
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 Budavári térfigyelő kamera rendszer fejlesztése és bővítése 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Jelen eljárás során az Önkormányzat fejleszteni szeretné a kerület térfigyelő-kamera rendszerét a mai kor színvonalának 

megfelelő, és hosszútávon dinamikusan bővíthető központot kiépítve, valamint a rendszert kiegészítve 1 gépjárműbe 

telepített, kihelyezett egységgel. Továbbá a térfigyelő-kamera rendszer fejlesztése során IP kamerapontok kialakítását kell 

elvégezni.  

Feladatok összesítése: 

• felügyeleti központ szoftveres, hardveres és egyéb (pl. licenc, szünetmentes tápegység) kialakítása úgy, hogy 24 

kameraképnek a fogadására alkalmas legyen 

• 1 gépjárműbe telepített 2 irányú kapcsolat (kliens és kamera funkció) kialakítása 

• a rendszer kialakításával összefüggő valamennyi kapcsolódó tevékenység elvégzése 

• meglévő 21 kamera végponton lévő analóg kamerák, és IP encoderek kiváltása IP kamerákra 

• a kamerapontok kialakításával összefüggő valamennyi kapcsolódó tevékenység elvégzése 

A részletesebb műszaki/mennyiségi adatokat a dokumentáció műszaki leírása 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 (2016/12/06) 

V. szakasz: A szerződés teljesítése 

V.1 A szerződést kötő fél (felek) 

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

Hivatalos név: Multi Alarm Biztonságtechnikai, Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 
Postai cím: Fátyolka u. 8. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1106 

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. február 21. 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2017. március 23. 

V.2.4) A szerződés értéke 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 17.312.000,- Ft     

Pénznem: [H ][U ][F ] 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

  

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


