
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) A közbeszerzés tárgya: Budapest I. kerület, Fiáth János utcai út- és járda részleges felújításának teljes körű kivitelezése 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

 

A Fiáth János utca burkolata felújításra szorul, ennek keretében az útpálya, a kétoldali járdák, a parkoló öblök és a vízelvezetés 

kerül átépítésre. 

 

I. ÜTEM  

Ostrom utca - Szabó Ilonka utca közötti szakasz - csomópont átépítésével együtt  

Építési feladat: 

Meglévő út felújítása      685 m2 

Meglévő lépcsősjárda felújítása     223 m2  

Új járda kiépítése       200 m2 

Új víznyelő kiépítése      4 db 

Új közműakna kiépítés      1 db 

 

II. ÜTEM  

1. szakasz: Szabó Ilonka utca – Batthyány utca (és Toldy F. utca) között 

Építési feladat: meglévő út javítása     130 m2  

 

2. szakasz: a Batthyány utca (és Toldy F. utca) – Hattyú utca között  

Ezen felújítási munka nem része a közbeszerzési kiírásnak, kizárólag a műszaki tartalom teljessége miatt került megadásra. 

 

 

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 (2016/02/11) 

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 

A nem szerződésszerű teljesítés indoka: - 

V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2016. augusztus 29. 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2016. október 21.  

V.2.4) A szerződés értéke 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 84.518.606 Ft 

Pénznem: [H ][U ][F ] 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

  

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


