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 az "Ipari füstgázok károsanyag-tartalmát csökkentő automatizált technológia
kidolgozása új, módosított felületű kaolinit agyagásvány és zeolit kompozit katalizátorok fejlesztésével” elnevezésű - GINOP2.2.1-15-2017-00084 számú - projekt keretében (70/E/2018/SZTE)

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
„Eszközbeszerzés az "Ipari füstgázok károsanyag-tartalmát csökkentő automatizált technológia kidolgozása új, módosított felületű
kaolinit agyagásvány és zeolit kompozit katalizátorok fejlesztésével"” elnevezésű - GINOP-2.2.1-15-2076-00084 számú - projekt
keretében”, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján a műszaki adatlapokon felsorolt eszközökkel műszakilag
mindenben egyenértékű termékek beszerzése, összesen 5 db féle tétel / rész.
1. rész: CHNS makro elemanalizátor
2. rész: Fűthető kerámia digitális mágneses keverő érzékelő szondával és hengeres fűtőkosár
3. rész: Vákumszivattyú készlet
4. rész: RGF adatgyűjtő műszer
5. rész: RGF gyűjtő rendszer

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: uniós értékhatárt alatti nyílt eljárás a Kbt. 113.§ alapján

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 2018.11.08.

V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: Labsystem Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Vörösmarty u. 22.
Város: Pilisszántó

Postai irányítószám: 2096

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. 03. 29..
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2019. 04. 30.
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül 431 994,Pénznem: HUF

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

2. rész: 2 db: Fűthető kerámia digitális mágneses keverő érzékelő szondával, és 1 db: Monoblokk hengeres
fűtőkosár
1
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szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben
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