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. (EKR000324322018)
5. RÉSZ: Mérleg utcai szakasz kivitelezése
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.
(EKR000324322018)
5. RÉSZ: Mérleg utcai szakasz kivitelezése
Mérleg utca (Pálya u.- II/a.j. árok) Építéssel érintett ingatlanok: Szombathely 8006., 8003/2., 7999/5., 7997.,
7996/1., 7948., 7950. hrsz. P-1-0 jelű szakasz: 0+000 – 0+416,3 szelvények között: a 8006 hrsz-ú ingatlanon
meglévő nyílt árok, amely közvetlen befogadója a Pick árok. 0+416,3 – 0+744,5 szelvények között: zárt
csapadékcsatorna átépítése a mérleg utca K-i végéig, követve a meglévő csapadékcsatorna nyomvonalát.
0+744,5 – 1+070 szelvények között: a Mérleg utca É-i oldali útárka. Az árkot a Pálya utcáig teljes hosszban ki
kell tisztítani, kapubejárókat át kell építeni. A jelenleg meglévő zárt szakasz megmarad. P-1-1 jelű szakasz: A
Mérleg utca D-i oldali útárkának a 7993/1 hrsz-ú telephelytől K-i irányba tartó szakasz, melynek befogadója a
P-1-0 jelű vízelvezető rendszer zárt csatornájának végaknája. P-1-2-0 jelű szakasz: A szakasz befogadója a
Mérleg utca É-i oldali útárka, innen indulva D-i irányba haladva áteresszel keresztezi a Mérleg utcát, majd
csatlakozik a zárt csatornához, végül nyílt árokként tovább tart a 7993/1 hrsz-ú telephely kapubejárójáig. P-12-1 jelű szakasz: Befogadója a meglévő zárt csatorna víznyelőaknája. P-1-3 jelű szakasz: Befogadója a Mérleg
utca É-i oldali útárka.
A tervezett létesítmény hossza: 1 237 fm.
Új csapadékvíz-elvezető csatornát kell építeni. A kivitelezési tevékenységeket üzemelő rendszeren kell végezni.
Az építési munkát városi környezetben, a forgalom fenntartása mellett kell elvégezni.
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. július 11.
V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: A-Híd Építő Zrt.
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1138

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: 2019/12/23
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2020/05/07
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 26.197.251 Ft
Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
Szerződés szerinti teljesítési határidő/készre jelentés (100 %-os készültségi szint) időpontja: 2019/11/24

