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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés x
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
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: 06-1-372-4274
E-mail: foigazgato@ovsz.hu
Fax: 06-1-372-4189
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén



Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
xEgészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
szállítási szerződés
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió



A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
xÁrubeszerzés
xAdásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
Magyarország, az Ajánlatkérő Központi Raktára, az 5 db Regionális Vérellátó
Központja, valamint a Szombathelyi területi Vérellátója (A pontos címeket az Ajánlati
Dokumentáció III. fejezete tartalmazza.)
NUTS-kód HU1, HU2, HU3
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Polisztirol (PS) műanyag csövek és üvegcsövek megvásárlása.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33192500-7
További
tárgyak:
II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):



egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre x
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Az alábbi termékek beszerzése:
1. rész: 75mm X 12mm X 10 mm 5 ml-es PS műanyag cső: 1.400.000darab/év
2. rész: 75mm X 12mm X 0,8 mm 5ml-es üvegcső: 230.000 darab/év
3. rész: 100mm X 16mm X 13mm 12ml-es PS műanyag cső: 750.000 db/év
Az Ajánlatkérő az áruk mennyiségét illetően a tényleges szükségleteknek
megfelelően a szerződés teljesítése során minden részben évente + 30 %-kal (plusz
harminc százalékkal) jogosult eltérni.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2011/04/18 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi, hibás teljesítésre vonatkozó és meghiúsulási kötbér az ajánlati
dokumentációban foglaltak szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást utólag, a teljesítéstől
számított 15 napon belül - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
36/A.§-ában foglalt rendelkezések figyelembe vételével - átutalással fizeti meg.
Fentieknél kedvezőbb fizetési feltételekre Ajánlattevő tehet ajánlatot.
A Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az
ellenszolgáltatás halasztott fizetésében kíván megállapodni.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság
létrehozását. Amennyiben több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, az ajánlatban



rögzíteni kell, hogy a szerződés megkötésére melyikük bír felhatalmazással, és
hogy a közös ajánlatot tevők együttes kötelezettséget és egyetemleges felelősséget
vállalnak. Rögzíteni kell továbbá azt is, hogy melyik ajánlattevő számlájára kell
teljesíteni az ellenszolgáltatást.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó vagy erőforrást
nyújtó szervezet, aki esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-h) pontokban, valamint a
Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy
erőforrást nyújtó szervezet, aki esetében a Kbt.61.§ (1) bekezdés a)-c) pontokban
felsorolt kizáró okok fennállnak.
Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azt az ajánlattevőt (közös
ajánlattevőt) aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, vagy a számára erőforrást nyújtó
szervezet esetében a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok
fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának és az ajánlattevő
számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell, hogy
nem tartozik a Kbt.60.§ (1) bekezdésének, valamint a Kbt.61.§ (1) bekezdésének
a)-d) pontjának hatálya alá (Kbt. 249. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat). A Kbt.
250. § (3) bek. h) pontja alapján alkalmazandó 96. § (3) bekezdése értelmében az
eredményhirdetésen az ajánlatkérő felhívja a nyertes ajánlattevőt a 63. § (2) és (3)
bekezdése szerinti igazolások nyolc napon belül történő benyújtására.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevők – közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők mindegyike - és a
Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozók (a továbbiakban együtt:
ajánlattevő) pénzügyi, gazdasági alkalmasságukat önállóan, külön-külön az alábbi
dokumentumok benyújtásával tartoznak igazolni:
- valamennyi, az ajánlattétel időpontjában fennálló és az ajánlattétel időpontját
megelőző egy évben megszűnt fizetési számlák tekintetében a számlát vezető
pénzügyi intézménynek az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál
nem régebbi, egyszerű másolatban benyújtott nyilatkozata pénzügyi, gazdasági
alkalmasságának megállapítása céljából a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján
az alábbi tartalommal, valamennyi fizetési számlája tekintetében:
mióta vezeti a fizetési számláját,
a nyilatkozat kibocsátását megelőző 12 hónapon belül határidőre eleget tett-e
fizetési kötelezettségeinek,



