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: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth Lajos utca 1-3.
Város: Szombathely

Postai irányítószám: 9700

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: A TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 projekt azonosító számú „Víztorony és
környezetének turisztikai célú fejlesztése” projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése szállítási
szerződés keretében. (EKR000146632020)
3. RÉSZ: Multimédia terem eszközeinek beszerzése
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
A TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 projekt azonosító számú „Víztorony és környezetének turisztikai célú
fejlesztése” projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése szállítási szerződés keretében.
3. RÉSZ: Multimédia terem eszközeinek beszerzése
A projekt megvalósítása során a meglévő Víztorony galéria szintjén egy interaktív előadóterem kerül
kialakításra. Az üzemeltetéséhez szükséges eszközök:
- 50 db DOM átlátszó plexi szék,
- 1 db összecsukható rendezvény asztal,
- 1 db mennyezetre szerelhető projektor,
- 1 db motoros vetítővászon,
- 1 db hangfal,
- 15 db fejhallgató.
Kapcsolódó szolgáltatások: szállítás, csomagolás és üzembe helyezés.
CPV:
Fő tárgy: 39150000-8
32322000-6
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik Rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája: nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt eljárás (hirdetménnyel
induló)

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: --A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: KÉ-3388/2020.
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: --V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: DuoLine Bt.
Postai cím: Máriahegy tanya 190.
Város: Kecskemét

Postai irányítószám: 6000

V.2) A szerződés teljesítése
V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt X igen

nem

V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2020/11/03
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2020/12/05
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 5.370.000 Ft
Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2

Iktatószám: 54013/2020, SZMJV PH iktatószám: 64.012/2020.
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1
szükség szerinti számban ismételje meg
2
adott esetben

