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
2. Rész: Báthory István utca felújítása
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
2. Rész: Báthory István utca felújítása
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE
A Báthory István utca tervezett szakasza Szombathely város központjához közeli részen található, a
Markusovszky Kórház környezetében.
A Báthory út helyszínrajzi vonalvezetésre jellemző, hogy a teljes szakasz egyenes, benne iránytörés, ívek nem
találhatók. A két oldali járda vonalvezetése követi a főpálya irányát.
A meglévő útburkolat szélessége változó 5,00-5,60 m között, a bal oldali járdaburkolat szélessége változó
2,20-2,40 m, a jobb oldalié 1,80 m döntően, állapota megkopott, elhasználódott, több helyen repedezett és
kátyús.
A tervezési szakaszon az utca 0+008,35 – 0+103,50 km sz. zárt csapadékcsatorna található.
A jelenlegi forgalomtechnikai jelzések többnyire megfelelő.
A tervezéssel érintett szakasz hossza 106.27 m.
A tervezett burkolatszélesség általánosságban 5,00-5,50 m, amely kiegészül a parkolósáv többlet
helyigényével, így 3,50 sáv szélesség + 2,30 (2,50) parkolósáv = 5,80 (6,00) m.
A burkolat oldalesése döntően 2,50 %-os esésű a főpálya teljes szakaszán, míg a parkolósáv esetén ez 2,00 %.
A beavatkozási szakaszon a zárt csapadékcsatorna mosatását el kell elvégezni, a burkolatban lévő
közműszerelvények/aknafedlapok szintre emelésével.
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: „Szkendó” Építő és Mélyépítő Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Mérleg u. 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: 2018.12.21
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2018.12.21
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [26.946.130,- 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

