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 részére nézőtéri és ruhatári személyzet beszerzése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: A szerződés aláírásától számítva 18 hónap időtartamra vagy a nettó 45 millió Ft keretösszeg
elérésig tart. Amennyiben a keretösszeg a határozott idő lejárta előtt kimerül, a szerződés hatálya a keretösszegbe tartozó utolsó
kifizetéssel megszűnik. Amennyiben a keretösszeg a szerződés aláírásától számított 18 hónap alatt nem merül ki, abban az esetben a
szerződés a keretösszeg kimerítéséig meghosszabbítható.
Legfeljebb alkalmanként 16 fős személyzet biztosítása (+ egy fő kapcsolattartó), és rendelkezésre bocsátása, eseti helyettesítéssel
nézőtéri dolgozó, nézőtéri felügyelő, ruhatári dolgozó, ruhatári felügyelő minőségben, valamint a feladat ellátásával kapcsolatos
pénzügyi elszámolási feladatok ellátása (ruhatári díj, műsorfüzet díjának beszedésével és Megrendelővel való elszámolásával
kapcsolatos feladatok) az alábbi bontásban:
7 fő nézőtéri dolgozó
6 fő ruhatári dolgozó
1 fő nézőtéri felügyelő
2 fő ruhatári felügyelő
1 fő kapcsolattartó
A munkavégzés időtartama: 1 alkalom: a nézőtéri és a ruhatári személyzet munkavégzése, előadásonként kb. 4 óra. A nagytermi
előadásoknál általában 14 fő, a Kisfaludy termi előadásoknál általában 2 fő jelenléte szükséges 1 alkalommal.
A nagyteremben átlagban 160, a Kisfaludy teremben átlagban 200 előadás van 1 évadban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Összefoglaló tájékoztatással induló nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési 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 (2018/11/28)

V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: Bachuti Kft.
Postai cím: Kossuth Lajos utca 61.

Város: Gönyű

Postai irányítószám: 9071

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: 2020/07/29
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2020/07/15
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 45.000.000
Pénznem: HUF

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

