
Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem  

(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:

b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; 

c) az ajánlatkérı a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá 
[ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is]; 

a Kbt. 22.§ (1) bekezdés b) pontja alapján 

d) az ajánlatkérı a Kbt. mely része, illetıleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza;

a Kbt. IV. fejezete szerinti eljárást 

e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 245. §-ának (5) 
bekezdésére vagy 274. §-ának (2) bekezdésére vagy 298. §-ának (3) bekezdésére]; 

nettó: 81.600.000. - Ft 

f) ha a kérelmezı olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítıben, amelynek közzététele a Kbt. 
szerint nem kötelezı, ezt a körülményt is; 

Kötelezı 

g)a kérelem és a hirdetmény feladásának napját. 

2010/07/12 

(6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérı által meghatározott személy vagy szervezet 
kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti 
jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a Szerkesztıbizottság a 
hiánypótlásra történı felhívást az ajánlatkérınek küldi meg. 

Képviseleti jogosultság megléte [ ] 

Egyéb közlemény:

Ajánkérı adószáma: 15329365-2-43

17 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez 
  
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ 
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 
  

  

  
  

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRİL 
  
  

  

  

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 
  
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

KÉ nyilvántartási szám_________________________________ 

1.a) Az ajánlatkérıként szerzıdı fél neve és címe:  

Országos Vérellátó Szolgálat, 1113 Budapest, Karolina út 19-21  

1.b) A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél neve és címe: 

1. rész: LAMBDA-MED Kft., 1026 Budapest, Hidász u. 7. 
2. rész: REALINFO Kft., 1108 Budapest, Harmat u. 162. 
3. rész: SPEKTRUM-3D Kft., 4034 Debrecen, Simon László u. 4.  

2.a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés meghatározása: 

Vállalkozási szerzıdés  

2.b) A szerzıdéskötés idıpontja: 2008/04/23 (év/hó/nap) 

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

1. oldal, összesen: 3
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Baxter, Heraeus, Hettich és Jouan gyártmányú, összesen 243 db centrifuga és 2 db vízvisszahőtı 
rendszer garanciaidın túli rendszeres karbantartása és eseti javítása az ajánlati dokumentációban 
meghatározottak szerint: 
1. rész: Baxter gyártmányú készülék: 74 db 
2. rész: Heraeus gyártmányú készülék: 76 db (ebbıl 2 db vízvisszahőtı rendszer) 
3. rész: Hettich gyártmányú készülék: 54 db 
4. rész: Jouan gyártmányú készülék: 41 db  
 
Ajánlatkérı a szerzıdés teljesítése során a karbantartandó készülékek mennyiségét illetıen a tényleges 
szükségleteknek megfelelıen ± 30 %-kal (plusz/mínusz harminc százalékkal) jogosult eltérni.  
 
Az ellenszolgáltatás:  
Az 1. rész tekintetében: 
Karbantartási díj: bruttó 9.995.520,- Ft/év 
Eseti javítás díja: bruttó 12.000,- Ft/óra 
Kiszállási díj: bruttó 126,- Ft/km 
 
A 2. rész tekintetében:  
Karbantartási díj: bruttó 6.600.000,- Ft/év 
Eseti javítás díja: bruttó 7.200,- Ft/óra 
Kiszállási díj: bruttó 84,- Ft/km 
 
A 3. rész tekintetében:  
Karbantartási díj: bruttó 4.624.560,- Ft/év 
Eseti javítás díja: bruttó 9.600,- Ft/óra 
Kiszállási díj: bruttó 114,- Ft/km  

2.d) A szerzıdés idıtartama vagy a teljesítés határideje: (év/hó/nap) 

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

A szerzıdés részteljesítése szerinti mennyiség:  
Az 1. rész tekintetében: 74 db 
A 2. rész tekintetében: 76 db 
A 3. rész tekintetében: 50 db 
 
Az ellenszolgáltatás: 
Az 1. rész tekintetében: bruttó 13,815,000,- Ft 
A 2. rész tekintetében: bruttó 9.300,000,- Ft 
A 3. rész tekintetében: bruttó 4.090,790,- Ft  

4.a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: 

Hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás a Kbt. 125.§ (1) bekezdés alapján.  

4.b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: 

Az összességében legelınyösebb ajánlat a következı részszempontok alapján:  
1. A részajánlatban szereplı valamennyi készülék éves bruttó karbantartási díja (bruttó Ft/év); 
súlyszám: 10 
2. Eseti javítás bruttó óradíja (bruttó Ft/óra); súlyszám: 7 
3. Összes kiszállási díj (bruttó Ft); súlyszám: 4 
4. Fizetési határidı (a számla kézhezvételétıl számítottan, napokban megadva, min. 30 nap, max. 120 
nap); súlyszám: 1 
5. Valorizáció mértéke (elızı évi fogyasztói árindex %-a, max. 80%); súlyszám: 1  

4.c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetıleg meghirdetı hirdetményre: 

közzétételének napja: (év/hó/nap) 

4.d)* Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetıleg a 
Közbeszerzési Döntıbizottság tájékoztatásának napja:  

2008/03/10 (év/hó/nap) 

4.e)* Hivatkozás az eljárás eredményérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre: 
  

Az eljárás eredményérıl szóló tájékoztató a Közbeszerzési Értesítı 52. számában 2008.05.07-én K.É.-
6674/2008. számon, illetve az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2008.05.06-án 2008/S 87-118155 

2. oldal, összesen: 3
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A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
  

számon jelent meg.  

közzétételének napja: 2008/05/07 (év/hó/nap)  

5.a)* A szerzıdés teljesítése szerzıdésszerő volt-e: igen [ ] nem [ ]  

5.b)* Nem szerzıdésszerő teljesítés esetén a szerzıdésszegés típusa, leírása, indoka: 

5.c)* A szerzıdésszegést elkövetı(k) neve, címe: 

6.a)* A szerzıdés részteljesítése szerzıdésszerő volt-e: igen [x] nem [ ]  

6.b)* Nem szerzıdésszerő részteljesítés esetén a szerzıdésszegés típusa, leírása, indoka: 

6.c)* A szerzıdésszegést elkövetı(k) neve, címe:  

7.a) A szerzıdést módosították-e: igen [ ] nem [x]  

7.b)* Hivatkozás a szerzıdés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre: 

közzétételének napja: (év/hó/nap)  

8.).* Egyéb információk: 

A 4. rész tekintetében az eljárás a Kbt. 92. § a) pontja alapján eredménytelen, mivel nem nyújtottak be 
ajánlatot. Az eljárás 1., 2. és 3. része tekintetében megkötött szerzıdések határozatlan idıtartamúak.A 
jelen tájékoztató 3. pontjában megadott ellenszolgáltatás tartalmazza mind a karbantartási díjat, az 
eseti javítás díját és a kiszállás díját is.  

9.). A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél nyilatkozata: 

Egyetértenek a tájékoztatóban foglaltakkal.  

10.). A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2010/07/12 (év/hó/nap) 

3. oldal, összesen: 3
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