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HU-Szombathely: Műszaki ellenőrző szolgáltatások
2009/S 137-199606
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kossuth L. u. 1-3., Szombathely Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, attn: Lakézi Gábor, HU-9700
Szombathely. Tel. +36 94520197. E-mail: gabor.lakezi@szombathely.hu. Fax +36 94520264.
(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 11.7.2009, 2009/S 131-191599)

Tárgy:
CPV: 71356100, 71356300.
Műszaki ellenőrző szolgáltatások.
Műszaki támogatási szolgáltatások.
A következő helyett:
I.1): Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
II.2.1): Ajánlatkérő közigazgatási területén útfelújítási beruházások műszaki ellenőrzése, műszaki átadásátvétel
lefolytatása, egyéves garanciális bejárás, ill. szükség szerint szavatossági szemle összehívása, és egyéb, a beruházás
lezárásával kapcsolatos feladatok ellátása az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. A beruházások a tervek
szerint az alábbi technológiák felhasználásával valósulnak meg:
2

— kétrétegű kevert bevonat (becsült terület összesen: 25 200 m ),
2

— aszfaltbetonos burkolaterősítés (becsült terület összesen: 6 950 m ),
2

— aszfaltbetonos burkolaterősítés szerkezetcserével (becsült terület összesen: 2 300 m ),
2

— járda, kerékpárút aszfaltozás, térburkolat építés, felújítás (becsült terület összesen: 9 100 m ).
Részletes utcalistát a dokumentáció tartalmaz.
II.3): Kezdés: 2.10.2009.
III.2.3): b) A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatása, amely tartalmazza a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberek megnevezését, képzettségük ismertetését és a műszaki ellenőri regisztrációs számát, valamint csatolni
kell a megjelölt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát (amelyből megállapíthatónak kell lennie az
adott szakember műszáki ellenőri szakmai gyakorlatának időtartama), valamint a műszaki ellenőri névjegyzékbe vételi
határozatának egyszerű másolati példányát.
IV.3.3): 2.9.2009 (11:00).
IV.3.4): 2.9.2009 (11:00).
IV.3.8): 2.9.2009 (11:00).
VI.3) 2: 23.9.2009 (15:00).
VI.3) 3: 2.10.2009.
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Helyesen:
I.1) Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata.
II.2.1): Ajánlatkérő közigazgatási területén útfelújítási beruházások műszaki ellenőrzése, műszaki átadás-átvétel
lefolytatása, egyéves garanciális bejárás, ill. szükség szerint szavatossági szemle összehívása, és egyéb, a beruházás
lezárásával kapcsolatos feladatok ellátása az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. A beruházások a tervek
szerint az alábbi technológiák felhasználásával valósulnak meg:
2

— kétrétegű kevert bevonat (becsült terület összesen: 18 300 m ),
2

— aszfaltbetonos burkolaterősítés (becsült terület összesen: 5 610 m ),
2

— aszfaltbetonos burkolaterősítés szerkezetcserével (becsült terület összesen: 2 300 m ),
2

— járda, kerékpárút aszfaltozás, térburkolat építés, felújítás (becsült terület összesen: 2 250 m ).
Részletes utcalistát a dokumentáció tartalmaz.
II.3): Kezdés: 9.10.2009.
III.2.3): b) A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatása, amely tartalmazza a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberek megnevezését, képzettségük ismertetését és a műszaki ellenőri regisztrációs számát, valamint csatolni
kell a megjelölt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát (amelyből megállapíthatónak kell lennie az
adott szakember műszaki ellenőri szakmai gyakorlatának időtartama), valamint a műszaki ellenőri névjegyzékbe vételi
határozatának egyszerű másolati példányát.
IV.3.3): 9.9.2009 (11:00).
IV.3.4): 9.9.2009 (11:00).
IV.3.8): 9.9.2009 (11:00).
VI.3) 2: 30.9.2009 (15:00).
VI.3) 3: 9.10.2009.
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