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-6.3.3-15-SH1-2016-00001 kódszámú „Szombathely bel- és csapadékvíz
védelmi rendszerének fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló építési munkák vállalkozási szerződés
keretében.
1. RÉSZ: Stromfeld lakótelep (Bárdosi Németh J. u.- Minerva lakótelep gerincvezeték)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
A TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 kódszámú „Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének
fejlesztése" című projekt keretében megvalósuló építési munkák vállalkozási szerződés keretében.
1. RÉSZ: Stromfeld lakótelep (Bárdosi Németh J. u.- Minerva lakótelep gerincvezeték)
Építéssel érintett ingatlanok: Szombathely 1705/84., 1695/27. hrsz.
A 87-es jelű közút alatt tervezett átvezetés NA550-as KG-PVC csatornacsővel kerül kialakításra. A tervezett
létesítmény hossza: 286 fm NA 500-as tömör falú KG-PVC csatornacsőből.
Új csapadékvíz-elvezető csatornát kell építeni. A kivitelezési tevékenységeket üzemelő rendszeren kell végezni.
A feladat tartalmazza a következő munkanemeket:
- víznyelő építése,
- folyóka, szegély, út, járda és zöldfelület építése és/vagy helyreállítása
- tűzcsapáthelyezés (szükség szerint)
- csatornabontás,
- forgalomtechnikai munka.
CPV:
Fő tárgy: 45232130-2
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik Rész, XVII.
Fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: nemzeti, a Kbt. 113. §-a 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. január 4.
V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: „Szkendó” Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft.
Postai cím: Mérleg utca 2.
Város: Szombathely

Postai irányítószám: 9700

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: 2019/03/07
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2019/04/12
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 36.892.470 Ft
Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
Szerződés szerinti teljesítési határidő/készre jelentés (100 %-os készültségi szint) időpontja: 2019/02/20
A Felek a szerződést egy alkalommal módosították. A módosítás a vállalkozói díjat érintette. A módosítás
dátuma 2019/01/22. Tájékoztató a szerződés módosításáról KÉ-2303/2019. (KÉ 56. szám), 2019/03/21.

