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: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth L. u. 1-3.
Város: Szombathely

Postai irányítószám: 9700

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: A Szombathely, Perintparti sétány felújítása vállalkozási szerződés
keretében
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
A meglévő osztott gyalog- és kerékpárút burkolatának felújítása, helyenként teljes pályaszerkezet cserével
- a meglévő nyílt csapadékvíz elvezetési rendszer helyreállítása,
- a szakasz elején lévő betonlap burkolatú járda átépítése.
Tervezett hossz: 500 m
Szélesség: 3,50 és 5,00 m
Perintparti sétány (3587/33) helyrajzi szám
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. III. rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, uniós értékhatár alatti, 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 (2017/11/13)
V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: Első Dunántúli Útépítő Kft.
Postai cím: 185/2 hrsz.
Város: Vásárosmiske

Postai irányítószám: 9552

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: (2018/05/18)
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: (2016/06/15)
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [47540535]
Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
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szükség szerinti számban ismételje meg
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adott esetben

