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 L. u. 1-3.
Város: Szombathely

Postai irányítószám: 9700

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Szent Márton Terv II. üteméhez kapcsolódó Járdányi Paulovics István Romkert fejlesztésére
vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
A szerződés tárgya a Szombathely, Mindszenty József tér 1. / Járdányi Paulovics István Romkert és környezete Szent Márton terv II.
üteme keretében történő további fejlesztése érdekében döntés-előkészítő tanulmányterv alapján az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 32. § (1) bekezdése szerinti építészeti-műszaki tervezési tevékenység.
A beruházás rövid leírása:
- A meglévő Romkert (hrsz.: 5997/1 és 6009) fejlesztése.
Ezen belül:
- Területrendezés; kapcsolódó zöldfelületek és terek kialakítása, Borostyánkő út és Római városfal interpretatív rekonstrukciója a
döntés-előkészítő tanulmányterv szerint
- 2 db védőépület építése (Aula, Oktogon)
A fenti beruházással kapcsolatban a tervező feladata:
A létesítmények engedélyes és kiviteli terveinek az elkészítése, a jogerős engedélyek beszerzése.
A tervező feladatát képezi a létesítmények megépítéséhez szükséges minden szakági munkarész elkészítése.
A tervező feladata az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti árazott költségvetés,
továbbá az ennek alapján készített árazatlan költségvetési kiírás elkészítése.
A tervező a feladatát az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet, a Kbt., az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, az építési termék építménybe történő betervezésének
és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet, továbbá a
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásainak megfelelően köteles ellátni.
A terveknek meg kell felelniük a vonatkozó műszaki szabványokban foglaltaknak.
A terveknek alkalmasaknak kell lenniük az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO)
keretén belül működő Világörökségi Bizottság (World Heritage Committee) által igazgatott Világörökség Programba történő
felterjesztésre. (A világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és
Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban 1972. november 16-án elfogadott egyezménynek megfelelően
– kihirdetve: 1985. évi 21. törvényerejű rendelet.)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. II. rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája: nyílt eljárás

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 2017/S 242-503311
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 17903/2017 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2

V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: ABC Group Kft.
Postai cím: Petőfi Sándor utca 48.
Város: Újlengyel

Postai irányítószám: 2724

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: (2018/12/10)
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: (2019/01/11)
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 8.804.000,Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
A szerződés 9.1. pont szerint a szerződés a teljesítés lehetetlenné válásával megszűnik. A szerződés a terület tulajdonosának és a
támogató szervezet Miniszterelnökség álláspontja szerint lehetetlenné vált, így a szerződés 2018. október 15. napján megszűnt.
A Felek az elvégzett feladatok tekintetében elszámoltak.
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