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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:

  

Diagon Diagnosztikai Kft., 1047 Budapest, Baross u. 52.  

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

 

Szállítási 
szerz dés

 

b) A szerz déskötés id pontja: 2008.06.13. 
c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:  

Az ajánlatkér vírussz r laboratóriumaiban szükséges, donorvérminták 
vizsgálatára szolgáló tesztkészletek: a-HCV; a-HIV 1,2; HBsAg és a-HBc 
megvásárlása, továbbá az ezek felhasználásához szükséges, az egyes szállítási 
címeknél az ajánlati dokumentációban specifikált, a tesztkészletekre validált 
automaták használatbavétele.  

A teljes mennyiség 4.550.000 tesztkészlet, az alábbiak szerint: 
- a-HCV: 1.385.000 tesztkészlet 
- a-HIV 1,2: 1.385.000 tesztkészlet  
- HBsAg: 1.385.000 tesztkészlet 
- a-HBc: 395.000 tesztkészlet  

A tesztkészletek mennyiségét l az ajánlatkér +30 %-kal (plusz harminc százalékkal) 
eltérhet a szerz dés teljesítése során.

  

A tesztkészletek felhasználásához biztosítani kell az egyes szállítási címeknél az ajánlati 
dokumentációban specifikált, a tesztkészletekre validált automaták használatát az 
alábbiak szerint: 
Név/ cím/ maximálisan elhelyezhet készülékek száma

 

1. Budai Regionális Vérellátó Központ/ 1113 Budapest, Daróczi út 16./ 1 
2. Szegedi Regionális Vérellátó Központ/ 6720 Szeged, Somogyi Béla u. 2./ 1 
3. Debreceni Regionális Vérellátó Központ/ 4000 Debrecen, Bem tér 19./ 1 
4. Pécsi Regionális Vérellátó Központ/ 7621 Pécs, Dischka Gy z u. 7./ 1

 

5. Gy ri Regionális Vérellátó Központ/ 9023 Gy r, Magyar u. 8./ 4

 

6. Veszprémi Regionális Vérellátó Központ/ 8200 Veszprém, Mártírok útja 5./ 4 
7. Szombathelyi Területi Vérellátó/ 9700 Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 38./ 3  

Ellenszolgáltatás bruttó értéke: 3.367.528.959,- Ft  

http://www.kozbeszerzes.hu


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

 
2011.12.13.  

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

 
- a-HCV: 505.000 tesztkészlet 
- a-HIV 1,2: 505.000 tesztkészlet  
- HBsAg: 496.700 tesztkészlet 
- a-HBc: 263.900 tesztkészlet  

Ellenszolgáltatás bruttó értéke: 1.336.922.304,- Ft  

4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: A közbeszerzésekr l szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény IV. fejezete szerint lefolytatott nyílt eljárás. 

b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja:  
Az összességében legel nyösebb ajánlat a következ részszempontok alapján: 
1. Ajánlati ár; súlyszám: 10 
2. Fizetési határid  (napokban megadva); súlyszám: 2 
3. A tesztkészleteknek az ajánlati dokumentációban el írtaknál igazoltan nagyobb 
szenzitivátása (érzékenysége); súlyszám: 2 
4. A tesztkészleteknek az ajánlati dokumentációban el írtaknál igazoltan nagyobb 
specificitása (fajlagossága); súlyszám: 2 

c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illet leg meghirdet 
hirdetményre: Az eljárás megindításáról szóló tájékoztató az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában 2008. április 8-án 2008/S 68-091714 számon, valamint a Közbeszerzési 
Értesít ben 2008. április 11-én K.É.-4982/2008. 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:

 

Az 
eljárás eredményér l szóló tájékoztató az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2008. 
június 25-én 2008/S 121-160859 számon, valamint a Közbeszerzési Értesít ben 
2008. június 25-én K.É.-9486/2008. 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: 

  

9. A nyertes ajánlattev ként szerz d fél nyilatkozata: Egyetért a tájékoztatóban 
foglaltakkal.  

10. A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2009.06.19. 


