16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ
Postai cím: Czuczor G. u. 7.
Város: Győr

Postai irányítószám: 9022

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Győri Nemzeti Színház takarítási szolgáltatás beszerzése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: A Győri Nemzeti Színház összesen: 7.800 m2 alapterületű takarítása, amely magában foglalja az
előcsarnok, nézőtér, irodahelyiségek, öltözők, üzemi öltözők, fürdők, mellékhelyiségek, próbaterem, balett terem, Kisfaludy terem,
varrodák, folyosók, lépcsőházak, színpad, kiszolgáló helyiségek állandó, napi, heti szintű, évi egyszeri, továbbá a színészlakások eseti
takarítását.
Évi egyszeri alkalommal ellátandó feladatok:
- évi egy alkalommal a színház főépületén lévő utcafronti ablakok nyári tisztítása alpintechnikával.
- évi egy alkalommal a Bútorgyári u. 4. sz. alatti Műhelyház takarítása
- évi egy alkalommal a színház főépület márvány járófelületének karbantartása (felcsiszolása, kezelése)
- évi egy alkalommal a színház főépület színházterem bronzfüggöny, szőnyegpadló, kárpitozott székek (680 db) tisztítása
- évi egy alkalommal csillárszint üvegburáinak portalanítása és nedves letörlése
Eseti jelleggel felmerülő, külön megrendelésre végzendő feladatok:
1./ a Győr, Czuczor G. u. 30. sz. alatt lévő 20 db színészlakás + lépcsőház takarítása használattól, igénybevételtől függően az
ajánlatkérő jelzése alapján
2./ Az ajánlatkérő igényei szerint a napi, heti szintű takarítási feladatokon kívül felmerülő eseti jellegű takarítási munkák, amelyek
óradíját kéri ajánlatkérő megadni. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy az évi egyszeri alkalommal végzendő munkákat opcionálisan
szerepelteti.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Második rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 122.§ (7) bek. a) pontja

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 (2015/06/23)

V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: Trend Higiénia Kft.
Postai cím: Bródy u. 26.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1088

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: 2016/08/31
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2016/09/19
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 24.990.000
Pénznem: HUF

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

