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: Eszközbeszerzés a Szegedi Tudományegyetem részére a GINOP-2.3.2-15-2016-00038 sz. projekt
keretében (43/Ny/2018/SZTE)

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés eszközök beszerzésére és üzembe helyezésére az „Intelligens fémvegyületek” projekt (GINOP-2.3.2-15-201600038) keretében. 18 részajánlati kör.
Az üzembe helyezés magában foglalja: a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő
üzembe helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását;
az üzembe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetén); a kezelőszemélyzet
betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét (amennyiben az adott résznél betanítás szükséges); megfelelőséget igazoló mérési
jegyzőkönyv felvételét. A megajánlott árunak – az ajánlattevő nyertessége esetén – a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell CE
jelöléssel, forgalomba hozatali engedéllyel vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Második rész XV. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: uniós értékhatár feletti nyílt eljárás a Kbt.81.§ alapján

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 2018/S 130-296007
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 11504/2018
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2018. 06. 28.

V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: HORIBA FRANCE SAS
Postai cím: Rue du Canal 16-18
Város: Longjumeau, France

Postai irányítószám: 91165

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. 05.21.
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2019. 08. 08.
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: nettó 20 288 000,- Ft

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
A szerződés megkötése a következő részekre irányult:

18. rész: 1 db HORIBA Fluoromax Plus spektrofluoriméter és TCSPC készülék
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szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben
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