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
Postai cím: Kossuth L. u. 1-3.
Város: Szombathely

Postai irányítószám: 9700

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Szombathely, Móricz Zsigmond utca felújítása

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Szombathely, Móricz Zsigmond utca felújítása
Tervezett hossz: 298,5 m
Szélesség: 7,00 m
Ívek: egy jobb tiszta ív R=350,0 m sugárral
Lekerekítő ívek: 6,00-8,55 m
Hossz esés: 0,3-2,9%
Oldalesés: 2,5%-os egy és kétoldali
Járda: K-i oldalon 2,00 m széles
0,5-2,5% oldaleséssel
„1. tip. burkolat” útburkolat T.O.=”C”
-5,0 cm AC 11 kopó
-5,0 cm AC 11 kötő
-20 cm CKt-T2 (feszültségmentesítve, kellősítve)
-20 cm Homokos-kavics (NHK 0/32-P„2. tip. burkolat” –járdaburkolat
-8 cm térkő (pl: Leier Piazza, szürke, vegyes méretben)
-3 cm BZ 2/4
-15 cm CKt-T2 (feszültségmentesítve) (20cm kapubejárókban)
-20 cm Homokos-kavics (NHK 0/32-P„3. tip. burkolat” –Ny-i oldali burkolt felület
-8 cm térkő (pl: Leier, Solido antracit, kettős kötésű)
-3 cm BZ 2/4
-20 cm CKt-T2 (feszültségmentesítve)
-20 cm Homokos-kavics (NHK 0/32-P-

-Fagyvédő és javító rtg.

-Fagyvédő és javító rtg.

-Fagyvédő és javító rtg.

A műszaki leírásban megadott paraméterek tekintetében az ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat, amelyek a
megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek. A közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 46. § (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai
szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi
szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított
teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő
eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve
funkcionális követelményeknek.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. III. rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, uniós értékhatár alatti, nyílt eljárás

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (2016/12/23)

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 u. 2.
Város: Szombathely

Postai irányítószám: 9700

V.2) A szerződés teljesítése
V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt  igen  nem
A nem szerződésszerű teljesítés indoka:
V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: (2017/08/17)
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: (2017/09/15)
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 87.995.620,Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
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szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben

