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: 2. Rész: Bokréta Bölcsőde felújításának építési munkái vállalkozási
szerződés keretében (Barátság u. 22.)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
2. Rész: Bokréta Bölcsőde felújításának építési munkái vállalkozási szerződés keretében (Barátság u. 22.)
A Bokréta Bölcsőde földszintes épületén az épületburok hőszigetelése és a bejáratok akadálymentes
kialakítása szükséges. Homlokzati hőszigetelés és tetőszigetelés is történik. Az épületburokhoz
kapcsolódó, az épület működéséhez elengedhetetlen új főbejáratot alakítanak ki és előtetővel védik. Az
előtető az épület nyaktagja felé készül acél zártszelvényekből. Komplex akadálymentesítés kiépítésre
kerül. Az akadálymentesítés nem csak az épület homlokzatára korlátozódik, egy akadálymentes parkoló
valamint egy akadálymentes mosdó kialakítása is el fog készülni az épületen belüli fő közlekedő
akadálymentes újraburkolásával együtt. A felújítás egy további eleme az épület körüli, de még telken
belül található szennyvízcsatorna cseréje a hozzá tartozó aknákkal.
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: 2018/01/26.
V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: TAKÉP-2000 Kft.
Postai cím: Kossuth u. 94.
Város: Szentpéterfa
V.2) A szerződés teljesítése

Postai irányítószám: 9799

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt X
A nem szerződésszerű teljesítés indoka:
V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2018.08.31.
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2018.10.01.
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [60.517.486,- Ft,- ]
Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
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szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

