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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: Az 1., 2. és 4. rész
tekintetében:
Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház
1106 Budapest, Maglódi út 89-91.
Az 5., 18., 19., 23., 24. és 25. rész tekintetében:
Miskolci Patyolat Szolgáltató Zrt.
3527 Miskolc, Sajószegi út 5.
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
Vállalkozási szerződés
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2005/04/19 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Egészségügyi
területen keletkezett textíliák és védőruhák mosatása, a szerződés időtartama alatt
91.500 kg/év mennyiségben.
Az ajánlatkérő jogosult az áruk mennyiségét illetően, a tényleges szükségleteknek
megfelelően +/- 30%-kal (plusz/mínusz harminc százalékkal) eltérni.
Az 1., 2. és 4. rész tekintetében az ellenszolgáltatás összege: 2008. január 1.
napjától nettó 163,- Ft/kg; 2009. január 1. napjától nettó 171,- Ft/kg.
Az 5., 18., 19., 23., 24. és 25. rész tekintetében az ellenszolgáltatás összege: 2008.
január 1. napjától nettó 216,- Ft/kg; 2009. január 1. napjától nettó 229,- Ft/kg.
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: (év/hó/nap)
3.)
A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és
ellenszolgáltatás: Az 1., 2. és 4. rész tekintetében a szerződés részteljesítése
szerinti mennyiség 13.207 kg, az ellenszolgáltatás összege nettó 2.278.146,- Ft.
Az 5., 18., 19., 23., 24. és 25. rész tekintetében a szerződés részteljesítése szerinti
mennyiség 13.067 kg, az ellenszolgáltatás összege nettó 3.023.134,- Ft.
4.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény IV. fejezet 145.§ (1) bekezdése és a 147.§ (1) bekezdése szerinti
egyszerűsített eljárás.



4.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Az összességében
legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok és súlyszámok alapján:
1. az ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás mértéke 2006. 12. 31-ig; súlyszám:
10
2. az ártartás mértéke 2007. 01. 01-től; súlyszám: 1
Az egyes részszempontokra adható pontszám: 1-10.
4.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre: Az ajánlati felhívás 2005. február 25-én a Közbeszerzési Értesítő 23.
számában K.É.-1373/2005. számon jelent meg.
közzétételének napja: 2005/02/25 (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 2005. május 23-án a
Közbeszerzési Értesítő 57. számában K.É.-5443/2005. számon jelent meg.
közzétételének napja: 2005/05/23 (év/hó/nap)
5.a)*
A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e:
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: A szerződések határozatlan időtartamúak. A részteljesítés a
2009. 04. 01 - 2010. 03. 31. közötti időszakra vonatkozik. A 3., 6., 7., 8., 9., 10., 11.,
12., 13., 14., 15., 16., 17., 20., 21., 22. és 26. rész tekintetében az eljárás a Kbt. 92.§
a) pontja alapján eredménytelen volt, mert nem nyújtottak be ajánlatot.
9.).



A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: Mindkét Ajánlattevő egyetért
a tájékoztatóban foglaltakkal.
10.).
A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2010/06/07 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.