a fizetési számláin volt-e a nyilatkozat kibocsátását megelőző 12 hónapon belül 30
napot meghaladó időtartamú sorban állása
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (3) bekezdése
szerinti szervezet erőforrásai is igénybe vehetők a Kbt. 4. § 3/E. pontjával
összhangban. Ebben az esetben az alkalmasság igazolása mellett a rendelkezésre
állás a Kbt. 65.§ (4) bekezdése szerint megfelelően igazolandó.
Ha az ajánlattevő, közös ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a Kbt. 66.§ (1) bekezdés
a) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az
időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a Kbt. 66.§ (1)
bekezdés a) pontja szerinti – a működésének időszakáról szóló – irat beadása
mellett a Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti – a közbeszerzés tárgyából
származó árbevételről szóló – nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő ez
esetben megállapítja ajánlattevő, közös ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó pénzügyi
gazdasági alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a Kbt. 66.§ (1) bekezdés a)
pontja szerinti irat alapján nem alkalmatlan, és működésének ideje alatt a beszerzés
tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy
meghaladja:
a) ajánlattevő, közös ajánlattevő esetén a megajánlott rész(ek) tekintetében az adott
közbeszerzés tárgyának becsült értékét;
b) a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó esetén a megajánlott rész(ek) tekintetében az adott közbeszerzés
tárgya becsült értékének tíz százalékát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmasak a szerződés teljesítésére az ajánlattevő(k), közös ajánlattevők és a Kbt.
71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozók, amennyiben
- a III.2.2) pont szerinti valamennyi pénzügyi intézményi nyilatkozat tartalma alapján
mind az ajánlattevők – közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők mindegyike - mind
a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozók a nyilatkozat kibocsátását
megelőző 12 hónapban határidőre eleget tesznek fizetési kötelezettségeinek és
sem az ajánlattevőknek – közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők egyikének sem
- sem a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóknak nem volt egyik
fizetési számláján sem a nyilatkozat kibocsátását megelőző 12 hónapon belül 30
napot meghaladó időtartamú sorban állása,
A fenti alkalmassági követelményeknek az ajánlattevőknek, a közös ajánlattevőknek
és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóknak külön-külön kell
megfelelnie.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevők, közös ajánlattevők és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozók műszaki, illetve szakmai alkalmasságukat együttesen az alábbi
dokumentumok benyújtásával tartoznak igazolni:
a) mindhárom rész tekintetében: A Kbt. 67. § (1) bekezdés d) pont tekintetében az
ajánlathoz mellékelni kell valamennyi megajánlott termék ajánlati dokumentáció III.
fejezetében meghatározott tartalmú leírását, vagy a gyártó általi nyilatkozatba foglalt
termékbemutatását.



Az 1. rész tekintetében: az általa megajánlott termék a III. 2.3.a.) pont szerinti
termékleírás vagy gyártói nyilatkozatba foglalt termékbemutatás alapján megfelel az
alábbi követelményeknek:
anyaga: polisztirol
mérete: 75mmX12mmX10mm
minősége: víztiszta, karc és buborékmentes, perem nélküli, gömb aljú (a gömbalj
nem tartalmazhat öntési vagy egyéb technológiai folyamatból származó kiálló
anyagképződményt.)
A 2. rész tekintetében: az általa megajánlott termék a III. 2.3.a.) pont szerinti
termékleírás vagy gyártói nyilatkozatba foglalt termékbemutatás alapján megfelel az
alábbi követelményeknek:
anyaga: üveg
mérete: 75mmX12mmX0,8mm
minősége: víztiszta, karc és buborékmentes, perem nélküli, gömb aljú (a gömbalj
nem tartalmazhat öntési vagy egyéb technológiai folyamatból származó kiálló
anyagképződményt.)
A 3. rész tekintetében: az általa megajánlott termék a III. 2.3.a.) pont szerinti
termékleírás vagy gyártói nyilatkozatba foglalt termékbemutatás alapján megfelel az
alábbi követelményeknek:
anyaga: polisztirol
mérete: 100mmX16mmX13mm
minősége: víztiszta, karc és buborékmentes, perem nélküli, gömb aljú (a gömbalj
nem tartalmazhat öntési vagy egyéb technológiai folyamatból származó kiálló
anyagképződményt.)
A leírást egyszerű másolatban kérjük benyújtani!
b) A Kbt. 67. § (1) bekezdés e) pontja tekintetében a termékeknek a 98/79/EC
irányelvet honosító, az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló
8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletnek megfelelő minőségi/megfelelőségi
tanúsítványát kell az ajánlathoz csatolni.
A tanúsítványoknak legalább az ajánlattételi határidőig érvényesnek kell lenniük.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (3) bekezdése
szerinti szervezet erőforrásai is igénybe vehetők a Kbt. 4. § 3/E. pontjával
összhangban. Ebben az esetben az alkalmasság igazolása mellett a rendelkezésre
állás a Kbt. 65.§ (4) bekezdése szerint megfelelően igazolandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
a) mindkét rész tekintetében: az általa megajánlott termék(ek) a III.2.3.a) pont
szerinti termékleírás vagy gyártói nyilatkozatba foglalt termékbemutatás alapján
megfelelnek az ajánlatkérő által az ajánlati dokumentáció III. fejezetében előírt
szakmai követelményeknek.
b) ha a megajánlott termékek rendelkeznek az ajánlattétel határidején érvényes, a
III.2.3.) b) pont szerinti tanúsítvánnyal.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?



Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos x
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással
kell megadni)

Szempont Súlyszám
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
7/OVSZ/2011. "Cső beszerzés"
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2011/03/16 (év/hó/nap )
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 30000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ára: nettó 24.000,- Ft, bruttó 30.000,- Ft.
Az átvételt megelőző fizetést az Országos Vérellátó Szolgálat Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-01491742-00000000 számú számlája javára
kell teljesíteni. A fizetést a közbeszerzési eljárás megnevezésének és számának
feltüntetésével kell teljesíteni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/03/16 (év/hó/nap) Időpont: 10:00



IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/03/16 (év/hó/nap)
Időpont: 10:00
Helyszín : Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út
19-21., „A” épület, I. emelet, Főigazgatói Tárgyaló.)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2011.április 8-án 10.00 órakor. Helye: Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113
Budapest, Karolina u. 19-21., Főigazgatói Tárgyaló)
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
A szerződéskötés tervezett időpontja: Az összegezés eredményhirdetésen történő
átadását vagy megküldését követő naptól számított 10. napon 11.30 órakor.
Amennyiben ez a nap nem munkanap, az ezt követő első munkanapon
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
A tárgyalásos eljárás lebonyolítására – a szakmai, kereskedelmi ár és egyéb
szerződéses feltételek megtárgyalásához szükséges időtartam függvényében –
egy vagy több fordulóban kerül sor. Amennyiben az eljárás több fordulóban kerül
lebonyolításra, az adott tárgyalási forduló végén a következő tárgyalás időpontja az
Ajánlattevőkkel közlésre kerül.
A tárgyalás lebonyolítása során először a műszaki/szakmai kérdések tisztázására
kerül sor, amit az ajánlat pénzügyi és kereskedelmi részének megvitatása követ.
A tárgyalásos eljárás keretében az ajánlattevő nincs kötve az általa benyújtott
ajánlatban rögzített kereskedelmi, ár és szakmai feltételekhez, azonban a feltételek
módosítása a benyújtott ajánlathoz képest nem eredményezhet az ajánlatkérő
számára hátrányosabb feltételeket. Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát a
tárgyalásos eljárás során nem módosítja, vagy azon nem vesz részt, Ajánlatkérő az
általa benyújtott ajánlatot tekinti érvényesnek.



A tárgyalások befejezésekor ajánlati kötöttség jön létre. A tárgyaláson az
ajánlattevőket ajánlattételre jogosult (vagy meghatalmazás révén feljogosított)
személyeknek kell képviselni. Ajánlatkérő a tárgyalások során is biztosítja az
egyenlő bánásmódot, így különösen az általa adott bármilyen tájékoztatást
az összes ajánlattevőnek megadja. A végső ajánlati árak, illetve bírálati
részszempontok tekintetében az ajánlatkérő egyidejű írásos nyilatkozatot is
bekérhet. Az ajánlatkérő a tárgyalást a Kbt. 91.§ (1) bekezdése szerinti döntés
meghozatala feltételeinek bekövetkeztéig folytatja.
Az első tárgyalás időpontja és helye: 2011. április 4-én 09.00. óra, Országos
Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina u. 19-21.), Főigazgatói
Tárgyaló. Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön-külön tárgyal, azzal, hogy betűrendes
sorrendben hívja be az ajánlattevőket a tárgyalásra írásbeli meghívó kézbesítésével
és az első tárgyalási forduló alkalmából 30 perces időtartamban tárgyal az
ajánlattevőkkel.
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
(adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag a fizetést igazoló banki bizonylatok
bemutatása vagy készpénz ellenében adja át az ajánlattételi 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 10.00
óráig. Valamint a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerint.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1) Ajánlatkérő a Kbt. 83. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2) Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerint
előírtakat. Az ajánlattevő a Kbt. 71. § (3) bekezdés értelmében a közbeszerzés
értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók
tekintetében köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
3) Az ajánlattétel valamennyi költsége ajánlattevőt terheli.
4) A szerződéstervezetet és a benyújtás formai követelményeit az ajánlati
dokumentáció tartalmazza.
5) Ajánlatkérő alkalmazni kívánja a Kbt. 91. § (2) bekezdését.
6) Az ajánlathoz csatolni kell:
- Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésében, 71.
§ (1) bekezdés a)-d)pontjában, valamint a Kbt. 63.§ (3) bekezdésében foglaltakról;



