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
1. Rész: Ernuszt Kelemen, Márton Áron utca felújítása vállalkozási szerződés keretében
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
1. Rész: Ernuszt Kelemen, Márton Áron utca felújítása vállalkozási szerződés keretében
Ernuszt Kelemen utca (építési engedélyes felújítás burkolat felújítással): Felújítással érintett hossz: 686,5
m Burkolatszélesség: min. 6,00 m (Összesen legalább 4.119 m2 aszfaltburkolat) Padka: (0,6-2,9) kétoldali,
min. 1,00 m stabilizálva (M-22) mögötte földpadka Hossz esés a tengelyben: 0-2,2% Oldalesés: 2,0-5,5%os egy és kétoldali Padka oldalesése: 4,0%-os Csapadékvíz-elvezetés: A felújítással érintett területen
elválasztott rendszerű csapadékcsatorna húzódik, befogadó az Arany patak. A felújítás során a zöld
felületbe helyezett meglévő víznyelők és víznyelős fedlapú aknák környezetét ki kell tisztítani, a burkolat
és akna közti területet úgy kell rendezni, hogy a csapadékvizek eljutása biztosított legyen a műtárgyba. A
teljes felújítással érintett szakaszon el kell végezni a meglévő csv rendszer tisztítását, mely magába foglalja
a folyókákat, árkokat, átereszeket, víznyelőket és aknákat, csővezetékeket. A ~0+620 kmsz jobb oldalán az
autóbusz leszálló szigetbe eső meglévő víznyelő megszüntetendő, helyette a sziget elé a csatornacsőre
telepítve, 1 db új víznyelő akna telepítendő. Márton Áron utca (építési engedélyes felújítás burkolat
felújítással): Tervezéssel érintett hossz: 949,29 m Burkolatszélesség: min. 4,75 m (Összesen legalább 4.509
m2 aszfaltburkolat) A felújítással érintett útszakaszon a beavatkozás a meglévő útfelület körömvonalainak
határán belül történik. A teherbírási problémákkal küzdő pályaszerkezetet Terramix eljárással a felújított
út alapjaként kell felhasználni. Az úton a sávszélesség mintegy 2,75 m, az oldalesés egységesen 2,50%. A
tervben szereplő mindkét oldali süllyesztett szegély nem épül meg, helyette a burkolatszélesség megtartása
érdekében Terramix eljárással felújított útalap és aszfaltburkolat épül. A gyalogosok védelmére kiemelt
szegély lett tervezve. A keresztmetszeti szélesség a 0+560 – 0+650 km sz.-ek között beszűkül mintegy 4,75
m-re. Ennek oka egy meredek rézsű, melyre mindkét oldaláról út fut fel, és a geometriai kialakítás okán a
rézsűn nem lehetett változtatni. A csapadékvíz-elvezetés a felújítással érintett szakaszon kiemelt
szegélyekkel, folyókákkal, árkokkal, rácsos víznyelőkkel, valamint zárt csapadékcsatornával megoldott. Ki
kell azonban cserélni a 0+150 km sz. környezetében baloldalon meglévő rossz állapotú csőátereszeket új,
DN800 vb. csövekre a helyszínrajzon jelöltek szerint. Előregyártott, 50 cm széles folyókát terveztek a
0+550 – 0+650 km sz-ek közötti jobb oldali rézsű lábához, ezen felül a 0+700 – 0+800 km sz-ek közötti
szakaszon, jobb oldalon mederlapos folyókát kell kiépíteni. 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: 2019/10/22
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [153.971.954]
Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
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szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben

