
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, Naphegy utca (Orvos lépcső és Czakó utca között) közvilágítás átépítésének teljes 

körű kivitelezése  

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Eljárás mennyisége és elvégzendő műszaki feladatok: 

 

- 12 darab meglévő lámpaoszlop cseréje történjen a lámpatestekkel együtt a 4,5 m magas, festett, díszes „Károlyi” típusú, vagy azzal 

egyenértékű kandeláberekre „Károlyi” típusú, vagy azzal egyenértékű lámpatestekkel, fényforrással együtt; 

- 6 darab új 4,5 m magas, festett, díszes „Károlyi” típusú, vagy azzal egyenértékű kandeláber létesítése „Károlyi” típusú, vagy azzal 

egyenértékű lámpatestekkel, fényforrással együtt; 

- az új közvilágítási rendszer energiaellátásához szükséges, hozzávetőlegesen 400 m hosszú földkábel fektetése, a szükséges 

védőcsövezéssel. 

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 (2016/07/04) 

V. szakasz: A szerződés teljesítése 

V.1 A szerződést kötő fél (felek) 

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

Hivatalos név: Revolum Engineering Zrt.   

Postai cím: Jókai M. u. 2. 

Város: Budakeszi Postai irányítószám: 2092  



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: 2016. 11. 09. 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2016. 11. 24. 

V.2.4) A szerződés értéke 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 21.855.030,- Ft     

Pénznem: [H ][U ][F ] 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

  

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


