
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: Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Korlátol Felelősségű Társaság 

Postai cím: Vízerőmű, Pf. 32. 

Város: Tiszalök Postai irányítószám:4450 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  Kiskörei Vízerőmű víztelenítő rendszere gépészeti berendezéseinek cseréje 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

I. rész: Kiskörei Vízerőmű víztelenítő gépház berendezéseinek cseréje az alábbiak szerint: 

A víztelenítő gépház berendezéseinek cseréje a kiviteli tervek szerint, mely magába foglalja a víztelenítő szivattyúk (összesen 7db) és a 

hozzájuk kapcsolódó csővezetékek (DN300), szerelvények, tolózárak (DN150 - DN500) továbbá a szükségessé váló elektromos 

betáplálások cseréjét, valamint az irányítástechnikai rendszerbe történő illesztését. 

A részletes műszaki specifikációt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

 

II. rész: Kiskörei Vízerőmű turbina leürítő tolózárak cseréje az alábbiak szerint: 

A Kiskörei Vízerőmű a 4db turbinája leürítő tolózárainak teljes körű cseréjét kívánja elvégeztetni a kiviteli tervek alapján. Ennek során 

4db tolózár kamrában és 2db tolózár aknában 8db DN500-as tolózár és szerelési közdarab, valamint 6db DN100-as tolózár cseréjét kell 

elvégezni 2 ütemben. 

A részletes műszaki specifikációt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 113.§ szerinti nyílt 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 (éééé/hh/nn) 

V. szakasz: A szerződés teljesítése 

V.1 A szerződést kötő fél (felek) 

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

Hivatalos név: Reál-Gép Kft. 

Postai cím: Láva utca 21 



Város: Budapest Postai irányítószám: 1239 

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: 2018.10.11. 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2018.12.17 

V.2.4) A szerződés értéke:  

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [92.932.351 Ft] 

Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

  

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 

 

Készült: Tiszalök, 2019. 01. 14 


