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: PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Szentháromság tér 6.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1014

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Budapest I. kerület Szentháromság tér 6. szám alatti egykori pénzügyminisztériumi műemlék épület
rekonstrukciójához kapcsolódó restaurátori kutatások, valamint épület feltáró bontási munkák elvégzése keretszerződés keretében”

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Budapest I. kerület Szentháromság tér 6. szám alatti egykori pénzügyminisztériumi műemlék épület rekonstrukciójához
kapcsolódó restaurátori kutatások, valamint kapcsolódó épület feltáró kézi bontási munkák elvégzése – keretszerződés
keretében az alábbiak szerint:
restaurátori kutatások elkészítése és dokumentálása, valamint az eltávolítható épületelemek meghatározásához
szükséges restaurátori feladatok elvégzése;
a történeti (örökségvédelmi) értékkel nem rendelkező és tartószerkezeti szereppel nem bíró épületelemek
eltávolítása, azaz az épület feltáró kézi bontások.
E két egymással szorosan összefüggő feladatcsoport az alábbi részfeladatok megvalósítását foglalja magában:
1. Restaurátori kutatási tervek, helyszíni restaurátori kutatás, valamint restaurátori tendertervek, továbbá az épület
feltáró bontási szakfelügyelet
1.1 Kutatási tervek
- Festőrestaurátori (és stukkó) kutatás
- Farestaurátori kutatás
- Kőrestaurátori (kő- stukkó- cementlap) kutatás
- Fémrestaurátori kutatás
- Szilikátrestaurátori (üveg, és kerámia) kutatás
1.2 Helyszíni restaurátori szemrevételező és roncsolásos restaurátori kutatás elvégzése és dokumentálása
festőrestaurátori, farestaurátori, kőrestaurátori, fémrestaurátori, valamint szilikátrestaurátori műtárgy listákban rögzített
elemekre.
1.3. Restaurátori tenderterv a festő-, fa-, kő,- fém-, szilikát szakágakra a restaurátori kutatási dokumentációban részletezett
tartalommal. Restaurátori kutatási dokumentáció, műtárgylista (helyreállítási javaslattal és értékeléssel arról, hogy restaurátori
vagy szakipari feladat-e a helyreállítás), árazott és árazatlan költségvetés kiírás, restaurátori kutatások feldolgozása az
alaprajzokon (értékterv aktualizálás)
1.4 Az épület feltáró kézi bontások szakmai felügyelete, a restaurátori kutatást akadályozó épület feltáró történeti érték
nélküli épület elemek meghatározása, a bontások szakmai felügyelete
2. Épület feltáró bontások kivitelezése
-

Történeti érték nélküli válaszfalak, előtét,-és szerelt WC válaszfalak és ezen válaszfalakban található belső ajtók
bontása
Történeti érték nélküli padlóburkolatok, aljzatok és födémfeltöltések bontása
Utólagos álmennyezetek bontása
Történeti érték nélküli belső vakolatok eltávolítása (leverések) a pinceszinten és az alagsori szinten
Épületgépészeti elemek bontása (hőközpontig), az alagsori gerincvezetékek kivételével
Épületvillamossági elemek bontása

-

Történeti érték nélküli utólagos belsőépítészeti elemek bontása (beépített szekrények)
Hess András téri áthajtó kibontása

CPV kód(ok):
45212314-0 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák.
45110000-1 Épületbontás és bontási munka, földmunka.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. III. rész XVII. fejezet szerinti
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti

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 (2017/11/15)

V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: Garage Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Múzeum utca 9. III. em. 16.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1088

V.2) A szerződés teljesítése
V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt x igen  nem
A nem szerződésszerű teljesítés indoka:
V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2018/09/04
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2018/10/01
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 295.999.248
Pénznem: [H][U][F]

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

