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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48306-2009:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Ásványvíz
2009/S 33-048306

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Árubeszerzés

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Országos Vérellátó Szolgálat
Karolina út 19-21.
Kapcsolattartó: Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési osztály "A" épület, I. emelet, 17. szoba
1113 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 13724274
E-mail: foigazgato@ovsz.hu
Fax  +36 13724419
Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe www.ovsz.hu
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Egészségügy
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést 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
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye Magyarország, az Ajánlatkérő 6 db Regionális Vérellátó Központja, és 1 db Területi
Vérellátója. (A pontos címeket az Ajánlati Dokumentáció III. fejezete tartalmazza.).
NUTS-kód HU1

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48306-2009:TEXT:HU:HTML
mailto:foigazgato@ovsz.hu
www.ovsz.hu
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II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Természetes ásványvíz és natúr (nem mártott) ostyaszelet beszerzése.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
15981000, 15833000

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Igen
az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1) Teljes mennyiség
Természetes ásványvíz és ostyaszelet beszerzése az alábbi mennyiségben:
0,5 literes eldobható műanyag palackos kiszerelésű "teljesen szénsav-mentesített" vagy "részben szénsav-
mentesített" természetes ásványvíz: 102 000 db/év
0,5 literes eldobható műanyag palackos kiszerelésű "szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz" vagy
"természetes szénsavat tartalmazó természetes ásványvíz" vagy "természetes ásványvíz a forrásból származó
szén-dioxiddal dúsítva": 220 000 db/év
Legalább 25 grammos, bármilyen ízesítésű krémmel töltött, ropogós natúr (nem mártott) ostyaszelet: 322 000
db/év.
Az Ajánlatkérő az áruk mennyiségét illetően a tényleges szükségleteknek megfelelően a szerződés teljesítése
során részenként évente + 30 %-kal (plusz harminc százalékkal) jogosult eltérni.

II.2.2) Vételi jog (opció)
Nem

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
kezdés 29.4.2009. 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 1
MEGHATÁROZÁS Szállítási szerződés
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

Az OVSZ Budai Régiója részére természetes ásványvíz beszerzése.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
15981000

3) MENNYISÉG
Természetes ásványvíz beszerzése az alábbi mennyiségben:
0,5 literes, eldobható műanyag palackos kiszerelésű "teljesen szénsav-mentesített" vagy "részben szénsav-
mentesített" természetes ásványvíz: 33 000 db/év
0,5 literes, eldobható műanyag palackos kiszerelésű "szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz" vagy
"természetes szénsavat tartalmazó természetes ásványvíz" vagy "természetes ásványvíz a forrásból származó
szén-dioxiddal dúsítva" : 49 000 db/év
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Az Ajánlatkérő az áruk mennyiségét illetően a tényleges szükségleteknek megfelelően a szerződés teljesítése
során évente + 30 %-kal (plusz harminc százalékkal) jogosult eltérni.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Kezdés 29.4.2009. 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Szállítási cím: 2040 Budaörs, Kamaraerdei út. 13 sz.

Rész száma 2
MEGHATÁROZÁS Szállítási szerződés
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

Az OVSZ Győri Régiója részére természetes ásványvíz beszerzése.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
15981000

3) MENNYISÉG
Természetes ásványvíz beszerzése az alábbi mennyiségben:
0,5 literes, eldobható műanyag palackos kiszerelésű "teljesen szénsav-mentesített" vagy "részben szénsav-
mentesített" természetes ásványvíz: 7 000 db/év
0,5 literes, eldobható műanyag palackos kiszerelésű "szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz" vagy
"természetes szénsavat tartalmazó természetes ásványvíz" vagy "természetes ásványvíz a forrásból származó
szén-dioxiddal dúsítva": 18 000 db/év
Az Ajánlatkérő az áruk mennyiségét illetően a tényleges szükségleteknek megfelelően a szerződés teljesítése
során évente + 30 %-kal (plusz harminc százalékkal) jogosult eltérni.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Kezdés 29.4.2009. 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Szállítási cím: 9023 Győr, Magyar u. 8 sz.

Rész száma 3
MEGHATÁROZÁS Szállítási szerződés
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

Az OVSZ Veszprémi Régiója részére természetes ásványvíz beszerzése.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
15981000

3) MENNYISÉG
Természetes ásványvíz beszerzése az alábbi mennyiségben:
0,5 literes, eldobható műanyag palackos kiszerelésű "teljesen szénsav-mentesített" vagy "részben szénsav-
mentesített" természetes ásványvíz: 12 000 db/év
0,5 literes, eldobható műanyag palackos kiszerelésű "szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz" vagy
"természetes szénsavat tartalmazó természetes ásványvíz" vagy "természetes ásványvíz a forrásból származó
szén-dioxiddal dúsítva": 24 000 db/év
Az Ajánlatkérő az áruk mennyiségét illetően a tényleges szükségleteknek megfelelően a szerződés teljesítése
során évente + 30 %-kal (plusz harminc százalékkal) jogosult eltérni.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Kezdés 29.4.2009. 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
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Szállítási cím: 8200 Veszprém, Mártírok u. 5 sz.

