
  
OVSZK/3522-3/2009/3220 

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 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:

  

BIOSAN Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1037 Budapest, Szépvölgyi 
út 41.  

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

 

Szállítási 
szerz dés

 

b) A szerz déskötés id pontja:

 

2008.06.25. 
c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:  

4R4580 Amicus apherezis készülékekkel kompatibilis Amicus R4R2340 kétkaros 
szerelékek beszerzése  

Mennyiség: 1.200 db 
Ajánlatkér az áruk

 

mennyiségét illet en a tényleges szükségleteknek megfelel en

 

a 
szerz dés teljesítése során +30 %-kal (plusz harminc százalékkal) jogosult eltérni.  

Ellenszolgáltatás nettó értéke: 74.160.000,- Ft      

d) A szerz dés id tartama vagy a teljesítés határideje: 2009.12.24.  

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

  

A szerz dés részteljesítése szerinti mennyiség: 

 

Amicus R4R2340 kétkaros szerelékek: 1.080 db  

Ellenszolgáltatás nettó értéke: 64.800.000,- Ft  

4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: A közbeszerzésekr l szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény 125. § (2) bekezdés b) pontja 

 

m szaki-technikai sajátosság 

 

alapján lefolytatott hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás. 
b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja:  

A legalacsonyabb összeg ellenszolgáltatás

 

c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illet leg meghirdet 
hirdetményre: 

     

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

 

2008.05.15.     
e)* Hivatkozás az eljárás eredményér l szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre: Az 

eljárás eredményér l szóló tájékoztató az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2008. 

http://www.kozbeszerzes.hu


   
július 8-án 2008/S 130-172746 számon, valamint a Közbeszerzési Értesít ben 2008. 
július 2-án K.É.-10046/2008. 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: 2009.07.02. 


