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 Lajos utca 1-3.
Város: Szombathely

Postai irányítószám: 9700

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: A TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00004 projekt azonosító számú „Schrammel Imre
életművének méltó elhelyezése Szombathelyen” című projekt megvalósítása vállalkozási szerződés keretében.
(EKR000889212019)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
A TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00004 projekt azonosító számú „Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése
Szombathelyen” című projekt megvalósítása vállalkozási szerződés keretében. A projekt célja, hogy a Képtár
és az Iseum együttműködése tovább bővüljön egy többfunkciós kiállítótérrel rendelkező épülettel. Az egykori
magtár épület (Éva malom) felújítása során a meglévő szerkezetekben és terekben nagyobb átalakítás nem
szükséges. Az épület bejárata áthelyezésre kerül a jelenlegi végfali helyzetéből az udvar felőli oldalra, ahol
most zárt üvegfal található. A vele átellenes Thököly úti kapu csak alkalmanként használható, mivel az előtte
futó járda keskeny. A múzeum térre néző véghomlokzat jelentősen átalakul. A kőburkolat helyét tégla foglalja
el ún. közösségi fal formájában. A múzeum épületében a földszinten lobby tér kerül kialakításra, időszaki
kiállítások és rendezvények lebonyolítására alkalmas térrel, akadálymentes WC-vel. A pinceszinten a
látogatók számára használható kiszolgáló helyiségek, gépészeti terek, raktárak kapnak helyet. Az emelet ad
helyet az állandó kiállításnak, itt az akadálymentes WC-n kívül egyéb helyiség nem található. A tetőtérben
egy összefüggő, vegyes használatú tér kerül kialakításra.
Az épület alapterülete:
pince: 240,78 m2
földszint: 250,52 m2
emelet: 259,81 m2
tetőtér: 181,11 m2
Összesen: 932,22 m2
Főbb munkanemek:
- egyedi fagyálló klinkertégla burkolat építése: 101,8 m2
- lapburkolat bontása: 795,9 m2
- padlóburkolat készítés: 435,4 m2
- műanyag-diszperziós festés: 1243 m2
- magastető hő- és hangszigetelése: 68 m2
CPV:
Fő tárgy: 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, Kbt. 115. §-a szerinti általános 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: 2020. július 17.
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 Kft.
Postai cím: Kossuth Lajos utca 94.
Város: Szentpéterfa

Postai irányítószám: 9799

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: 2020/11/05
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2020/12/11
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 179.358.855 Ft
Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
Iktatószám: 73027/2019, SZMJV PH iktatószám: 83.052/2019.
Szerződés szerinti teljesítési határidő/készre jelentés (100 %-os készültségi szint) időpontja: 2020/10/10

