
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 Halász u. és Ponty u. út- és járdaburkolatának felújítása és építése 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

Halász utca  

- 109 fm szegély bontása,  

- 590 m2 nagykockakő burkolat bontása betonágyazattal,  

- 390 m2 aszfalt betonok és öntött aszfalt betonok bontása,  

- 590 m2 aszfaltburkolatú útpálya építése,  

- 86,82 fm kiemelt szegély építése,  

- 19,07 fm süllyesztett szegély építése,  

- Útpálya két oldalán, összesen 392 m2 aszfalt burkolatú járda építése,  

- Halász utca 2. sz. alatti 4 db pince lejárók átépítése,  

- 4,10 m hosszú, járdában elhelyezett rácsos folyóka építése,  

- meglévő gyalogos átkelőhelyeknél összesen 13,08 m2 taktilis burkolati jel építése.  

Oldal: 2 / 17  

 

Ponty utca  

- 160 fm szegély bontása,  

- 832 m2 nagykockakő burkolat bontása betonágyazattal,  

- 52 m2 aszfalt betonok és öntött aszfalt betonok bontása,  

- 660 m2 aszfaltburkolatú útpálya építése,  

- 111,62 m2 nagykockakő burkolatú parkolósáv építése,  

- 222,96 m2 nagykockakő burkolatú lépcsős járda építése,  

- 57,96 m2 nagykockakő burkolatú útpálya építése,  

- 50,41 m2 aszfalt burkolatú járda építése,  

- 136,00 fm kiemelt szegély építése,  

- 8,66 fm süllyesztett szegély építése,  

- 385,29 fm nagykockakő futósor építése,  

- 7,00 m hosszú lépcső rekonstrukciója,  

- 2 db víznyelőakna átépítése, 5,9 m D200 PVC-U csapadékcsatorna akna bekötése építése,  

- 2 db víznyelőakna építése, 4,3 m D200 PVC-U csapadékcsatorna akna bekötése építése.  

A részletesebb mennyiségi adatokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza. 

 

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: LAKI Épületszobrász Zrt. 
Postai cím: Róbert Károly krt. 59. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1134 

 

 

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. 28.   

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2017. 12. 06. 

V.2.4) A szerződés értéke 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 139.538.636 Ft     

Pénznem: [H ][U ][F ] 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

  

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


