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 : „A Szegedi Tudományegyetem nyomdai előkészítési és nyomdai kivitelezési
szolgáltatásainak megrendelése 4 éves időtartamra” (80/K/2018/SZTE/1.)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a Szegedi Tudományegyetem egyes nyomdai előkészítési és kivitelezési szolgáltatásainak megrendelésére,
keret megállapodásos eljárás keretében az alábbi 3 részajánlati körben: 1. Konkrét nyomdai és grafikai igények közvetlen
megrendelése keretmegállapodás alapján 2. Nyomdai előkészítési és nyomdai kivitelezési munkák beszerzése keretmegállapodás
alapján verseny újranyitás keretében 3. Klinikai és belső használatú egészségügyi nyomtatványok (A felhívásban az ajánlati részek
megnevezése, a karakter korlátozásra tekintettel rövidítve került rögzítésre) Ajánlatkérő (AK) részajánlati körönként külön-külön
meghatározta a nyomdai termékek és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások részletes specifikációját a közbeszerzési
dokumentumokban. AK-nál az eljárás hivatkozási száma: 80/K/2018/SZTE
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 247-569621
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 23795/2018
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2018. 12. 14
V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: INNOVARIANT Nyomdaipari Kft.
Postai cím: Ipartelep 4.
Város: Algyő

Postai irányítószám: 6750

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: 2020. 03. 26
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2020. 04. 16.
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül összesen 11 260 783 - Ft
Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
1
2

szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben

