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 „Orvosi eszközök beszerzése a GINOP 2.3.3.-15-2016-00031 és a GINOP 2.2.1.-15-2016-00004
azonosító számú projektek keretében” (76/E/2018/SZTE)

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „Orvosi eszközök beszerzése a GINOP 2.3.3.-15-201600031 és a GINOP 2.2.1.-15-2016-00004 azonosító számú projektek keretében”, vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése
alapján a műszaki leírásban felsorolt eszközökkel műszakilag mindenben egyenértékű termékek beszerzése az alábbi részajánlat-tételi
körökben:
1. rész: Térd-, és csípőízület mozgató berendezés (4 db)
2. rész: 8 csatornás elektrogoniometer és EMG rendszer (1 db) és adatmenedzsment szoftver elektrogoniometer és EMG
rendszerhez (1 db)
3. rész: Vezetéknélküli talpnyomásmérő rendszer (1 db)
4. rész: Akkumulátoros ortopédiai fúrómotor (2 db)
Ajánlattevő döntési kompetenciája, hogy az egyes részek közül mely részre, vagy részekre, vagy valamennyi részre benyújtja-e ajánlatát.
Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlítását részenként végzi el.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a szállítási, lerakodási költséget is, és az igény szerinti
betanítást 1-3 fő kezelőszemélyzet részére, továbbá az ár tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő
összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem
tartalmazza az általános forgalmi adót.
További meghatározás a műszaki leírások terjedelmére tekintettel a jelen pontban nem ismertethető, azonban az eszközök részletes
műszaki leírása a közbeszerzési dokumentumokban megismerhető.

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. 113. § 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 2018.12.07.

V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: Johnson & Johnson Kft.
Postai cím: Nagyenyed u. 8-14.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1123

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

1

V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2019.02.27.
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja 2019.03.13.
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül összesen 7 725 000,-Ft
Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
1.
2.
3.
1
2

rész: Térd-, és csípőízület mozgató berendezés (4 db)
rész: 8 csatornás elektrogoniometer és EMG rendszer (1 db) és adatmenedzsment szoftver elektrogoniometer és EMG
rendszerhez (1 db)
rész: Vezetéknélküli talpnyomásmérő rendszer (1 db)

szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben
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