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: A TOP-6.7.1-15-SH1-2016-00001 azonosítószámú „Szociális
városrehabilitáció II. ütem” című pályázat keretében megvalósuló létesítmények építési munkái
2. Rész: A Tóth István közpark és játszótér felújítása, a Szalézi tér sétányának felújítása, a Jáki úti-Jászai
Oszkár utca által határolt köztér zöldfelületének megújítása, Leállósáv (buszöböl) kialakítása a Brenner T.
körúton, a Brenner János Általános Iskola és Gimnázium előtt, a Szigligeti utca Táncsics M. utca és
Brenner T. körút közötti szakaszának teljes körű felújítása.
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
2. Rész: A Tóth István közpark és játszótér felújítása, a Szalézi tér sétányának felújítása, a Jáki úti-Jászai
Oszkár utca által határolt köztér zöldfelületének megújítása, Leállósáv (buszöböl) kialakítása a Brenner T.
körúton, a Brenner János Általános Iskola és Gimnázium előtt, a Szigligeti utca Táncsics M. utca és Brenner
T. körút közötti szakaszának teljes körű felújítása.
Tóth István közpark és játszótér felújítása
A megvalósítandó feladat az érintett Brenner Tóbiás körút, Nagyvárad utca, Alsóhegyi út által határolt
közpark területén (Szombathely, 4996 hrsz.) meglévő játszótér felújítása az akadálymentesítéshez szükséges
minimális burkolatépítéssel és egy kevés sövény pótlással. A területrendezést követően beszerzésre kerülnek
különféle játszóeszközök és utcabútorok.
A rendelkezésre álló viszonylag nagy területen a játszótér korcsoportok szerint két részre osztottan kerül
kialakításra. A kicsik területe a mozgássérültek számára is használható fészek hinta mellé kerül, itt épül egy
kisebb játszóvár, a fémvázas hinta megújul, rugós játékok és homokozó is kialakításra kerül. A nagyok
területe a hátsó tágasabb parkrészen lesz, itt egy drótkötélpálya és egy nagyobb játszóvár kerül elhelyezésre.
Az esélyegyenlőség érdekében egy mozgássérültek által is használható játszóeszköz is elhelyezésre kerül,
ehhez szilárd burkolatú megközelítés és mozgássérült parkoló kiépítése szükséges. A területen fakivágás nem
szükséges, a fák általános állapota jó. Az építés csak gyepterületet érint, bontási munka nem lesz.
Szalézi tér sétányának felújítása (a Jáki út-Jászai Oszkár utca által határolt köztér zöldfelületének megújítása)
A megvalósítandó feladat a szombathelyi Szalézi tér zöldfelületének (Szombathely 10019/1, 10019/2, és
10020/9 hrsz-ú ingatlanok) felújítása és átalakítása, akadálymentesítéséhez szükséges burkolt út kialakítása. A
meglévő bútorzat nem kerül leváltásra. Az északi területen a jelenleg kavicsos, kitaposott út a templom előtti
tér burkolatával megegyező, az akadálymentesítéshez szükséges sima, szürke burkolatot kap, mely a gyengén
látók számára kontrasztos megjelenítést biztosít a környező növénytelepítésekkel együtt. A területen öt fa
kerül kivágásra, ebből kettő az északi, három a déli részen. A templom előtt egy, a déli részen pedig három
atlaszcédrus telepítése szükséges. Az északi tervezési területen a fás ligetben lévő téren szoborhelyet kell
biztosítani egy majdani szobor számára.
Leállósáv (buszöböl) kialakítása a Brenner T. körúton, a Brenner János Általános Iskola és Gimnázium előtt
A megvalósítandó feladat a Brenner János Általános Iskola és Gimnázium előtti egyoldali kialakítású
leállósáv (buszöböl), ami nem a közösségi közlekedés megállójakén fog funkcionálni. A kialakítás célja az

iskolakezdés előtt és után az iskolából a vidéki gyerekeket a buszpályaudvarra szállító iskolabusz részére
biztonságos megálló kialakítása.
