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-6.3.2-15-SH1-2016-00001 azonosítószámú „Szombathelyi Sportliget
fejlesztése” című projekt keretében a 9700 Szombathely, Sportliget, 3758/2 hrsz. alatti ingatlan fejlesztése
vállalkozási szerződés keretében.
1. Rész: Sportliget, 3758/2 hrsz. alatti ingatlan fejlesztése
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
1. Rész: Sportliget, 3758/2 hrsz. alatti ingatlan fejlesztése
Műszaki-szakmai paraméterek:
- 3758/2 hrsz-ú telek területe: 60 405 m2
- beépített alapterület: 876,25 m2
- beépítési hányad: 1,45 %
- építménymagasság:
Fogadóépület (A): 3,57 m,
Öltöző (B): 2,82 m,
Esőbeálló (C): 3,52 m.
Épületek beépített alapterülete:
„A” épület: 533,62 m2
„B” épület: 196,27 m2
„C” épület: 146,36 m2
Épületek összesen: 876,25 m2.
Beépítettség: 1,45 %
Burkolt terek, teresedések (térkő, zúzott kő, gumiburkolat, sportpályák az utak beszámítása nélkül): 14149
m2
labdázórét: 5805 m2
piknik terület: 4025,5 m2
nagyrét: 5741 m2 megújult, vagy új kialakítású zöldfelület: 39430 m2 ebből virágos gyep: 14.000 m2
Építmények: mászófal, futballpálya lelátó.
Tervezett funkciók:
Kispályás labdarúgó pályák: A meglévő három salakos pálya kopórétege teljes felújításban részesül, továbbá
bővítésre kerül 1,8 m szélességben (A bővítés összesen 752 m2. A felújított és bővített 3 db meglévő pálya
összes alapterülete így 2904 m2 (meglévő) + 752 m2 (bővítés) = 3656 m2), emellett nyugati irányban egy új,
az előzőekkel azonos méretű (1142 m2) pálya épül. Az új labdarúgó pálya mérete kisebb, mint a meglévőké.
A hosszú oldalon 1,8 m helyett csak 1 m a játékterületen kívüli salak burkolat szélessége egy meglévő
szennyvíz akna miatt. 1 db felújított pálya mérete 1218,7 m2, az új pálya mérete pedig1142 m2. Az új pályához
északi és a déli kapuk mögé, míg a meglévő pályákhoz a déli kapuk mögé 4 méter magas és 22 méter széles
labdafogó háló kerül. A meglévő pályák közül a középső „center pálya” nyugati oldalában lelátó épül.

Piknik övezet: A futballpályáktól keletre található 3500 m2-es területen piknikező zóna került kijelölésre a
meglevő növényzet figyelembevételével. Az egészségügyi okokból indokolt faegyedek kivágásra kerülnek
(kb. 17 darab).
Teniszpályák és karbantartó udvar: A jelenleg is teniszpályaként funkcionáló terület (3806 m2) teljes
felújításra és átrendezésre, kis mértékű bővítésre kerül.
Kosárlabda pálya: A meglévő kosárlabda pálya helyén új, korszerű kosárlabda pálya épül összesen 587,8 m2
alapterületen, melyek alkalmasak kosár- streetball játékok játszására.
Központi dísztér és szolgáltató épület környezete: Az új épületekkel, burkolattal ellátott „központi tér”
kiindulópontja, elosztó területe a rekreációs övezetnek összesen 2083,2 m2 alapterületen. Ide épülnek a
területet ellátó épületek: a szolgáltatóház, vendéglátó egységgel(klubház), bérelhető öltözési-tisztálkodási
lehetőséggel, kölcsönzéssel, nyilvános szociális helyiségekkel.
Bemutatókert és fedett-nyitott esőbeálló épület: A dísztértől keletre a fedett-nyitott esőbeálló épülethez
illesztve pihenő- és bemutatókert létesül a jelenlegi kihasználatlan, üres gyepterületen összesen 1190,5 m2
alapterületen.
Fitnesz-szabadtéri tornapálya: A tornapálya jól megközelíthető, központi helyen fekszik. Az észak-déli irányú
fő gyalogos átközlekedési sétány és a patakpart mentén kialakított „kocogány” találkozásánál fekszik. A
területen a hagyományos street-workout elemek elhelyezésre kerülnek (összesen 9 db). A pálya burkolata
ütéscsillapító gumiburkolat összesen 191,75 m2 alapterületen.
Görkorcsolyapálya és mászófal: Az aszfaltozott, döntött felületű, szabványos méretű, 200 m-es
görkorcsolyapálya tömeg- és versenysport számára is alkalmas.
Parkoló övezet: A jelenleg is parkolóként használt zóna további fejlesztésre kerül. A meglevő parkolók
felülete is átépítésre kerül összesen 1603,3 m2 alapterületen, mozgássérült parkoló és autóbusz-parkoló kap
helyet. A Rohonci út mellé tájékoztató/hirdetőoszlop kerül kihelyezésre.
Patakparti sétány, nagyrét, virágos rét: Az Arany-patak menti szakaszon mikrodombok létesülnek (összesen
41 db), amelyek közt kanyargós, stabilizált szórt burkolatú ösvény vezet összesen 91,7 m hosszúságban,
továbbá szilárd burkolatú ösvény (62,7 m) hosszúságban, 1,5 m-es szélességgel.
CPV:
Fő tárgy: 45112720-8
További tárgyak:
45212200-8
45212221-1
45223300-9
45112711-2
77313000-7
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. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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: KÉ-7894/2018.
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: ---

V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: Homlok Zrt.
Postai cím: Arany János utca 23.
Város: Nagysimonyi

Postai irányítószám: 9561

Hivatalos név: Prenor Kft.
Postai cím: Béke tér 1.
Város: Szombathely

Postai irányítószám: 9700

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: 2019/10/11
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2019/12/02
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [730.773.453]
Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2

_______________________________________________________________________________________
__________________
1
szükség szerinti számban ismételje meg
2
adott esetben

