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 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: Aranypatak revitalizáció építési munkái
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

A burkolattal ellátandó területek nagysága 410 m2, az elhelyezendő terméskő tereptárgy 70 db, kerti
faépítmény 14 db. 471 m2 gyepes felület és 160 m2 évelő ágyás kialakítására kerül sor. A vízépítési
munkákhoz kapcsolódóan 1550 m3 földkiemelés, továbbá 2840 m2 rézsű és 3100 m2 vízszintes felület
létrehozása szükséges.
A következő funkciók elhelyezésére kerül sor:
- A patakkal való kapcsolat erősítése, a patak gyalogos és akadálymentes megközelíthetőségének,
valamint a víz közelében tartózkodási lehetőségek létrehozása, a meder szélesítésével, lépcsős teraszos
kialakításával.
- Az Arany-patak architektonikus mederkialakításának oldása a partvonal mentén természet közeli
növénykiültetésekkel, meanderező, változatos képet mutató patakmeder kialakítása kavicszátonyokkal
és halrámpákkal.
- A meglévő értékes fák megtartása, a part karakteres hangsúlyképző elemekké emelése.
- A Csónakázó-tóhoz vezető új gyalogos híd mellett lépcsőkön és a vízbe helyezett tipegőkön keresztül
vezető, alternatív útvonal kialakítása.
- Patakparti sétány és gyepes futópálya/kocogó pálya kialakítása az Arany-patak mentén.
Főbb munkanemek megnevezése:
TÁJÉPÍTÉSZETI MUNKÁK
I. Bontási és előkészítési munkák
II. Építési munkák
II.1. Burkolatok és szegélyek
II.2. Berendezési tárgyak
II.3. Növénytelepítés
VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK
1. Előkészítő munkák
2. Földmunkák
3. Vb. lépcső és burkolat építése a híd környezetében
4. Kőküszöb építése
5. Befejező munkák

CPV:
Fő tárgy: 45112441-8

45112000-5
45233260-9
45246100-4
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 Zrt.
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: 2019/10/22
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2020/03/06
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 35.323.168
Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A Felek a szerződés a Kbt. 141. § (2) bekezdése szerint egy alkalommal módosították (1. számú
szerződésmódosítás). A módosítást tartalmazó hirdetmény száma: KÉ-17472/2019
A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja helyesen: 2019/10/22

