16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth Lajos utca 1-3.
Város: Szombathely

Postai irányítószám: 9700

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Víztorony turisztikai célú fejlesztése 2018
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

A TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 projekt azonosító számú „Víztorony és környezetének turisztikai
célú fejlesztése” című projekt keretében. Az építmény többszintes. A torony közepén vasbeton
csigalépcső található a szintek megközelítésére. A zárt földszint felett három nyitott szint található,
mindegyik nagy belmagassággal. A tartály szintje alatti szervízszint kis belmagasságú. A tartályszint
kéthéjú szerkezet szélén körbejárási lehetőséggel és ablakokkal. A kupolaszinten látható a kupola belső
oldala és a medencékhez is le lehet látni. A legfelső szint nyitott és körbejárható a nagy kupola tetején.
A projekt során a Víztorony teljes külső és belső felújítása, állagmegóvása megtörténik. A földszinten
kávézó kerül kialakításra, amihez a külső térben egy terasz is csatlakozik. A Víztorony
megközelítéséhez új lépcső készül, mely mellett akadálymentességet biztosító kültéri emelő kerül
elhelyezésre. A kávézó földszinti részén kerül kialakításra egy fogyasztótér és az azt kiszolgáló
vizesblokk. A gazdasági rész a hátsó oldalon található, öltözővel és vizesblokkal. Itt italraktár és
előkészítő konyha is helyet kap. A vendégek részére kialakításra kerülő vizesblokk mellett lesz az új
lépcső, ami a földszinti galéria megközelítését szolgálja. A földszinti galérián interaktív különterem
kerül kialakításra. Az I. emeleti rész a meglévő csigalépcsőn keresztül közelíthető meg továbbra is.
Körben üvegfallal beépítésre kerül, így ez belső fűtött kiállítóként és kiállítótérként is használható. Az
I. emelet is kap galériát, mely a vagy a meglévő csigalépcsőn, vagy az új lépcsőn keresztül közelíthető
meg. A Víztorony meglévő csigalépcsőjén keresztül lehet majd a különböző szinteket megközelíteni.
Az épület földszintje teljes akadálymentesítéssel készül.
A Kresz park területén lévő kb. 60 m2-es tároló épület is felújításra kerül. Funkcióját tekintve nem
változik, de homlokzati felújítása megtörténik.
Víztorony épületrészeinek nettó területe:
Földszint: 140,94 m2
Földszint galéria: 99,46 m2
I. Emelet: 119,28 m2
I. Emelet galéria: 52,25 m2
Összesen: 411,93 m2.
Főbb munkanemek megnevezése:
1. Építészeti, szakipari és szerkezetépítési munkák

2. Épületgépészeti munkák
3. Épületvillamossági munkák
4. Gáz építési munkák
5. Külső közműépítési munkák
CPV:
Fő tárgy: 45262700-8

45350000-5
45443000-4
45212312-6
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
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)
Hivatalos név: Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Arany János utca 23.
Város: Nagysimonyi

Postai irányítószám: 9561

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: 2020/05/08
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2020/06/26
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 293.779.629
Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:

