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

Postai irányítószám: 9700

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Gyalogos passzázs építése a Járdányi Paulovics István Romkert területén

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
A Székesegyháztól indulva a Romkerten keresztül egy 184 m hosszú gyalogos passzázs kerül kialakításra, melynek végpontja a Hollán
E. utca. A passzázs négy szerkezeti egységre tagolható a székesegyháztól indulva ezek az alábbiak:
1. Meglévő járdaszerkezet helyére épített rámpa, mely szerkezete monolit vasbeton, felülete seprűzött beton felület. A felület
csúszásmentes és lejtése kielégíti az akadálymentes követelményeket. Felületén keletkező csapadékvizet a székesegyház épület
sarkánál elhelyezett vonalmenti folyókában gyűjtjük össze, és a meglévő csapadékhálózatban vezetjük el. Hossza: 80,5m
2. A várfal fölött „ellebegtetve”, egy síkban vezetett gyalogos járda. A várfalra, annak szerkezetét nem megbontva ~25cm vastag
vasbeton „koszorú” lemez kerül, mely fogadja a járda fémszerkezeteit. A vasbeton koszorú mély árnyékfúgával markánsan elválasztott
a falazott falszerkezettől, a koszorú mintegy védő szerkezetként is funkciónál, és kiegyenlíti a falazat
egyenlőtlenségeit (felső síkjai vízszintesek, szintugrások függőlegesek). A koszorú a várfal ívét közelíti, szabályos ív szakaszokra
bontva. A vasbeton koszorúra filigrán acél kereteket állítunk ~2,0m-es osztásközzel, erre kerülnek az ívesen hajlított UPE 120
szegélygerendák. A szegélygerendákra fektetjük a 1 cm-es hézagokkal fektetett, 13cm vastag, előre gyártott finombeton járda
elemeket. Az azonos palást síkban készülő vasbeton koszorúhoz és a szegélygerendához csavarozással rögzítjük a függőleges korlát
elemeket, melyek egyben burkolatként, felület alkotóként is funkcionálnak. A korlát elemek függőleges, párosával összefogott
8x120mm
keresztmetszetű laposacél lamellák, alul felül vízszintesen, mintegy keretként összefogva. Az acélszerkezetek tüzihorganyzott porszórt
felülettel készülnek. Hossza: 66,6 m
3. Az egykori lakótorony mellett, a várfal és a rézsű között hídszerkezetként jeleneik meg a gyalogos felület, itt a finombeton
járdaelemek helyett 13/13cm-es, gyalult, felső járófelületén bordázott
gőzölt akác gerendákból alakítjuk ki a járófelületet. A híd tartószerkezete 6db I300 és 2db U300 szegélygerendaként. az acél
gerendákhoz alulról rejtetten csavarozzuk a gerenda járófelületet. A bordázás 10mm széles, 3mm mély hosszanti nútok, 10mm-ként.
Hossza: 10m
4. A hídszerkezettől a Hollán Ernő utcai kerítés vonaláig talajra fektetett járda készül, a meglévő terepsíkot a járda vonalához igazítjuk,
a Hollán Ernő utca felőli járdáshoz akadálymentes szempontokat kielégítve síkban csatlakozunk. A járda kiemelése látszóbeton
alapfalakkal történik,
ezek közé vasbeton járdaszerkezet készül, seprűzött felülettel, keresztben dilatáltan. A járda két oldalán szakaszosan lamellás kerítés
készül. A Hollán Ernő utca felé eső szakaszon a meglévő kerítéshez csatlakozik az új kerítés, a kiszélesedő területen utcabútorokat
(padokat, szemetes,
kerékpártároló) helyezünk el. Hossza: 27m.
A passzázst a Hollán Ernő utcánál új kapuval zárjuk, a Mindszenty tér felé a meglévő vaskapu biztosítja a zárást. A Székesegyház és
szemináriumépület közt teresedés épül, a Mindszenthy tér már elkészült burkolatával azonosan. A szűk teresedésbe növény kazetták,
valamint egy-egy fa került betervezésre. A területen található ókori gránit oszlopok egy sorban kerülnek elhelyezésre. A Romkert
bejárata felé, az épület sarkának vonalában szintén kapu készül, ez a régészeti park bejárataként is szolgál.
A passzázs kialakításának keretében a székesegyház és szeminárium épület közötti teresedés burkolatait is rendezzük, felújítjuk. A
passzázs teljes hosszában a korlát-kerítés lamellák közé, a külső ívre oldalán LED világítás készül, mely a járófelületet világítja meg.
A felületen keletkező csapadékvizek elvezetését részben a meglévő zárt csapadékcsatorna rendszeren, és burkolati lefolyórácsokon
keresztül (szemináriumi épület és székesegyház közötti terület) és részben a zöldfelületen elszikkasztással biztosítjuk.

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. 113. § (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 (2016/10/17)

V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: Inter-Alp Építőipari és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Rózsa u. 80. 2/1
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1064

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: (2017/08/25)
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: (2017/09/22)
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [141.865.079,- ]
Pénznem: HUF

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

