16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez *
A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek1 (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: Szűrcsapó u. 22. szám melletti parkoló megépítése
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Szombathely, Szűrcsapó u. 22. szám melletti parkoló megépítése. A parkolók a Rendezési Terv
szerint, a jelenlegi zöld felületen
épülnek aszfalt és térkő burkolattal. A tervezett kialakítás szerint a parkoló csatlakoztatása
közvetlenül a Szűrcsapó utca útpályájához
történik. A tervezett parkoló zsákszerűen készül, merőleges beállású parkolókkal. A
kicsatlakozásnál a járdaburkolat szintben
átvezetve építendő, a kiemelt szegélyek helyett döntött futósor elemek épülnek. A parkoló csoport
gyalogos kapcsolata 4 helyen kerül
biztosításra a környező járdákkal. Parkoló út hossza: 64,7 m Útpálya szélessége: 6,00 m Járdák:
1,50-2,0 m széles, 1,5% oldaleséssel
Várakozóhelyek: 34 db 2,50 × 5,00 m 1 db mozgássérült várakozó hely 3,60 × 5,00 m A
közvilágítás kiépítése és zöldterület rendezés
is megvalósítandó. Összesen 36 db parkoló épül.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: III. rész XVII.
fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 16694/2019 (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:2 (2019/06/28)
V. szakasz * : A szerződés teljesítése 1
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) * A szerződést kötő fél (felek)
Hivatalos név: Meliorációs és Rekultivációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Vépi u. 39.
Város: Szombathely

Postai irányítószám: 9700

V.2) A szerződés teljesítése
V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt x igen O nem
A nem szerződésszerű teljesítés indoka:
V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: (2020/03/06)
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: (2020/04/08)
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [34.104.431] Pénznem: [ HUF ]
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:2

1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