A munka részletezése: Az út mellett meglévő kiemelt szegélyt el kell bontani. A meglévő kerékpárút és a zöld
sáv között jelenleg található kerti szegélyt teljes hosszban cserélni kell. A bontások után a földmű tükörszintet
kell kialakítani. A kikerülő anyagokat végleges lerakóhelyre el kell szállítani. A teljes felület alá (leállósáv,
járda, fák körüli terület) védőréteg beépítése szükséges. A meglévő burkolatszélre süllyesztett szegélyt kell
beépíteni, a leállósáv szélére kiemelt szegély kerül és a fák körüli területet kerti szegéllyel kell határolni. Az út
homokos kavics védőréteggel, feszültségmentesített CKt cement stabilizációs alapréteggel, 7 cm kötő és 4 cm
kopó aszfaltburkolattal készül. A burkolatszélesség: 3,0 m egyoldali új kiemelt szegéllyel, és másik oldali új
süllyesztett szegéllyel, az oldalesése 2,5% a forgalmi sáv széle felé. A járda homokos kavics, CKt alapréteg,
majd zúzalékágyazatra rakott térkő burkolattal készül, szélessége változó, oldalesése 1,0-1,5%. A
csapadékvíz-elvezetés a meglévő zárt csapadékcsatorna és a meglévő víznyelők felhasználásával készül.
A Szigligeti utca – Táncsics M. utca és Brenner T. körút közötti szakaszának – teljes körű felújítása
A megvalósítandó feladat a Szigligeti utca, a Brenner Tóbiás körúttól a Táncsics M. utcáig lévő 293 m
meglévő útszakasz (útburkolat és járdák) felújítása, aszfaltozás, térkövezés, a csapadékvíz elvezetés átépítése,
közmű építés. A burkolat felújítási munkálatok mellett a gépkocsik elhelyezése, és a meglévő faállomány
cseréje, a fásítás bővítése is cél.
A munka részletezése: Előkészítő, alépítményi és földmunkák, azaz bevágás készítése, tükörkészítés,
tömörített homokos kavics fagyvédő réteg készítés, CKt alap terítése, tömörítése, fesz.mentesítése, függőleges
falszigetelő lemez elhelyezése az épületek alap-lábazata és a kavicsburkolat közé. Aszfalt, beton és térkő
burkolatú út és járdaburkolat bontása szegélyekkel, csőáteresszel, alapréteggel sűrűn közművesített területen, a
bontott anyag elszállítása lerakóhelyi díjjal. Térkő burkolatok készítése, azaz ágyazó anyag terítése, különböző
méretű és színű térkő burkolatok fektetése, vágással, besepréssel, tömörítéssel. Útszegélyek készítése kiemelt
beton útszegély elemek fektetése vágással, beton ágyazatba, fugázva, süllyesztett beton útszegély elemek
(futósor) fektetése vágással, beton ágyazatba, "K" beton útszegély elemek fektetése vágással, beton ágyazatba,
kerti szegélykő fektetése vágással, beton ágyazatba. Közúti jelzőtáblák és oszlop áthelyezése, ill. bontása-újra
kihelyezése beton tuskóval. Csapadékvíz elvezetés, közmű építés, azaz víznyelőaknák készítése,
víznyelőaknák fed lapjának cseréje és szintbe emelése, tisztítóaknák feltárása, magasítása, szintbe emelése,
ivóvízvezeték felszíni műtárgy fed lapjának cseréje és szintbe helyezése, földgázvezeték felszíni műtárgy fed
lapjának szintbe helyezése. Meglévő egyesített csatorna kamerázása, tisztítása, csatorna építése földmunkával,
ágyazati anyag visszatöltésével, tömörítéssel, idomokkal, új csatornabekötés készítése vízzáró kivitelben
aknára, betoncsőre, tűzcsap átépítése, föld alatti megszüntetése, föld feletti kiépítése.
Növénykiültetés: Fák kitermelése tuskómarással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal,
termőföld szállítása, terítése a növénytelepítések helyére, Lombhullató fák telepítése kézi gödörásással sík
területen, teljes talajcserével, a kikerülő anyag lerakóhelyre szállításával, termőföld beszállításával és gödörbe
rakásával, kiültetett fák 2 éven keresztüli gondozásával, pótlásával, garanciális fenntartásával.
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: 2017.12.08.
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 KFT.
Postai cím: Vépi u. 11.
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: 2018.12.05.
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2019.01.10.
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [109.976.690,- Ft,- ]
Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2

_______________________________________________________________________________________
__________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg
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adott esetben

