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
5. Rész: Vépi út felújítása vállalkozási szerződés keretében
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
5. Rész: Vépi út felújítása vállalkozási szerződés keretében
Az út felújítás technológiája két részre bomlik. Az első rész a 0+000-1+380 km sz. között ahol elég vastagság
van a meglévő pályaszerkezetben. Itt a meglévő 11cm vastag aszfalt réteget le kell marni és elszállítani
végleges lerakóhelyre. Az aszfaltréteg alatt még marad 30-35cm vastag szerkezet. A lemart felületen a lokális
hibás helyeket vagy ki kell javítani vagy aszfalterősítő rácsot kell ráfektetni. A marás után kerül vissza a két
réteg aszfaltburkolat. A második résznél a 1+380-1+561 km sz. között a meglévő teljes szerkezetet be kell
darálni, remixelni. A stabilizálásba legyen cementes kötőanyag is, de a kötőanyag összetételének
megválasztásánál ügyelni kell, hogy az elkészült réteg ne tudjon megrepedni! És az így elkészített alapra lehet
a két réteg aszfaltot építeni. Ezen a szakaszon a pályaszerkezet emelkedni fog. Tervezett teljes hossz: 1.561
m Burkolatszélesség: minimum 7,00 m (Összesen legalább 10.927 m2 aszfaltburkolat) A forgalmi sáv szélein
meglévő kiemelt szegélyeket – bal oldalon: 0+000-0+460 km sz., jobb oldalon 0+000-0+630 km sz. között –
el kell bontani és helyette újat építeni. A szegélybontás során ahol közvetlenül csatlakozik hozzá a járda, ott
a szegély mögött 20cm-el számoltunk, hogy új szerkezetet kell építeni. A járda többi részén csak lemarásra
kerül a meglévő aszfaltburkolat és 4,0 cm-ben visszaépítésre. A 0+460- 0+640 km sz. és a 0+755-0+770 km
sz. között bal oldalon teljesen új kiemelt szegélyt kell megépíteni. Ezen a szakaszon új víznyelők is beépítésre
kerülnek. A szegélyeket C12/15-24-F1-XF3 beton ágyazatba kell lerakni. Az aszfalt burkolat kereszt és
hosszirányú csatlakozásaiba rugalmas bitumenes hézagtömítő anyagot kell felhordani. Ez vonatkozik a beton
szegélyhez történő aszfalt csatlakozásokra is. Csapadékvíz-elvezetés: A meglévő zárt csapadékcsatorna és a
meglévő víznyelők kerültek felhasználásra, új víznyelőráccsal. A meglévő elemeket ki kell tisztítani! Új
víznyelő beépítése: 0+524,50 km sz. bal oldalon – 208,41 mBf 0+568,01 km sz. bal oldalon – 208,15 mBf
0+568,05 km sz. jobb oldalon – 208,32 mBf 0+610,99 km sz. bal oldalon – 207,84 mBf 0+611,07 km sz. jobb
oldalon – 207,83 mBf A víznyelőket NA 250 KG PVC csővel kell rákötni a meglévő csatornaszakaszokra.
Műtárgyak: áteresz épül 1+238 – 1+248 km sz. között bal oldalon D=60cm 1+251 km sz-ben keresztben levő
1,8m átmérőjű vasbeton áteresz hosszabbítása 2,0 m-el 1+528 – 1+535 km sz. között jobb oldalon D= 60cm
1+528 – 1+544 km sz. között bal oldalon D=60cm Az átereszeknek 30cm széles előfejet kell építeni. 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: [187.937.197]
Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
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szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben

