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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
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 (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

KÉ nyilvántartási szám_________________________________

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS RÉSZTELJESÍTÉSÉRŐL

1. a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: 
Országos Vérellátó Szolgálat, 1113 Budapest, Karolina út 19-21.

b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: 
Bio-Rad Magyarország Kft., 1094 Budapest, Tűzoltó u. 59. 

2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: Szállítási 
szerződés

b) A szerződéskötés időpontja: 2007.09.10.
c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: 

Scangel  immunhematológiai  rendszerekkel  (ScanGel  System®)  validált  és  ezen 
rendszerek diagnosztikai tartozékát képező vércsoport-szerológiai diagnosztikumok 
beszerzése
- ScanGel Monoclonal RH/K Phenotypes: 480 kártya
- ScanGel Neutral, 48 cards: 7.200 kártya
- ScanGel Coombs Anti-IgG, -C3d (AHG), 48 cards: 7.200 kártya
- ScanGel Coombs + Neutral, 48 cards: 26.400 kártya
- ScanLiss, 100 ml: 6.500 ml
- ScanSol, 100 ml: 500 ml
- ScanCell: 5.400 ml
- ScanCell P: 6.000 ml
- ScanPanel: 2.250 ml
- ScanPanel P: 2.250 ml
- Papaine (freeze-dried), 2 ml: 10 ml

A  diagnosztikumok  mennyiségétől  az  ajánlatkérő  a  tényleges  szükségleteknek 
megfelelően a szerződés teljesítése során ±30 %-kal (plusz, mínusz harminc százalékkal) 
jogosult eltérni.

Ellenszolgáltatás bruttó értéke: 29.715.344,40 Ft

    d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2008.12.10.

3. A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás: 
A szerződés részteljesítése szerinti mennyiségek: 
- ScanGel Monoclonal RH/K Phenotypes: 960 kártya
- ScanGel Neutral, 48 cards: 7.920 kártya
- ScanGel Coombs Anti-IgG, -C3d (AHG), 48 cards: 6.720 kártya



- ScanGel Coombs + Neutral, 48 cards: 22.176 kártya
- ScanLiss, 100 ml: 7.500 ml
- ScanSol, 100 ml: 400 ml
- ScanCell: 5.550 ml
- ScanCell P: 6.420 ml
- ScanPanel: 2.040 ml
- ScanPanel P: 2.040 ml
- Papaine (freeze-dried), 2 ml: 8 ml

Ellenszolgáltatás bruttó értéke: 27.849.793,- Ft

4.  a)  A  lefolytatott  közbeszerzési  eljárás  fajtája:  A  közbeszerzésekről  szóló  2003.  évi 
CXXIX.  törvény 125. § (2) bekezdés  b) pontja – ezen belül a műszaki-technikai 
sajátosság – alapján lefolytatott hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás.

b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: 
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

c)*  Hivatkozás  a  lefolytatott  közbeszerzési  eljárást  megindító,  illetőleg  meghirdető 
hirdetményre: ─

    d)* Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, 
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: 2007.07.24.

    e)* Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót  tartalmazó hirdetményre:  Az 
eljárás eredményéről szóló tájékoztató az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2007. 
szeptember  21-én  2007/S  182-221902 számon,  valamint  a  Közbeszerzési  Értesítő 
105. számában 2007. szeptember 14-én K.É.-14309/2007. számon jelent meg.

5.* a) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e: ─
    b)* Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: ─
    c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: ─

6.* a) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e: igen
    b)* Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: ─
    c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: ─

7. a) A szerződést módosították-e: nem
    b)* Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és 

közzétételének napja: ─

8.* Egyéb információk: ─

9.  A  nyertes  ajánlattevőként  szerződő  fél  nyilatkozata:  Egyetért  a  tájékoztatóban 
foglaltakkal.

10. A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2008.09.17.
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