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 Polgármesteri Hivatala
Postai cím: Kossuth Lajos utca 1-3.
Város: Szombathely

Postai irányítószám: 9700

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Késmárk utcai teniszcentrum fejlesztése
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

A Városligeti sportpálya területén a Késmárk utca felől jelenleg egy öltözőépület és 6 db salakos
teniszpálya található. Az öltöző épület földszintes, hagyományos szerkezetű, lapos tetős, 103,12 m2
alapterületű. Az épület állapota erősen leromlott, ezért a projekt megvalósítása során azt el kell bontani.
Az elbontásra kerülő épület helyén 14 db parkoló kialakítása történik, melyből 1 db akadálymentes
kialakítású lesz. A telek megközelítésére új útcsatlakozás kerül kialakításra. Az új klubépület a
parkolók mellett, nyugati irányba kerül kialakításra. Az épület kétszintes, melynek földszintjén kapnak
helyet a férfi és női öltözők, az akadálymentesített mellékhelyiség, nemenkénti WC, információs hely,
büfé, gazdasági helyiségek, gépészeti helyiség, szertár. Az emeletre mind külső, mind belső lépcsőn is
fel lehet jutni. Kialakításra kerül vizesblokk, iroda, tanulószoba, tanterem és fitneszterem, valamint
egy nagy méretű erkély. Az épület szerkezete 3 traktusból áll. Az emeleten 2 traktus kerül beépítésre,
vagyis az épület egy része egyszintes, másik része kétszintes kialakítású. Falazata kerámia téglából
készül, vasbeton födémmel, lapos tetős pvc lemez szigeteléssel. Az ingatlanon lévő 2*3 db salakos
teniszpálya felújításra kerül. Az ingatlan északi telekhatára mentén 4 db új salakos teniszpálya épül.
Ezek mérete szintén versenyekre alkalmas elrendezésben került meghatározásra. Mivel egy későbbi
beruházásban lefedésre kerülnek, ezért jelen beruházás során annak előkészítő munkái is
megvalósulnak. Klubépület alapterülete:
Földszint: 221,64 m2,
Földszinti fedett terasz: 47,53 m2,
Emelet: 119,08 m2,
Erkély: 44,81 m2,
Épület összes nettó alapterülete: 340,72 m2.
A meglévő vízgépház rossz műszaki állapotú, elhelyezkedése a pálya kialakítását akadályozza.
Elbontását követően új szivattyú gépház a meglévő, föld alatt található öntözővíz tárolására használt
tartály mellett épül. A létesítendő teniszpályák körül 3,0 m magas kerítés épül, az utcafronton személyi
kapu és tolókapu készül, közötte 1,5 m magas táblás kerítéssel. A projekt megvalósítása során

kiépítésre kerülnek a külső közlekedési terek és a parkoló megvilágítására kiterjedő térvilágítási
rendszer, valamint a meglévő/felújításra kerülő pályák, valamit az új pályák megvilágítása is.
További munkálatok:
- öntözőrendszer kiépítése
- kertépítészet
Főbb munkanemek megnevezése:
I. Új klubház építése
I/1. új klubház építőmesteri munkái
I/2. új épület villanyszerelési munkái
I/3. új épület épületgépészeti munkái
I/4. épület külső villamos energia ellátása
I/5. új épület víz- és szennyvízbekötése
II. Régi klubépület
II/1. Régi klubépület bontási munkái
II/2. régi vízgépház bontása
II/3. gépkocsi parkolók, útcsatlakozás kiépítése
II/4. új 4 db salakos teniszpálya építése
II/5. 6 db salakos pálya felújítása II/6. külső villamos munkák
II/7. böntöző vízhálózat
II/8. parkosítás, kertépítés
II/9. új fedett pálya tartószerkezet alapozása
II/10. pályák köré kerítés építése
II/11. új utcai kerítés építése, térkőburkolatok, járdák
II/12. új vízgépház építése.
CPV:
Fő tárgy: 45232120-9

45110000-1
71421000-5
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik Rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt elérő értékű, 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: 2018.12.03.

V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: Takép-2000 Kft.
Postai cím: Kossuth Lajos utca 94.
Város: Szentpéterfa

Postai irányítószám: 9799

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: 2020/04/22
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2020/05/20
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 193.885.598
Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
_______________________________________________________________________________________
__________________
1
szükség szerinti számban ismételje meg
2
adott esetben

