
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: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 

Postai cím: Kapisztrán tér 1. 

Város: Budapest Postai irányítószám:1014 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) Budapest, I. kerület Európa liget sportpálya felújítás, járdaépítés és közvilágítás korszerűsítés 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

Vállalkozó feladata: 

- I. ütem: meglévő sportpálya felújítása (506 m2) 

- II. ütem: Kodály szobor környezetének felújítása (45 m2) 

- III. ütem: Európa liget parképítési (692 m2) és elektromos munkáinak elvégzése (A meglévő és létesítendő kandeláber elhelyezése: 1 + 9 db) 

 

1./ Opcionális tétel:  

Parképítés, növényültetés: 1529 m2 

 

2./ Opcionális tétel: 

Sportpálya világítás és beléptetőrendszer kiépítése (4 db reflektor, működése a beléptetőrendszerrel összekötve) 

 

3./ Opcionális tétel: 

Kültéri fitneszeszközök szállítása és telepítése (5 db) 

 

4./ Opcionális tétel: 

Elektromos közmű kiépítése (200 fm) 

 

5./ Opcionális tétel: 

Víz közmű kiépítése (100 fm) 

 

A részletesebb mennyiségi adatokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza. 

 

Ajánlatkérő az opcionális tételek megrendelésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult. 

Ajánlatkérő az opcionális tételek megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a nyertes ajánlattevő felé nem 

köteles indokolni. 

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy: 

- az Ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a felhívásban és a dokumentációban megjelölt 

termékeknek, vagy azzal egyenértékű termékeknek kell megfelelniük (321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdés). 

- Ajánlatkérő az építési beruházáshoz kapcsolódó, a dokumentáció részét képező műszaki leírásban, árazatlan költségvetésben adja 

meg elvárásait, mely alapján az Ajánlattevő a kivitelezést köteles a vonatkozó szabványok és hatósági előírások alapján elvégezni. 

Ajánlatkérő az „azzal egyenértékű” építési beruházás során felhasznált termék alatt a dokumentáció műszaki leírásában, árazatlan 

költségvetésben részletesen meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő termékeket érti. 

 

CPV:  

44112210-3 öntött padlók 

45212221-1 Sportpályák építményeinek kivitelezése 

45432112-2 Kövezet fektetés 

45213316-1 Járdák kivitelezése 

34928500-3 Közvilágítási berendezések 

50232110-4 Közvilágítási berendezések üzemkésszé tétele 

45111100-9 Bontási munkák 

77211400-6 Favágási szolgáltatások 

45262510-9 Kőfaragó munkák 

 



1./ Opcionális tétel: 

71421000-5 Kertépítési szolgáltatások 

2./ Opcionális tétel: 

31527200-8 Kültéri lámpák 

3./ Opcionális tétel: 

37410000-5 Szabadtéri sportfelszerelés 

4./ Opcionális tétel: 

65310000-9 Áramszolgáltatás 

5./ Opcionális tétel: 

               65110000-7 Vízellátás, vízszolgáltatás 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: A Kbt. Harmadik Rész, XVII. fejezete szerint.   

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési 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 (2017/07/07) 

 

V. szakasz: A szerződés teljesítése 

V.1 A szerződést kötő fél (felek) 

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

Hivatalos név: MASTERS-ÉPSZOLG Kft. 

Postai cím: Liliom u. 1. A. ép. IV. em. 1. 

Város: Budapest  Postai irányítószám: 1094 

 

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. 11.17.   

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2017. 03. 02. 

V.2.4) A szerződés értéke 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 92.522.565 Ft     

Pénznem: [H ][U ][F ] 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

  

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


