16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez *
A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek1 (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: Szombathelyen utcák felújítása
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
„Szombathely, Mészáros Lőrinc utca, Török Ignác utca és a Vadász utca felújítása”
I. rész: Szombathely, Mészáros Lőrinc utca:
Mészáros L. u. kötőanyaga elöregedett, burkolatsüllyedések, erősen kátyúsodott, szakaszok.
hálósan repedezett burkolat felújítása szükségessé vált, gazdaságosan már nem javítható.
Útpálya: szélesség: 4,0 m, hossz: 248,0 m
Pályaszerkezet:
20 cm eruptív kő alapréteg (FZKA 0/30)
8-10 cm bazalt kő alapréteg (FZKA 0/30)
Hideg remix cem. kötésű útalap
5 cm AC 11 hengerelt aszfalt kiegyenlítő réteg
4 cm AC 11 hengerelt aszfalt kopóréteg
Padka: szélesség: 0,50 – 0,50 m
Járda: szélesség: 1,20 – 1,20 m
hossz: 242,0 – 242,0 m
Szerkezet:
20 cm Homokos kavics védőréteg
10 cm C8/10-32 F1 soványbeton alapréteg
4 cm AC 11 hengerelt aszfalt kopóréteg
Árok: két oldali, földmedrű szikkasztó/párologtató árok
II. rész: Szombathely, Török Ignác utca:
A Török Ignác u. kötőanyaga elöregedett, burkolatsüllyedések, erősen kátyúsodott, szakaszok.
hálósan repedezett burkolat felújítása szükségessé vált, gazdaságosan már nem javítható.
Útpálya: Rumi u. – Hétvezér u. között:
szélesség: 5,90 m
hossz: 65,0 m
Hétvezér u. – Ond vezér u. között:

szélesség: 5,60 m
hossz: 189,0 m
Ond vezér u. – Szt. István király u. között:
szélesség: 4,50 m
hossz: 222,0 m
Pályaszerkezet:
20 cm eruptív kő alapréteg (FZKA 0/30)
8-10 cm bazalt kő alapréteg (FZKA 0/30)
Hideg remix cem. kötésű útalap
5 cm AC 11 hengerelt aszfalt kiegyenlítő réteg
4 cm AC 11 hengerelt aszfalt kopóréteg
Padka: szélesség: 0,20 – 0,25 m
hossz: 411,0 – 411,0 m
Szerkezet:
20 cm Zúzottkő alapréteg (Z20/80)
12 cm Zúzottkő felső réteg (ZA12/20)
Járda: szélesség: 1,20 – 1,40 – 1,50 m
hossz: 411,0 m
Szerkezet:
20 cm Homokos kavics védőréteg
10 cm C8/10-32 F1 soványbeton alapréteg
4 cm AC 11 hengerelt aszfalt kopóréteg
Árok: két oldali, földmedrű szikkasztó/párologtató árok
rézsű: 1:1,5
Áteresz: 16 db ø30 beton, 62,40 m
III. rész: Vadász utca:
A Vadász utca kötőanyaga elöregedett, burkolatsüllyedések, erősen kátyúsodott, szakaszok.
hálósan repedezett burkolat felújítása szükségessé vált, gazdaságosan már nem javítható.
I-II. ütem
Építendő hossz: 184,0 m + 347,0 m
Útpálya szélesség: 5, 0 m - 4,50 m
Útpadka: 0,50 m - kétoldali 0,50 m
Folyóka elemek: 50x17/6x25 e.gy. beton elemek (járható)
Folyóka hossza: 143,0 fm
Csatorna hossza: 88,80 fm (ø 30 egy. bet)
Pályaszerkezet: 20 cm eruptív kő alapréteg (FZKA 0/30)
8-10 cm bazalt kő alapréteg (FZKA 0/30)
Hideg remix cem. kötésű útalap
5 cm AC 11 hengerelt aszfalt kiegyenlítő réteg
4 cm AC 11 hengerelt aszfalt kopóréteg
Padka: szélesség: 0,50 m
Járda: szélesség: 1,20 – 1,40 – 1,50 m
hossz: 184,0 m
Szerkezet:
20 cm Homokos kavics védőréteg
10 cm C8/10-32 F1 soványbeton alapréteg
4 cm AC 11 hengerelt aszfalt kopóréteg
Árok: mederlappal burkolt nyílt árok

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: III. rész XVII.
fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 6849/2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:2 (2020/02/11)
V. szakasz * : A szerződés teljesítése 1 - Szombathely, Mészáros Lőrinc utca felújítása
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) * A szerződést kötő fél (felek)
Hivatalos név: BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Postai cím: Andrássy Utca 77. 2em. 14.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1062

V.2) A szerződés teljesítése
V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt x igen O nem
A nem szerződésszerű teljesítés indoka:
V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: (2020/09/22)
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: (2020/10/21)
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [51 259 254] Pénznem: [ HUF ]
V. szakasz * : A szerződés teljesítése 2 - Szombathely, Török Ignác utca felújítása
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) * A szerződést kötő fél (felek)
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 O nem
A nem szerződésszerű teljesítés indoka:
V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: (2020.11.03.)
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: (2020.12.17.)
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [99 195 911 ] Pénznem: [ HUF[ ]
V. szakasz * : A szerződés teljesítése 3 - Szombathely, Vadász utca felújítása
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) * A szerződést kötő fél (felek)
Hivatalos név: Litor Kft
Postai cím: Vizöntő Utca 7.
Város: Szombathely

Postai irányítószám: 9700

V.2) A szerződés teljesítése
V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt x igen O nem
A nem szerződésszerű teljesítés indoka:
V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: (2020/12/22)
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: (2021/01/22)
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [81 078 753 ] Pénznem: [ HUF ]
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:2

1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

