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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: Greiner Műanyagtechnika
Kft., 9200 Mosonmagyaróvár, Fertősor 7.
2.a)
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: Szállítási
szerződés
2.b)
A szerződéskötés időpontja: 2007/04/11 (év/hó/nap)
2.c)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Zárt rendszerű,
egyszer használatos vérmintavételi csövek beszerzése
Összesen 2.580.000 darab vérmintavételi cső, az alábbiak szerint:
1. rész: 740.000 darab 13 x 100 mm-es, 6 ml-es szérum cső
2. rész: 840.000 darab 16 x 100 mm-es, 9-10 ml-es szérum cső
3. rész: 660.000 darab 13 x 100 mm-es, 6 ml-es K(2)-EDTA cső
4. rész: 340.000 darab 16 x 100 mm-es, 9-10 ml-es K(2)-EDTA cső
Ajánlatkérő az áruk mennyiségét illetően a tényleges szükségleteknek megfelelően
a szerződés teljesítése során részenként külön-külön ±30 %-kal (plusz, mínusz
harminc százalékkal) jogosult eltérni.
Az ellenszolgáltatás: Nettó összár 35.158.000,- Ft, az alábbiak szerint:
- 13 x 100 mm-es, 6 ml-es szérum cső: 12,40,- Ft/db
- 16 x 100 mm-es, 9-10 ml-es szérum cső: 14,40,- Ft/db
- 13 x 100 mm-es, 6 ml-es K(2)-EDTA cső: 12,90,- Ft/db
- 16 x 100 mm-es, 9-10 ml-es K(2)-EDTA cső: 15,80,- Ft/db
2.d)
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2010/04/10 (év/hó/nap)
3.)
A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és
ellenszolgáltatás: A szerződés részteljesítése szerinti mennyiség:
- 13 x 100 mm-es, 6 ml-es szérum cső: 740,500 db
- 16 x 100 mm-es, 9-10 ml-es szérum cső: 1,248,800 db
- 13 x 100 mm-es, 6 ml-es K(2)-EDTA cső: 846,550 db
- 16 x 100 mm-es, 9-10 ml-es K(2)-EDTA cső: 482,200 db
Ellenszolgáltatás nettó értéke:
- 13 x 100 mm-es, 6 ml-es szérum cső: 9,182,200,- Ft



- 16 x 100 mm-es, 9-10 ml-es szérum cső: 17,982,720,- Ft
- 13 x 100 mm-es, 6 ml-es K(2)-EDTA cső: 10,920,495,- Ft
- 16 x 100 mm-es, 9-10 ml-es K(2)-EDTA cső: 7,618,760,- Ft
4.a)
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény IV. fejezete szerint lefolytatott nyílt eljárás.
4.b)
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Az összességében
legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján:
1. nettó egységár (Ft/db); súlyszám: 10
2. fizetési határidő; súlyszám: 2
4.c)*
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre: Az eljárás megindításáról szóló ajánlati felhívás az Európai Unió
Hivatalos Lapjában 2007. január 4-én 2007/S 2-002054 számon, valamint a
Közbeszerzési Értesítő 4. számában 2007. január 10-én K.É.-27374/2006. számon
jelent meg. Az ajánlati felhívás módosításáról szóló tájékoztató az Európai Unió
Hivatalos Lapjában 2007. február 1-én 2007/S 22-026052 számon, valamint a
Közbeszerzési Értesítő 15. számában 2007. február 5-én K.É.-1888/2007. számon
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 az Európai Unió Hivatalos
Lapjában 2007. április 27-én 2007/S 82-099663 számon, valamint a Közbeszerzési
Értesítő 43. számában 2007. április 16-án K.É.-5750/2007. számon 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:
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: 2010/04/16 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.


