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: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
Postai cím: Kőrösy József utca 7-9.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1117

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: CSAPI telephelyein rendszeres csatornatisztítási munkák

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
A CSAPI 11 telephelyén évente összesen 100 esetben (rendszeres módon) csatornatisztítási feladatok ellátása/év
Rendkívüli csatornatisztítás 10 eset/év.
Ajánlatkérő az itt megjelölt mennyiségtől + 15%-ban eltérhet.
A feladat ellátásával kapcsolatos műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Második Rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 122/A. §

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 (2015/05/19)

V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: Papi Profi Kft.
Postai cím: Nyírfa u. 15.
Város: Fót

Postai irányítószám:2151

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: (2016/06/20)

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: (2016/07/21)
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 10.400.400,Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
Részteljesítés. A szerződés 2015.06.25-én került aláírásra és 24 havi időtartamra szól.
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szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben

