
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: Padlásszínház felújítása 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Megrendelő, a Győr, Czuczor G. u. 30. szám alatti épület tetőterének egyik részén, egy ideiglenes 
padlásszínház kialakítását és működtetését tervezi. A megrendelő által kialakítani kívánt funkció, - a vonatkozó jogszabályok betartása 
érdekében- kisebb mértékű átalakítási munkákat tesz szükségessé. A tárgyi átalakítási munkák nem építési engedélyhez kötött 
tevékenységek, azonban a funkció szabályos kialakítása a működés során szakhatósági oldalról ellenőrzésre kerül. A szabályos 
kialakításhoz szükséges munkálatok legnagyobb részét, a tűzvédelmi előírásokból adódó átalakítási munkák jelentik. Ezeken felül 
vannak egyéb, megrendelői igények a funkció kialakításához kapcsolódóan. A tűzvédelemhez kapcsolódó átalakítási munkák két fő 
részre oszthatóak, a színházterem és a kiszolgáló helyiségeihez kapcsolódó munkálatok, és a menekülési útvonalat jelentő, a 
lépcsőházat érintő munkálatok. A korábbi 70 fő max. befogadóképességgel szemben 50 fő max. befogadó képességű lesz a 
színházterem. A lépcsőházat menekülő útvonalként kell figyelembe venni, ennek megfelelően kell kialakítani, mint füstmentes 
lépcsőház. Épületvillamos oldalról az átalakítással érintett területek erős és gyengeáramú átalakítási és felújítási munkái merültek fel, 
beleértve a kapcsolódó elosztó átalakítási munkákat és új elosztóterveket, valamint a hő –és füstelvezetéshez és az épületgépészeti 
hűtés megtáplálásához szükséges feladatokat. Épületgépészeti munkák közé tartozik a Padlásszínház központi klimatizálása. Részletek 
feladatok a műszaki leírásokban és tervdokumentációban. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy meghatározott gyártmányú 
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat 
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való 
hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. 

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: A Kbt. 115. § szerinti nyílt 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 (2018/12/19) 

V. szakasz: A szerződés teljesítése 
V.1 A szerződést kötő fél (felek) 

V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1 

Hivatalos név: VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Kft. 

Postai cím: Berkenyefa Sor 9. 

Város: Győr Postai irányítószám: 9027 



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: 2019/07/31 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2019/08/28 

V.2.4) A szerződés értéke 
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 49.971.735 

Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk  

VI.1) További információk: 2 

  

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