- Az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó, az erőforrást nyújtó szervezet, valamint - amennyiben
az ajánlattevő a Kbt. 69. § (8) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére
való alkalmasságának igazolására igénybe veszi - a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
részéről a cégjegyzésre jogosult személy hiteles cégaláírási nyilatkozatának
egyszerű másolatát, valamint a cégkivonat szerint - a jelen eljárás vonatkozásában
– a cégjegyzésre jogosult akadályoztatása esetén cégjegyzésre jogosult
meghatalmazását és a meghatalmazott aláírás mintáját tartalmazó dokumentumot
egyszerű másolatban;
- Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, az erőforrást nyújtó szervezetnek az
ajánlattételi felhívás megküldése napjától számított 60 napnál nem régebbi egyszerű
másolati példány cégkivonatot kell csatolni. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 69. §
(8) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére való alkalmasságának igazolására
igénybe vesz a közbeszerzésértékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben
alvállalkozót, akkor ezen szervezetnek is csatolnia kell az ajánlattételi felhívás
megküldése napjától számított 60 napnál nem régebbi egyszerű másolati példány
cégkivonatot;
- Nyilatkozat többségi befolyásról: mennyiben ajánlattevő erőforrásra támaszkodik
az alkalmassági követelmények tekintetében, úgy nyilatkoznia kell, hogy a Polgári
Törvénykönyv szerint többségi befolyás áll-e fenn (igen/nem). Amennyiben igen,
abban az esetben meg kell neveznie, hogy a Polgári Törvénykönyv 685/B.§ mely
esete szerint áll fenn többségi befolyás;
- ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az általa benyújtott valamennyi fordítás teljes
egészében megfelel az eredeti (idegen nyelvű) dokumentumok tartalmának.
- ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a csatolt cégkivonatban feltüntetett és egyéb
– a benyújtott pénzügyi intézmények nyilatkozata szerinti – számlákon kívül
más számlával nem rendelkezik, szükség esetén arra vonatkozó nyilatkozatát,
hogy a csatolt cégkivonatban szereplő számlája megszűnt. Ebben az esetben a
nyilatkozatnak tartalmaznia kell az adott számlaszám, számlavezető pénzügyi
intézmény és a megszűnés dátumának megjelölését;
- a megajánlott termékek gyártóinak minőségbiztosítási rendszerét tanúsító okirat
egyszerű másolatát;
- a megajánlott termékek forgalmazási jogosultságáról szóló igazolást a Magyar
Köztársaság területére forgalmazási jogosultsággal rendelkező gyártó/forgalmazó
tekintetében olyan egyszerű másolati példányú okirat csatolásával, amely a
forgalmazási jogosultságát a szerződés teljes hatálya alatt biztosítja az ajánlattevő
számára.
- ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az által benyújtott valamennyi fordítás teljes
egészében megfelel az eredeti (idegen nyelvű) dokumentumok tartalmának.
- ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa megajánlott termékek
az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM
rendeletben foglaltak alapján in vitro eszközöknek minősülnek-e.
- ajánlattevő nyilatkozatát, hogy amennyiben a megajánlott termékre vonatkozó:
98/79/EC irányelvet honosító az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről
szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben foglaltak szerinti, elismert
minőségtanúsító intézmény által kibocsátott, az ajánlattétel időpontjában



