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: TOP-6.6.2-15-SH1-2016-00001 azonosítószámú „Szociális
alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen” című projekt keretében szociális intézmények átalakítása,
felújítása vállalkozási szerződés keretében II.
2.RÉSZ
A 9700 Szombathely, Kodály Zoltán u. 4. szám, 3785/35/A/1 hrsz. alatti Család- és gyermekjóléti
szolgálat belső átalakítása, felújítására
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: 9700 Szombathely, Kodály Zoltán u. 4. szám, 3785/35/A/1 hrsz. alatti Család- és gyermekjóléti
szolgálat belső átalakítása, felújítása (146,72 m2)
TERVEZETT ÁLLAPOT:
Alaprajzi elrendezés:
Az alaprajz módosításával szétválasztottuk az egymással nem egyeztethető funkciókat, megszüntettük az
átjárásokat. Ez részben az irodák előtti (dolgozói értekezletre is alkalmas) nagyobb közlekedő kialakításával,
részben a helyiségek funkciójának megváltoztatásával történt.
Anyagok szerkezetek:
Főfal, külső térelhatárolás változatlan.
Új válaszfalak: gipszkartonból készülnek. Néhány helyen a meglévő tégla válaszfalban nyílás bontandó, mert
ezekbe új (vagy szélesebb) ajtó kerül. Vasbeton szerkezet nem bontható.
Új nyílászárók: A belső ajtók fehérre mázolt borított fa szerkezetek. A vb. keretlábak mellé kerülő ajtók
magasságát a helyszínen pontosítani kell. A légutánpótlás érdekében a szárnyak alatt légrés szükséges. Az új
ablakok, szakipari falak fehér, hőszigetelt műanyag ablakok, légbeejtővel.
Hőszigetelés: A beruházó döntése szerint a külső (Ény-i ) fal mentén (külső oldali helyett) belső oldali
hőszigetelés készül: 20 cm vastag multipor, a falra ragasztva. Ugyanígy (belülről) a Dny.-i oldalon a szakipari
falak feletti áthidalókat és az Ék-i külső falat is burkolni kell. Az áthidalók burkolásakor a ragasztáson kívül
mechanikai rögzítés is szükséges (acél szerkezet).
A Multipor belső oldali hőszigetelés kialakítása minden esetben Multipor ásványi habarccsal (a hőszigetelő
lapok teljes felületű ragasztásával) történjen. A ragasztóhabarcs ilyen módon történő alkalmazása biztosítja a
lapok kellő szilárdságú tapadását, valamint a falszerkezet és a hőszigetelő lapok közötti „légrésmentes”kialakítást, ami páratechnikai szempontból fontos. Lásd falfestést is.
A Multipor belső oldali hőszigetelés (mint kapilláraktív diffúziónyitott rendszer) lényege, hogy a hőszigetelés
párazáró réteg nélkül elkészíthető. A páratartalom a hőszigetelésben nem okoz páralecsapódást, az anyag
kapilláraktív szerkezete visszavezeti azt a helyiség légterébe. Lásd falfestést is. A kivitelezés során a gyártó
technológiai utasításait teljes mértékben be kell tartani!

Új padlóburkolat: A padlóburkolat (a 007 sz. ak.mentes WC kivételével) megmarad. Az új válaszfalak alatti
sávon a lapokat fel kell szedni. A sérülteket a meglévővel azonos színű új lappal kell pótolni. Elvileg a belső
oldali hőszigetelés elválasztó réteg (polifoam vagy filc csík) elhelyezése után a padlóburkolatra rakható. (lásd
Multipor Csináld magad c. kiadványát). Azonban (későbbi újabb burkolatcserére gondolva) szerencsésebb
lenne megkísérelni a szélső lapok felszedését, majd 20 cm-rel keskenyebb lap visszaragasztását. A 002. sz.
helyiségben (a hőszigetelés miatt) a szalagparkettát mindenképpen fel kell szedni. Amennyiben lehetőség van
rá, úgy visszaépíthető.
Álmennyezet: Néhány (3) helyen az új gipszkarton fal nem esik a vb. keret alá. Itt és az új hőszigetelés mentén
az álmennyezeti sávot a válaszfalhoz (vagy a hőszigeteléshez) kell szegélyezni.
Két helyen új álmennyezet mező készül (lásd alaprajz „C” megjegyzést).
A sérült álmennyezeti betéteket a meglévővel azonos álmennyezeti elemmel kell pótolni.
Falburkolat: A WC-k, és előterük új csempeburkolatot kapnak, 2,1 m magasságig. A konyhabútor
felett 45 cm burkolandó. A folyosón a székvédő léc megmarad.
Belső falfestés: A Multipor felületek elsődleges felületképzése Multipor habarccsal készülhet.
Fontos hogy a végső felületképzés (glettelés, festés) is ásványi (mész, szilikát alapú), alacsony páradiffúziós
ellenállású anyagokkal történjen, megtartva ezáltal a kapilláris szerkezetet „nyitott” állapotát (Bio Caparol).
Akadálymentesítés: Az út túloldalán meglévő, aszfaltozott parkolók vannak. Itt lesz kialakítva (felfestéssel)
egy új, akadálymentes parkoló. A meglévő bejárati ajtó akadálymentes. Az előtte lévő járdaszakasz felújítandó
(lásd alaprajz „E” megjegyzését). Új akadálymentes WC helyiség készül, a meglévő kibővítésével. Lásd
Rehabilitációs tervdokumentációt is.
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: Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2017/12/08.
V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: Vasi Energetikai Kft.
Postai cím: Silvana u. 1/2.
Város: Szombathely

Postai irányítószám: 9700

V.2) A szerződés teljesítése
V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt X
A nem szerződésszerű teljesítés indoka:
V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2018.09.24.

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2018.10.03.
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [20.663.896,- Ft,- ]
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

