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 Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája,
Napközi Otthonos Óvodája tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése (48/E/2018/SZTE)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezés részét képező főbb munkák: - épület közlekedőinek burkolatcseréje, lábazat kialakítással 249 m2, - közlekedő folyosók
burkolatának felújítása 1607 m2, - udvar burkolat felújítása 600 m2, ezen belül 482 m2-es kosárlabdapálya kialakítása öntött
gumiburkolattal, - füvesített zöldfelület kialakítása 1000 m2, - vizesblokkok felújítása 10 db, - további gépészeti és elektromos
szerelési munkák, a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentációban foglaltakkal egyezően. A kivitelezés nem
építési engedély köteles tevékenység. A kivitelezés során építési naplót kell vezetni. Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a kivitelezés
során, heti egy alkalommal személyes konzultációt folytat az Igénylő egység szakembereivel a helyszínen és erről írásos
emlékeztetőket készít.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik része, XVII. fejezete
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 -A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 -IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2018.07.23.
V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: T-ComplexING Kft.
Postai cím: Szent László u. 6/B
Város: Szeged

Postai irányítószám: 6723

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: 2018.03.05.
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja 2018.03.29.
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül összesen 126 719 556,-Ft
Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
1
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szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben
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