érvényes, az ajánlattevő által csatolt tanúsítvány érvényessége bármikor, a
szerződéses periódus lejárta előtt lejárna, úgy az ajánlattevőnek szükséges
külön nyilatkozatot csatolnia arról, hogy a saját költségére és veszélyére beszerzi
az új, érvényes tanúsítványt még a csatolt tanúsítvány lejárata előtt, és az új
tanúsítványt haladéktalanul benyújtja az OVSZ Minőségbiztosítási osztályára. Ezen
kötelezettség megszegése esetére az ajánlatkérő kiköti az eljárás nyertesével
kötendő szerződésben, hogy jogosult a szerződéstől elállni és a vonatkozó
jogkövetkezményeket alkalmazni.
- az Ajánlattevőnek az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében előírt
minimum-követelményeknek megfelelő vagy kedvezőbb tulajdonságát
termékleírással vagy a gyártó nyilatkozatával kell igazolnia az alábbiak szerint.
Amennyiben a termékleírás nem tartalmaz minden olyan adatot, amely annak
megállapításához szükséges, hogy a termékek megfelelnek-e az Ajánlati
Dokumentáció III. fejezetében előírt minimum-követelményeknek, az Ajánlattevőnek
csatolnia kell a gyártó nyilatkozatát a termékek ezen jellemzőiről.
- az Ajánlati Dokumentációban előírt egyéb dokumentumokat.
8) Valamennyi rész esetében az adott rész tekintetében a teljes mennyiséget
ugyanabból a típusú termékből köteles ajánlattevő megajánlani, ellenkező esetben
az ajánlat érvénytelennek minősül.
9) Az ajánlati ár a szerződés hatályba lépésétől számítva az 1. és a 2. rész
tekintetében 2012. március 31-ig, a 3. rész esetében pedig 2012. június 30-ig
kötöttnek tekintendők és semmilyen körülmények között sem változtathatók. Az azt
követő időszakra vonatkozóan az egységárak Ajánlattevő egyoldalú nyilatkozatával
évente legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb az előző évi KSH által közzétett
inflációs ráta 80 %-ával megegyező mértékben növelhető.
10) A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
11) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 88. § (4) bekezdése
alapján kizárhatja azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást
nyújtani (Kbt. 1. § (4) bek), illetőleg aki az ajánlatában olyan származású árut ajánl,
amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani
12) A kizáró okok igazolásának módjára a ”Közbeszerzések Tanácsa a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. §-ában hivatkozott
igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról...” az irányadó, amely a
Közbeszerzési Értesítő 2009. 09. 23-i számában került közzétételre.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/02/07 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:



E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás 5ml-es PS műanyag cső
1) A rész meghatározása
75mm X 12mm X 10 mm 5 ml-es PS műanyag cső szállítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33192500-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
1.400.000 darab/év
Az Ajánlatkérő az áruk mennyiségét illetően a tényleges szükségleteknek
megfelelően a szerződés teljesítése során részenként évente + 30 %-kal (plusz
harminc százalékkal) jogosult eltérni.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)



VAGY Kezdés 2011/04/18 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Ajánlat tehető egy részre vagy több részre, de nem kötelező több, illetve valamennyi
részre ajánlatot benyújtani, azonban az adott részben meghatározott teljes
mennyiségre ajánlatot kell tenni.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás 5ml-es üvegcső
1) A rész meghatározása
75mm X 12mm X 0,8 mm 5 ml-es üvegcső szállítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33192500-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
230.000 darab/év
Az Ajánlatkérő az áruk mennyiségét illetően a tényleges szükségleteknek
megfelelően a szerződés teljesítése során részenként évente + 30 %-kal (plusz
harminc százalékkal) jogosult eltérni.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2011/04/18 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Ajánlat tehető egy részre vagy több részre, de nem kötelező több, illetve valamennyi
részre ajánlatot benyújtani, azonban az adott részben meghatározott teljes
mennyiségre ajánlatot kell tenni.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 3
meghatározás 12 ml-es PS műanyag cső
1) A rész meghatározása
100mm X 16mm X 13 mm 12 ml-es PS műanyagcső szállítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33192500-7



További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
750.000 darab/év
Az Ajánlatkérő az áruk mennyiségét illetően a tényleges szükségleteknek
megfelelően a szerződés teljesítése során részenként évente + 30 %-kal (plusz
harminc százalékkal) jogosult eltérni.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2011/04/18 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Ajánlat tehető egy részre vagy több részre, de nem kötelező több, illetve valamennyi
részre ajánlatot benyújtani, azonban az adott részben meghatározott teljes
mennyiségre ajánlatot kell tenni.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------


