
16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 
 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok 
I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek  (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat  

Postai cím: Havashalom u. 43. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1163 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  Reformátorok tere építése 2. ütem (2) 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: A Budapest XVI kerületi Reformátorok tere építésének 2. üteme az 

alábbiak szerint: 

- 28 db parkolóhely és 12 db kerékpártároló létesítése 

- kiszolgáló szociális pavilon építése: 52,38 m2, amelyben vizesblokk (akadálymentes WC-vel) és 

játékkölcsönző helyiség kerül kialakításra, valamint 21,03 m2 fedett előtér 

- kerítés építése 

- játékok: - mászóháló 

- 3 db óriáscsúszda (cca 21-23 m hosszúak), melyek átlagosan 2 m magas egyedi csúszdatornyokból 

indulnak, mellettük 5 lépcsőkarból álló lépcsősor 

- 1 db trambulin 

- homokozó 

- kismotor pálya 

- hinták 

- ivókút 

Opcionális feladatok: 

1. szabadtéri, görög nézőtér kialakítása 

2. Reformátorok tere I. ütemében épült kilátóra új infotábla készítése: 1 db 

3. WPC burkolatú színpad építése: 20 m2 

4. pad kihelyezése (3 személyes): 3 db 

5. ivókút készítése: + 1 db 

6. Hags Gym Bico elhelyezése: 1 db 

7. HAGS MANTIS kötélpálya készítése: 20 m 

8. HAGS NRG Andes akadálypálya készítése 1 db 

9. HAGS Mayflower rugós hajó telepítése 1 db 

10. Trambulin készítése: +1 db 

11. Hags Ski Stepper elhelyezése: 1 db 

12. Hags Gym Tibas elhelyezése: 1 db 

13. Mászókapu készítése 32 dbos 

14. HAGS NRG Jura akadálypálya készítése: 1 db 

15. Vízelvezetési rendszerhez folyóka beépítése 

16. Vízelvezető rendszerhez szikkasztóblokk elhelyezése 

 

- tervezett növényirtás helyén kívüli eső szomszédos telkek melletti fás bokros területen talált nagy 

mennyiségű építési sitt (50 m3) elszállítása,  

- helyébe többlet termőföld terítése (141 m3), 

- cserje telepítése (150 db). 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 3. rész XVII. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 113. § alapján indított eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben 



irányadó szabályainak a 113. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával. 

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  2019.03.07. 

V. szakasz: A szerződés teljesítése 

V.1 A szerződést kötő fél (felek) 

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

Hivatalos név: Everling Városépítő Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Postai cím: Aulich u. 3. 

Város: Isaszeg Postai irányítószám: 2117 

V.2) A szerződés teljesítése 

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt  x igen      nem 

V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2019.09.30. 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2020.04.15. 

V.2.4) A szerződés értéke 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 313.699.169,-  Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk:  

 A szerződő felek a szerződést egy alkalommal módosították, amely módosítás az ellenérték 

növekedésével is járt. 
 


