16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

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 Lajos utca 1-3.
Város: Szombathely

Postai irányítószám: 9700

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: A szombathelyi Kámoni Fiókkönyvtár építési munkái

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Az építési terület Szombathelyen, a Kámoni Arborétum és Ökoturisztikai Központ telkén (Szombathely, Szent Imre
herceg útja 84/b. hrsz. 828/7) található. A tervezett Fiókkönyvtár épülete az Arborétum látogatóközpont épülete mellett,
attól viszont elkülönülten, belső kerítéssel leválasztva, önálló közúti csatlakozással, önálló közmű-csatlakozással
tervezett. A telek a meglévő épülethez már rendelkezik egy-egy közüzemi víz- és elektromos áram-, valamint szennyvízcsatlakozással.
Tervezett épület bruttó alapterülete: 117,85 m2
Tervezett nettó alapterület: 94,29 m2
A földszintes épület komplex akadálymentes használatot biztosító megközelítéssel (rámpa) készül. Fűtése, használati
melegvíz ellátása helyi gázüzemű berendezéssel valósítandó meg.
Az épület két fő része az olvasóterem és a kiszolgáló helyiségek egysége, melyben a vizesblokkok, ill. a személyzet
számára öltöző kap helyet.
Az épület körüli szilárd felület térkő burkolatot kap. A burkolt felületeken való csapadékvizet, valamint a tetőfelületeken
összegyűjtött esővizet zárt csatornában egy helyre vezetjük, ill. a telken belül elszivárogtatjuk.
A terület a jelenleg érvényes szabályozási terv szerint KT SZ-40/7, 5-8000 (természetvédelmi terület) övezeti besorolást
kapott. A gépjármű elhelyezési igényt nem saját telken belül, hanem az előtte lévő, a Szabályozási Terv által kijelölt
közterületen kell megoldani. A Szent Imre herceg útján a Kámoni Arborétum és Ökoturisztikai Központhoz kialakított
parkoló folytatásában épül 2 parkoló, míg a Fiókkönyvtár megközelítését szolgáló kapu közelében egy akadálymentes
parkoló és 8 kerékpár tároló biztosítja az épület rendeltetésszerű használatát.
Tervezett főbb épületszerkezetek:
- Alapozások: síkalapozás vasbeton tömbalapokkal, vasbeton talpgerendákkal.
- Felmenő szerkezetek: vasbeton pillérekkel erősített falazott szerkezetek.
- Födémek: előregyártott kerámiaköpenyes vasbeton gerendás+béléstestes födém.
- Tetőszerkezet: magas tetős, félig üres, félig állószékes fedélszékkel, valamint alacsony hajlású előtetők.
- Tetőfedés: magastetőn natúr vagy piros cserépfedés, az előtetőkön fémlemez fedés.
- Padlóburkolatok: parketta, gres, illetve kerámia lapburkolat.
- Homlokzati nyílászárók: Műanyag nyílászáró szerkezetek.
- Hőszigetelés: Külső falakon 10 cm grafitos hőszigetelés, a lábazaton 8 cm XPS lemez hőszigetelés, a padló alatt a vasalt
aljzat alá 10 cm EPS lépésálló hőszigetelés, végül a zárófödémnél 29-30 cm kőzetgyapot hőszigetelés készül.
- Beltéri nyílászárók: Utólag szerelhető acél beltéri nyílászárók.
A kivitelezési munkákhoz kapcsolódó további szakági munkák:
- Komplett gyenge és erősáramú villamos szerelési munkák.
- Komplett gépészeti munkák (víz, szennyvízcsatorna, hűtés-fűtés, szellőzés szerelés, csapadékcsatorna).
- Az épület közműcsatlakozásainak kiépítése.
- Belső úthálózat kiépítése a megközelítést biztosító kapu elhelyezésével; 2 férőhelyes parkoló és bicikli tároló kialakítása
közterületen a járulékos közmű kivitelezésével,
- A Fiókkönyvtár használatában lévő területet leválasztó kerítés létesítése.
A tervezett épülethez részleges közmű hálózat csatlakozás biztosított, illetve kiépíthető. A meglévő utcai
gerincvezetékekről új gázcsatlakozást, új elektromos csatlakozást és mérőket kell az épületig elvinni, kiépíteni. A
meglévő vízmérő aknában lesz az új almérő, és a szennyvíz tisztítóidomtól épül ki a saját (nyomott) hálózat.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: HARMADIK RÉSZ XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn)

2019.06.05.

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 Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Kossuth Lajos utca 94.
Város: Szentpéterfa

Postai irányítószám: 9799

V.2) A szerződés teljesítése
V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt  igen  nem
A nem szerződésszerű teljesítés indoka:
V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2020. 07. 15. (éééé/hh/nn)
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2020. 07. 30. (éééé/hh/nn)
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [ 55 609 503 ]
Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
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szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben

