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: Parkerdő Lakópark területén játszótér kialakítása (EKR000737692019).
II.2) A közbeszerzés mennyisége
Az érintett terület (16667 hrsz.) Szombathely nyugati városrészén, családi házas övezetben található, melyet
a II. Szent János Pál pápa körút határol körbe. A telek területe 5199 m2, a délnyugati sarkában szennyvízátemelő és annak védőkerítése található. A tervezett játszótér ligetszerűen kerül kialakításra, ahol a növényzet
éppolyan fontos hangsúlyt kap, mint az eszközök vagy a burkolatok. A tervezett közpark több funkcionális
egységre tagolható:
- a középső rész szabad tisztás, gyepfelület, amely többféle funkcióra alkalmas: pl. kisebb helyi rendezvények,
piknikezés, foci vagy akár pokrócos pihenés számára nyújt teret fűre lépni szabad elvvel;
- a nyugati részen kap helyet a felnőttek és nagyobb gyermekek (14 évesnél nagyobbak) számára alkalmas
időtöltést, mozgást szolgáló street workout rész, ahol elsősorban saját súllyal végezhetnek gyakorlatokat;
- a déli oldalon a szabad tér mellett térkővel borított íves pihenőtér padokkal, amely akár találkozási pont is
lehet, nyújt kikapcsolódást a pihenni vágyóknak;
- a terület keleti és délkeleti része maga a játszótér, ahol a kicsik (0-6 évesek), illetve a nagyobbak (6-12
évesek) játszóterei egymástól elkülönülnek, de mégis kapcsolódnak egymáshoz.
A park több helyről is megközelíthető, de van három fő megközelítési útvonala: az északi és a nyugati saroktól,
illetve a déli oldalról induló gyalogos sétányon, amelyek összekapcsolódnak. Mind az északi, mind a déli
oldalon az utak mellett egy-egy 6 állásos kerékpártartó is helyet kap. Az egyes részeket íves gyalogos sétány
fűzi össze, amely körbevezet. A sétány akadálymentes közlekedés, illetve megközelítés mellett futásra is
használható. A sétaút mentén pihenő padok elhelyezésére is sor kerül. Burkolata folyamatos szemszerkezetű,
tömörített zúzalék. Ahol a sétány kapcsolódik az úttesthez, süllyeszteni kell a szegélyt az akadálymentes
közlekedés biztosítása végett.
A játszótéri liget a gyermekek útra való kifutásának megakadályozására mind a keleti, mind a déli oldalon
összefüggő cserjesor telepítésére kerül sor, amely szerepét kifejletten tudja betölteni. Addig is a gyermekekre
fokozottan kell figyelni a kísérőknek.
Az adott korcsoporthoz tartozók játszótéri eszközei egy-egy nagyobb, amőba formájú, ívekkel határolt
burkolati mezőben kerülnek elhelyezésre egységes megjelenésű, szegély nélküli kavics, illetve fakéregzúzalék
burkolatba (előbbiek a kicsiknél, utóbbiak a nagyobbak eszközeinél).
A játszótéri eszközök kiválasztásánál a biztonság és megfelelő anyagok mellett fő szempont, hogy azok minél
több mozgásformát (egyensúlyozás, mászás, függeszkedés, forgás, lengés, csúszás stb.) tegyenek lehetővé,
fejlesszék a kreativitást, ugyanakkor a közösségi játékoknak is lehetőséget teremtsenek. A játéktérbe egy
nagyobb, több gyermek (akár 20 fő) együttes játékát lehetővé tevő ún. „csúcsjátszóeszköz” mellett több kisebb

eszköz kerül elhelyezésre. A játszótéri eszközök esési magasságához igazodóan ütéscsillapító burkolatok
betervezésére is sor kerül. Így egyes eszközök a hozzájuk tartozó burkolati résszel később is megépíthetők.
A burkolatokból kikerülő föld jórészéből a helyszínen terepalakulatok, alacsony dombok épülnek. Ezek a
mozgalmasabb látvány mellett játék színterek, a kicsiknek a mozgásfejlesztését is szolgálják, de térhatároló
szerepet is betöltenek.
A kivitelezés egy ütemben valósul meg.
Főbb munkanemek és azok mennyiségei:
- kerti szegély készítés: 470 m
- térkő burkolat készítés 105 m2
- tükör készítés 1010 m2
- 108 db fa ültetése
- 1345 db cserje ültetése
- 1200 m2 gyepesítés
A részletes műszaki és mennyiségi adatokat a kertépítészeti kiviteli tervdokumentáció és a költségvetési
kiírások tartalmazzák.
CPV:
Fő tárgy: 45112723-9
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, a Kbt. 115. § (1) bekezdése 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: 2019. július 3.
V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: Litor Kft.
Postai cím: Vízöntő utca 7.
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: 2020/06/19
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2020/07/24

V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 47.544.497 Ft
Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
Szerződésszám: 73093-13/2019, SZMJV PH iktatószám: 83.055/2019.

