
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. ker. Budavári Önkormányzat feladatába tartozó közterületi zöldfelületek és önkormányzati kezelésű fák 

fenntartási munkáinak ellátása, továbbá utcabútorok karbantartása, ivókutak, kerticsapok téliesítése 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

Mennyiségi adatok: Ajánlatkérő a szerződés teljes időtartamára (2017. december 31-ig) nettó 42.519.685 Ft összegben kíván 

keretszerződést kötni.  

- zöldfelületek fenntartási munkái és fasorok fenntartása az I. kerület teljes területén: 51 632 m2. 

- fasorok fenntartása az I. kerület teljes területén, együttesen, összesen 760 db fasori fa. 2020 db parkfa növényvédelme 

az I. kerület teljes területén.  

A szolgáltatásoknak megadott mennyiségi adatai (azok jellegéből adódóan) tájékoztató jellegűek. Ajánlatkérő nem vállal 

kötelezettséget a keretösszegnek és a megadott becsült mennyiségnek megfelelő szolgáltatás megrendelésére. 

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. 113. § (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 (2017/02/17) 

V. szakasz: A szerződés teljesítése 

V.1 A szerződést kötő fél (felek) 

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

Hivatalos név: Garden Kft., Garden Fasorfenntartó Kft., Reneszánsz Kertépítő Kft., mint közös ajánlattevők 
Postai cím: (vezető tag): II. Rákóczi F. út 324.  

Város: Budapest Postai irányítószám: 1214 

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. december 31. 



V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2018. 01. 26. 

V.2.4) A szerződés értéke 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 42.403.776 Ft     

Pénznem: [H ][U ][F ] 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

  

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


