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: Bölcsődék felújításának építési munkái V.
TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00005 azonosítószámú , „Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen” című projekt
keretében a Csodaország Bölcsőde fejlesztése (Szűrcsapó u. 43/A., 3587/31 hrsz).
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00005 azonosítószámú , „Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen” című projekt
keretében a Csodaország Bölcsőde fejlesztése (Szűrcsapó u. 43/A., 3587/31 hrsz). A jelenlegi állapot: Fa
nyílászárók korhadtak, kiszáradtak, több helyen zárt állapotban nagyobb rések találhatóak, használatuk
nem biztonságos. Az üvegfelületeket a megtisztításhoz szét kell csavarozni , mely komoly szakemberek
együttes munkáját igényli. A külső homlokzat és a tető hőszigeteletlen, így annak szigetelése nem csak
esztétikailag lenne fontos, hanem energetikai szempontból is. Az épületben jelenleg 6db bölcsődei
gyermekcsoport működik, mely 3db gyermekzuhanyzóval, vizesblokkal és 3db gyermeköltözővel
rendelkezik. Ezek állapota jelenleg nem megfelelő, nem tudja teljes körűen kiszolgálni a bölcsődét, így
mindegyik blokkba plusz gyermekmosdó elhelyezése és kiöntő medence elhelyezése indokolt. A
bölcsőde saját főzőkonyhával működik, ami kis részben felújított. Szükségessé vált új konyhagépek
beszerzése, illetve a meglévő, korszerűtlen szerelvények teljes cseréje, konyhatechnológiai átalakítás. A
tervezés tehát a bölcsőde külsejénél a teljes homlokzati és tető hőszigetelését érinti, továbbá a homlokzati
nyílászárók komplett cseréjét. A bölcsőde legtöbb helyiségeiben padló és csempeburkolat cseréje történik,
a gyermekeknek kialakított vizesblokkban plusz mosdó és kiöntőmedence kerül elhelyezésre. A
gyermekszobákban található beépített szekrények ajtóinak cseréje, meglévő szalagparketta bontás, s
annak cseréje laminált parkettával, festés történik. Az épület felújítás elvégzendő feladatokkal érintett
hasznos alapterületet mindösszesen: 1.148,72 m2.
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. 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: 2018.12.20.
V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
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: 2019/10/11
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2019/12/23
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [70 987 420,-]
Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
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szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben

