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 : Képalkotó diagnosztikai eszközök beszerzése a Szegedi Tudományegyetem részére (67/Ny/2018/SZTE/4.)

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „Képalkotó diagnosztikai eszközök beszerzése a
SzegediTudományegyetem részére” - Hagyományos röntgen berendezések
# 4 db Digitális felvételi-átvilágító röntgen berendezés, amelyből 2 db vételi jog opció
# 8 db Digitális mennyezeti sínes felvételi röntgen berendezés, amelyből 4 db vételi jog opció
# 8 db Helyszíni mobil röntgen berendezés, amelyből 5 db vételi jog opció
# 10 db Sebészeti C-karos képerősítő 20x20
# 1 db Sebészeti C-karos képerősítő 30x30
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, az üzembe helyezés és akapcsolódó építési munkák költségét, a
szállítási költséget, továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalombahozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek,
szükséges hatósági engedélyekdíja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Az üzembe
helyezés - az áru jellegéhez mérten - magában foglalja a beszerelését, a rendeltetésszerűhasználatra alkalmas módon történő üzembe helyezését,
az ehhez szükséges anyagok, berendezésekbiztosításával. Ezen felelül a nyertes Ajánlattevő feladata a beszerzés tárgyát képező termékek
rendeltetésszerűfelhasználásának biztosítás érdekében az alábbi felhasználói képzések és oktatások biztosítása:
Tétel neve Beüzemeléskor
Digitális felvételi-átvilágító röntgen berendezés
Digitális mennyezeti sínes felvételi röntgen berendezés
Helyszíni mobil röntgen berendezés
Sebészeti C-karos képerősítő 20x20
Sebészeti C-karos képerősítő 30x30 1 nap felhasználói oktatás a kezelő-személyzet részére, a résztvevőkszámának korlátozása nélkül
A további meghatározás TED szigorú karakterkorlátozása miatt a jelen pontban nem ismertethető, azonban azeszközök részletes műszaki leírása
az alábbi hozzáférési úton közvetlenül elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000883782018/reszletek
II.2.5) Értékelési szempontok: Ajánlatkérő 24 minőségi értékelési szempontot alkalmaz, a II.2.5) pontban az EKR azonban legfeljebb csak 20
szempont rögzítését teszi lehetővé, így azok ismertetése folytatólagosan:
SC30x30: Felvételi fókusz mérete Max.1,5 mm (előny a kisebb) 5
SC30x30: C-ív mélysége Min. 660 mm (előny a nagyobb) 10
SC30x30: C-kar elforgathatósága Min. ±190o (előny a nagyobb) 5
SC30x30: Visszakereshető tárolt kép 1Kx1K mártixban min. 50 000 db (előny a nagyobb) 5

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
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 2018/S 231-527286
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 21633/2018
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési
Hatóság tájékoztatásának napja: 2018. 11. 21.

V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek)
Hivatalos név: Medirex Zrt.
Postai cím: Szatmár u. 46/a
Város: Budapest

V.2) A szerződés teljesítése
V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt  igen  nem
A nem szerződésszerű teljesítés indoka: --

Postai irányítószám: 1142

V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2020. 04. 21.
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja 2020. 05. 21.
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül összesen 891 800 000,-Ft
Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:

