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, Halastó és Báthory István utcák, illetve Kötő utcai járda
felújítása
1. Rész: Halastó utca felújítása (Vidos J. u. – Hattyú utca közötti szakasz)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
1. Rész: Halastó utca felújítása (Vidos J. u. – Hattyú utca közötti szakasz)
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE
A Halastó utca tervezett szakasza Szombathely – Petőfi telep részen található, a 86 sz. főúttól nyugatra, a
Vidos József utca kereszteződésének a környezetétől, azaz a 0+411,24 km szelvényétől indul, a végszelvénye
az utca 0+600,62 km szelvénye. Az út helyszínrajzi vonalvezetésre jellemző, hogy a kezdőszelvény
környezetében bal ív (R=130m) található, melyet egyenes szakasz követ a végszelvényig.
A meglevő burkolat szélessége általánosságban változó 4,50-5,00 m, állapota megkopott, elhasználódott,
helyenként repedezett és kátyús. A padka leromlott állapotban van, szélessége változó 1,00-2,50 m.
A tervezési szakaszon az utca bal es jobb oldalán összefüggő nyílt árkos vízelvezetés található, amely erősen
feliszapolódott állapotú, a csapadékvíz elvezetése a közeli Gaj árokba történik.
A jelenlegi forgalomtechnikai jelzések hiányosak.
A tervezett burkolatszélesség általánosságban 5,50 m mellyel az útügyi előírásoknak megfelelünk, a tervezett
koronaszélesség 8,00-10,00 m között változik, a környezeti állapotokhoz igazodik. A forgalmi sávok 2,75 m
szélesek. A padkák általánosságban 1,00 (0,75-2,50) m szélesek.
A burkolat oldalesése egyenesben 2,50 %-os esésű tetőszelvénnyel, ívekben az erősítéssel a meglevő
túlemeléshez es a KTSZ szerint előirt értékhez igazodva 2,50% építendő. A padkák oldalesése egyenesben es
az ívek belső oldalán 5,00 %, az ívek külső oldalán 8,50 – q %.
A beavatkozási szakaszon az árkok tisztítását, profilozását kell elvégezni, szükség szerint a kapubejárók
átépítésével, útcsatlakozók alatti átereszek átépítésével.
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: 2018.03.14.
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 Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Kossuth u. 94.
Város: Szentpéterfa

Postai irányítószám: 9799

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: 2018.10.18.
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2018.11.16.
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [39.339.141,- 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

