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
3. Rész: Kötő utcai járda felújítása, csapadékvíz-elvezetése (Bártfa u. – Puskás T. u. közötti szakasz)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
3. Rész: Kötő utcai járda felújítása, csapadékvíz-elvezetése (Bártfa u. – Puskás T. u. közötti szakasz)
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT
A Kötő utca Bártfa u. – Puskás T. utca közötti meglévő betonlap burkolatú járda elemei több helyen
elmozdultak, összetöredeztek, ami felvetette a leromlott állagú járda felújítási szükségességét.
BURKOLATJAVÍTÁS
Vízszintes vonalvezetés:
A járda burkolatának felújítására 211,10 m hosszban, 1,50 m szélességben pályaszerkezet cserével kerülhet
sor. A meglévő gépkocsi bejáratokban erősített szerkezet építendő.
A csapadékvíz-elvezetés a feltöltődött meglévő helyett a járda mellett épített folyókával, víznyelőkkel és
csatornával biztosítandó. Épül ø 30 beton csatorna 68,70 m hosszban a Bártfa u-i nyílt árokra kötve, 111,10 m
hosszban a Puskás T. u-i zárt csapadékcsatornára kötve. A 203,80 m hosszú folyóka előregyártott
betonelemekből (PRF 50/50/10) épül. A csapadékvíz elvezetése 7 db új víznyelő aknával (40x40 monolit
beton) történik.
A folyóka és a meglévő közúti burkolat közötti padka zúzottkő feltöltését is el kell végezni.
A járda magassági vonalvezetése nem változik, a kapu- és gyalogosbejárók és a meglévő közművezetékek
aknafedlapját követi.
A járda oldalesése az épületektől kifelé, a meglévő zöldsáv és nyílt árok irányába 1,5-2,0 %-al építendő.
EGYÉB ENGEDÉLYEK, ÁLLÁSFOGLALÁSOK
Az ajánlat készítésekor az építési engedélyben, a közműkezelői nyilatkozatokban foglaltakat figyelembe kell
venni. A lejárt közműkezelői és egyéb nyilatkozatok meghosszabbítása, új nyilatkozatok beszerzése a nyertes
Vállalkozó feladatát képezi.
Minden, az itt felsorolt engedélyeken kívül a munkák megvalósításához, valamint a hibák kijavításához
szükséges engedély, hatósági hozzájárulás, kezelői-, üzemeltetői állásfoglalás, stb. beszerzése a Vállalkozó
feladata.
Az engedélyekben felsorolt előírások, kikötések maradéktalan betartása a Vállalkozó feladata.
A szükséges szakfelügyeletek biztosítása a Vállalkozó feladata és költsége.
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: Litor Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Vízöntő u. 7.
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: 2018.11.07.
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2018.12.07.
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [9.680.500,- Ft,- ]
Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2

_______________________________________________________________________________________
__________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg
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adott esetben

