
  
OVSZK/1866-5/2009/3220 

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 TELJESÍTÉSÉR 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:

  

Az 1-6. részek tekintetében: GLOREX-TRADE Kft., 2000 Szentendre, Galamb u. 13. 
A 7-12. részek tekintetében: NATUR-ROST Kft., 1211 Budapest, Farönk u. 1.  

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

  

Szállítási szerz dés

  

      b) A szerz déskötés id pontja:

 

2008.04.25. 
      c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:  

Természetes ásványvíz és ostyaszelet beszerzése  
Mennyiség az 1-6. részek tekintetében: 
- 0,5 literes eldobható m anyag palackos kiszerelés természetes ásványvíz: 102.000 db/év

 

- 0,5 literes eldobható m anyag palackos kiszerelés szén-dioxiddal dúsított természetes 
ásványvíz: 220.000 db/év 
Mennyiség a 7-12. részek tekintetében: 
- 25-40 grammos, csokoládéval mártott, bármilyen ízesítés krémmel töltött, ropogós 
ostyaszelet: 322.000 db/év  

Az ajánlatkér az áruk mennyiségét illet en a tényleges szükségleteknek megfelel en a 
szerz dés teljesítése során +30%-kal (plusz harminc százalékkal) jogosult eltérni.  

Ellenszolgáltatás az 1-6. részek tekintetében: bruttó 12.326.160,- Ft/év 
Ellenszolgáltatás a 7-12. részek tekintetében: bruttó 8.114.400,- Ft/év       

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

 

2008.12.31.  

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

  

Mennyiség az 1-6. részek tekintetében: 
- 0,5 literes eldobható m anyag palackos kiszerelés természetes ásványvíz: 84.052 db 
- 0,5 literes eldobható m anyag palackos kiszerelés szén-dioxiddal dúsított természetes 
ásványvíz: 178.611 db 
Mennyiség a 7-12. részek tekintetében: 
- 25-40 grammos, csokoládéval mártott, bármilyen ízesítés krémmel töltött, ropogós 
ostyaszelet: 250.083 db  

Ellenszolgáltatás az 1-6. részek tekintetében: bruttó 10.054.736,- Ft 
Ellenszolgáltatás a 7-12. részek tekintetében: bruttó 6.302.092,- Ft 

http://www.kozbeszerzes.hu


     
4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: A közbeszerzésekr l szóló 2003. évi CXXIX. 

törvény IV. fejezete alapján lefolytatott nyílt eljárás.  

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

      

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 12-én 2008/S 29-038923 számon, a Közbeszerzési 
Értesít 20. számában 2008. február 15-én K.É.-2204/2008. 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 az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában 2008. május 10-én 2008/S 91-122873 számon, a Közbeszerzési Értesít

 

53. 
számában 2008. május 9-én K.É.-6750/2008. számon jelent meg.  

5.* a) A szerz dés teljesítése szerz désszer volt-e: nem 
    b)* Nem szerz désszer teljesítés esetén a szerz désszegés típusa, leírása, indoka:

 

A NATUR-
ROST Kft. a 2008. június 23-án kelt levelében jelezte els alkalommal, hogy cége nem tudja a 
közbeszerzési eljárás keretében megajánlott terméket szállítani. Az ezt követ egyeztetések sem 
eredményezték a felmerült problémák megoldását. Az Országos Vérellátó Szolgálat több 
alkalommal felszólította a NATUR-ROST Kft-t a szerz désnek megfelel termék szállítására, 
azonban ennek elmaradása eredményeképpen az OVSZ felmondta a szerz dést 2008. december 
31-ei hatállyal. 

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

 

NATUR-ROST Kft., 1211 Budapest, Farönk u. 1.  

6.* a) A szerz dés részteljesítése szerz désszer volt-e: 

     

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: A GLOREX-TRADE Kft. a 2008. július 15-én kelt levelével felmondta a 
szerz dést, azzal, hogy 2008. december 31-ig vállalják a teljesítést a szerz désben biztosított 
feltételekkel. A GLOREX-TRADE Kft. a szerz désben foglaltaknak eleget tett, így az OVSZ 
a teljesítését szerz désszer nek tekinti.

 

A NATUR-ROST Kft. és a GLOREX-TRADE Kft. tekintetében is az OVSZ a szerz dés 
ellenértékét a számla kézhezvételét l számított 30 napon belül fizette meg, a NATUR-ROST 
Kft. esetében 2009. február 20-án, a GLOREX-TRADE Kft. esetében pedig 2009. január 29-
én.  

9. A nyertes ajánlattev ként szerz d fél nyilatkozata:

 

Mindkét Ajánlattev egyetért a 
tájékoztatóban foglaltakkal.  

10. A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2009.04.21.  


