
11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier,
L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,
BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY
KORRIGENDUM
Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ
az eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását
eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés
versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg
kitűzött határidők módosítására.
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Országos Vérellátó Szolgálat
Postai cím: Karolina út 19-21.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési osztály (1113 Budapest,
Karolina út 19-21., „A” épület, I. emelet, 17. szoba)
Címzett: Dr. Miskovits Eszter főigazgató
Telefon: 06-1-372-4452
E-mail: foigazgato@ovsz.hu
Fax: 06-1-372-4189
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA
Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) x
Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes
ágazatok”)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Szállítási szerződés
II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Laboratóriumi fehérvérsejt csökkentő szűrő és tároló zsák beszerzése vörösvérsejt-
és trombocita-koncentrátumhoz.
1. rész: Laboratóriumi fehérvérsejt csökkentő szűrő és tároló zsák
vörösvérsejt-koncentrátumhoz:
100.000 darab
Az Ajánlatkérő az 1. rész összmennyiségét illetően a tényleges szükségleteknek
megfelelően a szerződés teljesítése során + 20 %-kal (plusz húsz százalékkal)
jogosult eltérni.



2. rész: Laboratóriumi fehérvérsejt csökkentő szűrő és tároló zsák trombocita
koncentrátumhoz:
36.000 darab
Az Ajánlatkérő a 2. rész összmennyiségét illetően a tényleges szükségleteknek
megfelelően a szerződés teljesítése során + 20 %-kal (plusz húsz százalékkal)
jogosult eltérni.
A termékek részletes műszaki leírását az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő
információnak megfelelően)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141613-0
További
tárgyak:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak
megfelelően)
xNyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Versenypárbeszéd
IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben
szereplő információnak
megfelelően, adott esetben)
25/OVSZ/2010. „Laboratóriumi fehérvérsejt csökkentő szűrő és tároló zsák
vörösvérsejt- és trombocita- koncentrátumhoz”
IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény
esetén (ha ismert)
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP
OJS eSender x
Bejelentkezés:
Hirdetmény hivatkozási száma: 2010 - 37882 (év és a dokumentum száma)
IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: 2010 /S 251 - 385886 2010/12/28 (év/hó/nap)
IV.2.4)
Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja: 2010/12/22 (év/hó/nap)
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki
annyi kockát, amennyire szükség van)
Befejezetlen eljárás Javítás xTovábbi információ
VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)
A közbeszerzési eljárást megszüntették.
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.



Nem került sor szerződés odaítélésére.
Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik.
VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó,
illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig
hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára)
VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
x
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak.
Mindkettő
VI.3.2) Az eredeti hirdetményben
A megfelelő pályázati dokumentációban
(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
Mindkettőben
(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
x
VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)
 
A szöveg módosítandó része: III.2.3.) pont c) alpontja
A következő helyett: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
(…)
c) A Kbt. 67.§ (1) bekezdés a.) pont tekintetében az elmúlt 36 hónapban az általa
megajánlott termékek szállítására vonatkozó referencia igazolását, a Kbt. 68.
§ (1) bekezdés a) és b) pontjával összhangban. A referenciáknak legalább az
alábbi adatokat tartalmaznia kell: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél
megnevezése, a szállítás tárgya, a szállítás mennyiségére utaló adat megjelölése
vagy az ellenszolgáltatás nettó összege, valamint a megrendelőnek a teljesítés
minőségére (szerződésszerű és nem szerződésszerű) vonatkozó nyilatkozatát.
(...)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
(...)
c) ha az általa megajánlott termékek tekintetében rendelkezik az ajánlattételi
határidő lejártát megelőző 36 hónapban legalább 1-1 darab, részenként maximum 3
különböző - a 2002/98/EK irányelv I. fejezet 3. cikk e) pontjának megfelelő - vérellátó
intézménynek szállított, szerződésszerű teljesítést igazoló, legalább az alábbi
ellenértékű:
- az 1. rész esetén összesen legalább nettó 200.000.000 HUF ellenértékű;
- a 2. rész esetén összesen legalább nettó 160.000.000 HUF ellenértékű.
(...)
Helyesen: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
(…)
c) A Kbt. 67.§ (1) bekezdés a.) pont tekintetében az ajánlattételi határidő lejártát
megelőző 36 hónapban az 1. részben vörösvérsejt tartalmú készítmény (teljes
vér vagy vörösvérsejt koncentrátum) szűrésére és tárolására alkalmas szett, a 2.
részben az általa megajánlott termékek szállítására vonatkozó referencia igazolását,
a Kbt. 68. § (1) bekezdés a) és b) pontjával összhangban. A referenciáknak legalább



az alábbi adatokat tartalmaznia kell: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél
megnevezése, a szállítás tárgya, a szállítás mennyiségére utaló adat megjelölése
vagy az ellenszolgáltatás nettó összege, valamint a megrendelőnek a teljesítés
minőségére (szerződésszerű és nem szerződésszerű) vonatkozó nyilatkozatát.
(...)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
(...)
c) ha rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 36 hónapban legalább
1-1 darab, részenként maximum 3 különböző - a 2002/98/EK irányelv I. fejezet 3.
cikk e) pontjának megfelelő - vérellátó intézménynek szállított, szerződésszerű
teljesítést igazoló, legalább az alábbi ellenértékű referenciákkal:
- az 1. rész esetén vörösvérsejt tartalmú készítmény (teljes vér vagy vörösvérsejt
koncentrátum) szűrésére és tárolására alkalmas szett tekintetében összesen
legalább nettó 200 millió Ft ellenértékű;
- a 2. rész esetén az általa megajánlott termék tekintetében összesen legalább nettó
160 millió Ft ellenértékű referenciával.
(...)
VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)
 
A módosítandó adatok: IV.3.3., IV.3.4., IV.3.8.
A következő helyett: 2011/02/07 (év/hó/nap)
10 : 00 (időpont)
Helyesen: 2011/02/15 (év/hó/nap)
10 : 00 (időpont)
VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)
 
A módosítandó szövegrész (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)
 
A beírandó szöveg helye:
A beírandó szöveg:
VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
Az ajánlati dokumentáció a hirdetményben foglaltaknak megfelelően módosul. Az
ajánlati dokumentáció I. fejezet 4. pontjában az ajánlat benyújtásának határideje,
I. fejezet 6. pontjában az ajánlat felbontásnak határideje módosult. Az ajánlati



dokumentáció IV. fejezet II.b.3. pontjában a referenciára vonatkozó előírás,
valamint az VI. fejezetben a megajánlott termékek szállítására vonatkozó referencia
iratmintája módosult.
Az egységes szerkezetű ajánlati dokumentáció a jelen hirdetmény megjelenésének
napjától kezdődően az ajánlattételi határidő lejártáig térítésmentesen átvehető az
ajánlati felhívás I.1. pontja szerinti címen munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:00 -
14:00 óra között, pénteken 9:00 - 12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának
napján 9:00 órától 11:00 óráig, valamint a Kbt. 54. § (6)-(8) bekezdése szerint. A
dokumentáció részét képező terv nem változik, azt ajánlatkérő a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt dokumentációban újra nem adja át.
VI.5)
A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2011/01/25 (év/hó/nap)


