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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT

 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85. 
Fax: 06 1 336 7751 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu  

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkeszt bizottsága) tölti ki  

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

KÉ nyilvántartási szám_________________________________ 

 

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZ DÉS RÉSZTELJESÍTÉSÉR L

  

1. a) Az ajánlatkér ként szerz d fél neve és címe:

 

Országos Vérellátó Szolgálat, 1113 
Budapest, Karolina út 19-21.  

b) A nyertes ajánlattev ként szerz d fél neve és címe:

 

INKU-MED Orvostechnikai, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6721 Szeged, Juhász Gyula u. 28.  

2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerz dés meghatározása:

 

Vállalkozási 
szerz dés

     

b) A szerz déskötés id pontja: 2008.04.21. 
    c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:   

A vérkészítmény el állításához használt különböz gyártmányú készülékek 
karbantartása és eseti javítása az alábbiak szerint: 
1. rész: Baxter gyártmányú vérvételi rázómérleg, automata vérkomponens szeparátor, 
sejtszeparátor; összesen: 130 db 
2. rész: Biomerieu gyártmányú coagulometer, automata mosó, inkubátor; összesen: 5 db 
3. rész: Chrono-Log gyártmányú aggregométer; összesen: 1 db 
4. rész: Helmer gyártmányú inkubátor, trombocitarázó, trombocitarázó inkubátorral; 
összesen: 42 db  
5. rész: Terumo gyártmányú vérvételi rázómérleg; összesen: 61 db  

Ajánlatkér a szerz dés teljesítése során a karbantartandó készülékek mennyiségét 
illet en a tényleges

 

szükségleteknek megfelel en +

 

30 %-kal (plusz harminc 
százalékkal) jogosult eltérni.   

Az ellenszolgáltatás:  
Az 1-4. rész tekintetében szerz déskötésre nem került sor. 
Az 5. rész tekintetében:  
- Karbantartási díj: Bruttó 10.200,- Ft/alkalom/készülék 
- Eseti javítási díj: Bruttó 10.200,- Ft/óra 
- Kiszállási díj: Bruttó 114,- Ft/km      

d) A szerz dés id tartama vagy a teljesítés határideje:

   

3. A szerz dés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás:  
A szerz dés részteljesítése szerinti mennyiség:

 

61 db Terumo gyártmányú vérvételi 
rázómérleg 
Ellenszolgáltatás összesen: Bruttó 1.225.037,- Ft  

http://www.kozbeszerzes.hu


   
4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: A Kbt. IV. fejezete szerint lefolytatott nyílt 

eljárás.  

b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja:  
Az összességében legel nyösebb ajánlat a következ részszempontok alapján:  
1. A részajánlatban szerepl valamennyi készülék alkalmankénti bruttó karbantartási díja 
(bruttó Ft/alkalom); súlyszám: 10 
2. Eseti javítás bruttó óradíja (bruttó Ft/óra); súlyszám: 7 
3. Összes kiszállási díj (bruttó Ft/km); súlyszám: 4 
4. Fizetési határid (nap); súlyszám: 1 
5. Valorizáció mértéke az ártartás id szakát követ en (el z évi fogyasztói árindex %-a); 
súlyszám: 1      

c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illet leg meghirdet 
hirdetményre és közzétételének napja: Az eljárás megindításáról szóló ajánlati 
felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2008. február 6-án 2008/S 25-
033428 számon, illetve a Közbeszerzési Értesít 18. számában 2008. február 11-
én K.É.-1695/2008. számon jelent meg.       

d)* Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, 
illet leg a Közbeszerzési Dönt bizottság tájékoztatásának napja:

       

e)* Hivatkozás az eljárás eredményér l szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és 
közzétételének napja: Az eljárás eredményér l szóló tájékoztató a Közbeszerzési 
Értesít 50. számában 2008. április 28-án K.É.-6232/2008. számon, illetve az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 2008. május 6-án 2008/S 87-118154 számon 
jelent meg.    

5.* a) A szerz dés teljesítése szerz désszer volt-e: 

     

b)* Nem szerz désszer teljesítés esetén a szerz désszegés típusa, leírása, indoka:

      

c)* A szerz désszegést elkövet (k) neve, címe:

   

6.* a) A szerz dés részteljesítése szerz désszer volt-e: igen     
b)* Nem szerz désszer részteljesítés esetén a szerz désszegés típusa, leírása, indoka: 

     

c)* A szerz désszegést elkövet (k) neve, címe: 

  

7. a) A szerz dést módosították-e: nem     
b)* Hivatkozás a szerz dés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és 

közzétételének napja: 

  

8.* Egyéb információk: Az 1., 2., 3. és 4. rész tekintetében az eljárás a Kbt. 92. § b) pontja 
alapján eredménytelen, mert kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be.  
Az 5. rész tekintetében megkötött szerz dés határozatlan id re szól.

 

Jelen tájékoztató 3. pontjában megadott ellenszolgáltatás tartalmazza mind a 
karbantartási díjat, eseti javítási díjat és a kiszállás díját is.  

9. A nyertes ajánlattev ként szerz d fél nyilatkozata:

 

Egyetért a tájékoztatóban 
foglaltakkal.  

10. A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2009.06.22.  


