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 : „Akkumulátoros motorszett beszerzése térd-és csípő protézis műtétekhez”

(86/E/2018/SZTE)

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Akkumulátoros motorszett térd-és csípő protézis műtétekhez 4 munkahelyes akkumulátor töltővel
A beszerzés magában foglalja a rendszer leszállítását, beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe
helyezését, a szükséges engedélyek beszerzését, továbbá a nyertes ajánlattevőnek szerződéskötést követően biztosítania kell 3 fő 1
munkanapon történő betanítását.
A műszaki leírásban részletezett minőségű, azzal egyenértékű terméket is elfogad az ajánlatkérő. Az egyenértékűség megállapításához
az ajánlatban be kell mutatni, hogy a műszaki leírás szerinti termék helyett milyen terméket ajánl az ajánlattevő. /321/2015. (X. 30.) Kr.
46. § (3)/
Az eszköz részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentum Műszaki Leírás része (Közbeszerzési Dokumentum IX. része)
tartalmazza.
A megajánlott eszköznek újnak kell lenni, használt eszköz megajánlását Ajánlatkérő nem fogadja el!

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 2018.12.19.

V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: Surgi-Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Postai cím: 1124 Budapest Meredek utca 21/1
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1124

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: 2019.06.05.
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja 2019.07.12.
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül összesen 16 869 000,-Ft
Pénznem: HUF
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
1
2

szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben
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