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KÉ nyilvántartási szám_________________________________
TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL
1.a)
Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Országos Vérellátó Szolgálat, 1113
Budapest, Karolina út 19-21.
1.b)
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: BIOSAN Egészségügyi
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1037 Budapest, Szépvölgyi út 41.
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: Szállítási
szerződés
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2008/06/25 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: 4R4580 Amicus
apherezis készülékekkel kompatibilis Amicus R4R2340 kétkaros szerelékek
beszerzése
Mennyiség: min. 1.200 db (alapmennyiség), azzal, hogy Ajánlatkérő a szerződés
18 hónapos időtartama alatt min. 1200 db szerelék megrendelésére vállal
kötelezettséget, mivel a betegellátás során derül ki ténylegesen a felhasználandó
szerelékek mennyisége.
Az áruk egységára az alapmennyiség tekintetében: nettó 61,800.-Ft + 20% ÁFA,
bruttó 73,680.-Ft.
Amennyiben az alapmennyiségen felül +30%-ot a Megrendelő megrendel, az 1201.
darabtól 366 darabra az 1566. darabig az áruk egységára nettó 61,400.- Ft, bruttó
73,680.- Ft.
Amennyiben Megrendelő megrendel legalább 1567 darabot, akkor 1567. darabtól
a teljes mennyiségre, a teljes mennyiség minden darabjára az első darabtól
kezdődően utólagos jóváírással, az áruk egységára: nettó 60,400.-Ft, bruttó
72,480.-Ft.
A fenti három esetben a Megrendelő nem vállal kötelezettséget az arányos
lehívásra, tehát eseti jelleggel hívja le a mennyiséget az igényeinek megfelelően.
Ha Megrendelő megrendeli az 1567. darabtól a teljes mennyiséget, a teljes
mennyiség minden darabjára az első darabtól kezdődően, az áruk egységára: nettó
60,000.- Ft, bruttó 72,000.- Ft, amennyiben a Megrendelő negyedéves szinten
egyenlő mennyiségeket hív le akként, hogy a tényleges lehívás havi szinten történik,
de a Felek negyedévenként ellenőrzik, hogy megvalósult-e az arányos lehívás.
Ellenszolgáltatás nettó értéke: 74.160.000,- Ft
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2009/12/24 (év/hó/nap)



3.)
A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és
ellenszolgáltatás: A szerződés teljesítése szerinti mennyiség: 1.974 db
Ellenszolgáltatás nettó értéke: 118,440,000.- Ft
4.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 125. § (2) bekezdés b) pontja – műszaki-technikai sajátosság –
alapján lefolytatott hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás.
4.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: A legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás.
4.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre:
közzétételének napja: (év/hó/nap)
4.d)*
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának
napja: 2008/05/15 (év/hó/nap)
4.e)*
Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre: Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató az Európai Unió Hivatalos
Lapjában 2008. július 8-án 2008/S 130-172746 számon, valamint a Közbeszerzési
Értesítőben 2008. július 2-án K.É.-10046/2008. számon jelent meg.
közzétételének napja: 2008/07/02 (év/hó/nap)
5.a)*
A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e: igen
5.b)*
Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása,
indoka:
5.c)*
A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
6.a)*
A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e:
6.b)*
Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása,
indoka:
6.c)*
A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
7.a)
A szerződést módosították-e: nem
7.b)*
Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre:
közzétételének napja: (év/hó/nap)
8.).*
Egyéb információk: A 2.c) pont és a 3.) pont eltérésének indoka: Mennyiség:
Ajánlatkérő a szerződés 18 hónapos időtartama alatt min. 1200 db szerelék



megrendelésére vállal kötelezettséget azzal a kitétellel, hogy ajánlatkérőnek
nagyobb mennyiség lehívására is lehetősége van - kedvezőbb áron -, mivel a
betegellátás során derül ki ténylegesen a felhasználandó szerelékek mennyisége.
9.).
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: Egyetért a tájékoztatóban
foglaltakkal.
10.).
A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2010/05/10 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.


