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: Szegedi Tudományegyetem
Postai cím: Dugonics tér 13.
Város: Szeged

Postai irányítószám: 6720

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya : „Eszköz és alkatrész beszerzés az "Új gyógyszer hatóanyagok és célba juttatások új hordozórendszerekkel"
elnevezésű - GINOP-2.3.2-15-2016-00060 számú - projekt keretében” (55/Ny/2018/SZTE/6.)

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Adásvételi szerződés eszközök és alkatrészek beszerzésére 25 részajánlati körben "Új gyógyszer
hatóanyagokés célba juttatások új hordozórendszerekkel" elnevezésű (GINOP-2.3.2-15-2016-00060 számú) projektkeretében.
Az eszközök beszerzése esetében az üzembe helyezés is Ajánlattevő feladata. Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását,
beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembehelyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával;
az érvényes forgalomba hozataliengedély bemutatását; az üzembe helyezési jegyzőkönyv felvételét; a kezelőszemélyzet betanítását (a betanítás
az eljárás 7. és 8. részében szükséges 2-3 fő részére maximum 1 munkanap időtartamban) rögzítőjegyzőkönyv felvételét; megfelelőséget igazoló
mérési jegyzőkönyv felvételét.
Az alkatrészek beszerzése esetében Ajánlattevő feladata a termékek leszállítása

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Második része, XV. fejezete
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 81. § Nyílt eljárás

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 2018/S 174-394199
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 16131/2018
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési
Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2018. 09. 07.

V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: Forr-Lab Kft.
Postai cím: Madarász V. utca 1/A
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1131

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. 05. 15.
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2019. 06. 24.
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül összesen 229 000,-Ft
Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
A szerződés megkötése a következő részre irányult:
7. rész: 1 db asztali pH mérő beszerzése
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

