete 

tartalmazza. 

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 (2017/10/11) 

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: (2018/03/28) 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: (2018/04/27) 

V.2.4) A szerződés értéke 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 26.448.030,- 

Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

  

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


