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: Belterületi utak felújítása II - 2018
2. Rész: Jókai út, Dózsa György utca felújítása vállalkozási szerződés keretében
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
2. Rész: Jókai út, Dózsa György utca felújítása vállalkozási szerződés keretében
Jókai út (építési engedélyes felújítás burkolat felújítással): A felújítással érintett szakasz eleje - 0+000
szelvény - a Kálvária u. csomópont lekerekítő ív végénél van (a csomópont is felújításra kerül). A
felújítással érintett szakasz vége - 0+510 szelvény - a Gagarin u. csomópont előtt a lekerekítő ív eleje. (itt
a csomópont már nem lesz felújítva). Burkolatépítés a teljes szakaszon történik, vonalvezetése közel
egyenesnek mondható, a közlekedésre igénybevett sáv vonalvezetése nem változott, azonban a tengelyt a
kerékpársáv miatt cca. 74 cm-el nyugati irányba eltolta a tervező. Burkolatszélesség: 7,5 m egyoldali
meglévő kiemelt szegéllyel, helyenkénti felújítással és másik oldali (0+027,19-0+479 km sz. között) új
süllyesztett szegéllyel, (Összesen legalább 3.825 m2 aszfaltburkolat) Tervezett oldalesés: 2,5% a forgalmi
sáv szélek felé Parkoló sáv, buszöböl szélessége 2,5m Tervezett oldalesés: 2,5% a forgalmi sáv szélek felé
A meglévő zárt csapadékcsatorna és a meglévő víznyelők kerültek felhasználásra. Dózsa György utca
(építési engedélyes felújítás burkolat felújítással): Felújítással érintett hossz: 361,8 m Szélesség: 7,50-8,0012,50 m (Összesen legalább 2.713 m2 aszfaltburkolat) Hossz esés a tengelyben: 0-1,1% Oldalesés: (0,24,8%) jellemzően 2,5%-os kétoldali A tervezett szegélyek e.gy. beton kiemelt (24x15/12x30), és
süllyesztett szegély (15x20x40) elemek, beton ágyba fektetve. A szegélyelemek megtámasztó beton
ágyazatásnak minősége: C 12/15-8F2-16-„FN” -MSZ 4798-1:2004. A kiemelt szegélyek általában 10 cm
magassággal építendők (8-12 cm között megfelelő), kapubejárókban, járda átvezetéseknél 3,0 cm-re
süllyesztendők. Csapadékvíz-elvezetés: A felújítással érintett területen egyesített rendszerű csatorna
húzódik. A jelenlegi víznyelők sűrítésére volt szükség, továbbá a rendezetlen burkolatszélek miatt a
víznyelők helyének módosítása is szükségessé vált. Építendő csapadékcsatornák és műtárgyak Befogadó:
A Dózsa György utca burkolata alatt húzódó egyesített csatorna Bekötések esése: 5-10 ‰
(csőkeresztmetszet felső harmadára kötve) Átmérője, anyaga: összesen: 69,4 fm D 250 KG PVC
Csatlakozó műtárgyak: ÚJ víznyelő (vég):13 db szintbe helyezendő meglévő víznyelő: 9 db megszűnő
víznyelő: 2 db Az útépítést városi környezetben, tömegközlekedési útvonalon, a forgalom fenntartása
mellett, a teljes pályaszerkezet cseréje mellett, a burkolat alap építését hideg remix technológiával kell
elvégezni.
CPV:
Fő tárgy:
45233120-6

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. 113. § 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: 2019/01/15
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

Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1113

V.2) A szerződés teljesítése
V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt X igen

nem

V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2019/09/18
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2019/10/17
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [171.530.914]
Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
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szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben

