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: Szombathely, Szigligeti utca Táncsics M. u. és a Körmendi u. közötti
szakaszának a felújítása
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Vízszintes és magassági vonalvezetés jellemző adatai:
A burkolat felújítási munkálatoknál elsődleges szempont a burkolatszél hosszesések és a burkolati
oldalesések biztosítása úgy, hogy az épületek járdatőszintje, kapubejárók, garázsbejárók szintje
megmaradjon. Továbbá feladat a gépkocsik elhelyezése és a meglévő faállomány cseréje, a fásítás bővítése a
felhívás mellékletét képező kiviteli dokumentációban részletezettek szerint..
A Megrendelő a szükséges fakivágási engedélyt megkérte az utcaszakaszon lévő fákra, az eljárás
folyamatban van.
Útkategória: Belterületi lakó-, kiszolgálóút - B.VI.d.
Tervezett hossz: 313,85 m
Út szélesség: „K” szegély vízszintes szakaszával 5,50 m
Járda szélesség: 1,50m + 5cm kerti szegély
Burkolt sáv (vendégjárda): 1,20-1,50m
Út hosszesés a tengelyben: 0,25-1,5%
Út oldalesés: 2,6%-os kétoldali
Járda oldalesés: 2,0%
Burkolt sáv oldalesés: 0,5-4,5%
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 (2018.06.21)
V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)

V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: Alpok Terra Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Petőfi Sándor utca 32.
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: (2018/12/07)
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: (2019/01/10)
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [83 198 846]
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

