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: Szemlencsék (hátsó csarnokba implantálható műlencsék) beszerzése (82/Ny/2018/SZTE/1)

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés 500 db Hydrofil, egytestű, akril műlencse mennyiség beszerzésére. Az ajánlattevőknek biztosítaniuk kell a
megajánlott szemlencsék beültetéséhez szükséges technikai feltételeket is, beleértve a szükséges műszereket és a hajlítható lencsék
esetében az injektorokat is. Ez utóbbi tekintetében elfogadható az is, ha az injektor a lencséhez csomagolva található (egyszer
használatos), illetve ha megfelelő számú, újrasterilizálható injektor rendelkezésre állását biztosítja az ajánlattevő a Klinika számára. A
termékek részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentum Műszaki Leírás része tartalmazza, melyre alkalmazandó a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3). Ajánlatkérő a műszaki leírásnak megfelelő szakmai ajánlat benyújtását írja elő.
Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési dokumentumban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi feladatra.

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 Kbt. 81. § Nyílt eljárás

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 243-554411
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22900/2018
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2

V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: OPC Szemészeti Termék Központ Kft..
Postai cím: Bokréta u. 7-9.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1094

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. 04.03-2020.04.27.
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2020.05.27-ig (utolsó kifizetés 2020.04.09.)
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: nettó 15 500 000,- Ft

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
A szerződés időtartama 12 hónap. A teljesítéssel kapcsolatos adatok a 12 hónap időtartamra vonatkoznak.
1
2

szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben
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