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: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Postai cím: Városház tér 3.
Város: Komló

Postai irányítószám: 7300

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: szociális intézmény részére ebéd készítése és kiszállítása a 7300 Komló, Kossuth L. u. 103. és a
7300 Komló, Kazinczy u. 2-4. sz. alatti kiosztó helyekre, valamint ebéd kiszállítása Komló közigazgatási területén

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:A Kossuth L. u 103. és a Kazinczy u. 2-4. sz. alatti kiosztó helyekre napi 85 adag kiszállítása,
valamint napi 35 adag házhoz szállítása. A megjelölt mennyiségek a ténylegesen igénybeveendő mennyiségektől a létszámok
változása miatt +15%-kal eltérhetnek.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: A Kbt. 121. § (1) bekezdés b.) pontja szerinti
eljárás
IV.1.2) Az eljárás fajtája: nyílt

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1[ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 118724/2012.
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn)

V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: Goszt-Krili Bt.
Postai cím: Bányász u. 24.
Város: Komló

Postai irányítószám:7300

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: 2019.12.31. (2019. évi részteljesítés)

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2020. 02. 06. (2019. évi részteljesítés)
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 10.662.186,- (2019. évi részteljesítés)
Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
A szerződés részteljesítése szerinti mennyiség:
Kossuth L. u. 103.
(adagszámok)

Kazinczy u. 2-4.
(adagszámok)

Térítésmentesen
(adagszámok)

Összesen

19.757

2.171

1.190

23.118

A vállalkozási szerződés 2015. május 20 napján az alábbi ok miatt módosításra került:
Vállalkozó hivatalos elnevezésének módosulása.
1

2

szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben

Komló, 2020. február 07.

