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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 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 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: TERUMO Europe N.V.,
B-3001 Leuven Belgium, Interleuvenlaan 40, Researchpark Zone 2 Haasrode
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: szállítási
szerződés
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2007/12/14 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Csőszakaszokat
sterilen egyesítő/hegesztő készülékek beszerzése, amelyek rendelkeznek
zsáktartóval a poolozott vérkészítmény előállítási technikához, azaz a jobbos-balos
összekötéshez, valamint az Ajánlati Dokumentációban részletezett műszaki
specifikáció szerinti leszállítása, telepítése, üzembe helyezése, a kezelőszemélyzet
betanítása és a jótállási idő alatti karbantartása és szervizelése.
Mennyiség: összesen 10 db
Ellenszolgáltatás: nettó összár: 78.500.- EURO
A jótállási idő alatti karbantartás és szervizelés térítésmentes.
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2010/01/15 (év/hó/nap)
3.)
A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és
ellenszolgáltatás: Mennyiség: összesen 10 db csőszakaszokat sterilen
egyesítő/hegesztő készülék jótállási idő alatti karbantartása és szervizelése
Ellenszolgáltatás: 1942.- €
4.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) IV. fejezete - 40.§ (2) bekezdésének
figyelembevételével - szerint lefolytatott nyílt 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: Az eljárás megindításáról szóló ajánlati felhívás 2007/S 200-243013



számon jelent meg az Európai Unió hivatalos lapjában 2007. október 17-én. Az
eljárás megindításáról szóló ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő 121. számában,
16316/2007 számon, 2007. október 24-én jelent meg.
közzétételének napja: (év/hó/nap)
4.d)*
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának
napja: (év/hó/nap)
4.e)*
Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre: Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 2008/S 4-003208
számon jelent meg az Európai Unió hivatalos lapjában 2008. január 8-án. Az
eljárás eredményéről szóló tájékoztató a Közbeszerzési Értesítő 145. számában,
19921/2007. számon, 2007. december 21-én jelent meg.
közzétételének napja: (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: igen
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:
9.).
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: Egyetért a tájékoztatóban
foglaltakkal.
10.).
A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2009/12/22 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.