Rész száma 4
MEGHATÁROZÁS Szállítási szerződés
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

Az OVSZ Pécsi Régiója részére természetes ásványvíz beszerzése.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
15981000

3) MENNYISÉG
Természetes ásványvíz beszerzése az alábbi mennyiségben:
0,5 literes, eldobható műanyag palackos kiszerelésű teljesen "szénsav-mentesített" vagy "részben szénsav-
mentesített" természetes ásványvíz: 5 000 db/év
0,5 literes, eldobható műanyag palackos kiszerelésű "szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz" vagy
"természetes szénsavat tartalmazó természetes ásványvíz" vagy "természetes ásványvíz a forrásból származó
szén-dioxiddal dúsítva": 33 000 db/év
Az Ajánlatkérő az áruk mennyiségét illetően a tényleges szükségleteknek megfelelően a szerződés teljesítése
során évente + 30 %-kal (plusz harminc százalékkal) jogosult eltérni.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Kezdés 29.4.2009. 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Szállítási cím: 7621 Pécs, Dischka Gy. u. 7 sz.

Rész száma 5
MEGHATÁROZÁS Szállítási szerződés
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

Az OVSZ Szegedi Régiója részére természetes ásványvíz beszerzése.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
15981000

3) MENNYISÉG
Természetes ásványvíz beszerzése az alábbi mennyiségben:
0,5 literes, eldobható műanyag palackos kiszerelésű "teljesen szénsav-mentesített" vagy "részben szénsav-
mentesített" természetes ásványvíz: 18 000 db/év
0,5 literes, eldobható műanyag palackos kiszerelésű "szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz" vagy
"természetes szénsavat tartalmazó természetes ásványvíz" vagy "természetes ásványvíz a forrásból származó
szén-dioxiddal dúsítva": 22 000 db/év
Az Ajánlatkérő az áruk mennyiségét illetően a tényleges szükségleteknek megfelelően a szerződés teljesítése
során évente + 30 %-kal (plusz harminc százalékkal) jogosult eltérni.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Kezdés 29.4.2009. 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Szállítási cím: 6720 Szeged, Pécsi u. 4/b.

Rész száma 6
MEGHATÁROZÁS Szállítási szerződés
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

Az OVSZ Debreceni Régiója részére természetes ásványvíz beszerzése.
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2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
15981000

3) MENNYISÉG
Természetes ásványvíz beszerzése az alábbi mennyiségben:
0,5 literes, eldobható műanyag palackos kiszerelésű "teljesen szénsav-mentesített" vagy "részben szénsav-
mentesített" természetes ásványvíz: 22 000 db/év
0,5 literes, eldobható műanyag palackos kiszerelésű "szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz" vagy
"természetes szénsavat tartalmazó természetes ásványvíz" vagy "természetes ásványvíz a forrásból származó
szén-dioxiddal dúsítva": 60 000 db/év
Az Ajánlatkérő az áruk mennyiségét illetően a tényleges szükségleteknek megfelelően a szerződés teljesítése
során évente + 30 %-kal (plusz harminc százalékkal) jogosult eltérni.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Kezdés 29.4.2009. 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Szállítási cím: 4026 Debrecen, Bem tér 19. sz.

Rész száma 7
MEGHATÁROZÁS Szállítási szerződés
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

Az OVSZ Szombathelyi Területi Vérellátója részére természetes ásványvíz beszerzése.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
15981000

3) MENNYISÉG
Természetes ásványvíz beszerzése az alábbi mennyiségben:
0,5 literes, eldobható műanyag palackos kiszerelésű "teljesen szénsav-mentesített" vagy "részben szénsav-
mentesített" természetes ásványvíz: 5 000 db/év
0,5 literes, eldobható műanyag palackos kiszerelésű "szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz" vagy
"természetes szénsavat tartalmazó természetes ásványvíz" vagy "természetes ásványvíz a forrásból származó
szén-dioxiddal dúsítva": 14 000 db/év
Az Ajánlatkérő az áruk mennyiségét illetően a tényleges szükségleteknek megfelelően a szerződés teljesítése
során évente + 30 %-kal (plusz harminc százalékkal) jogosult eltérni.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Kezdés 29.4.2009. 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Szállítási cím: 9700 Szombathely, Horváth B. krt. 38. sz.

Rész száma 8
MEGHATÁROZÁS Szállítási szerződés
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

Az OVSZ Budai Régiója részére natúr (nem mártott) ostyaszelet beszerzése.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
15833000

3) MENNYISÉG
Ostyaszelet beszerzése az alábbi mennyiségben:
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Legalább 25 grammos, bármilyen ízesítésű krémmel töltött, ropogós natúr (nem mártott) ostyaszelet: 82 000 db/
év.
Az Ajánlatkérő az áruk mennyiségét illetően a tényleges szükségleteknek megfelelően a szerződés teljesítése
során évente + 30 %-kal (plusz harminc százalékkal) jogosult eltérni.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Kezdés 29.4.2009. 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Szállítási cím: 2040 Budaörs, Kamaraerdei út. 13 sz.

Rész száma 9
MEGHATÁROZÁS Szállítási szerződés
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

Az OVSZ Győri Régiója részére natúr (nem mártott) ostyaszelet beszerzése.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
15833000

3) MENNYISÉG
Ostyaszelet beszerzése az alábbi mennyiségben:
Legalább 25 grammos, bármilyen ízesítésű krémmel töltött, natúr (nem mártott) ropogós ostyaszelet: 25 000 db/
év.
Az Ajánlatkérő az áruk mennyiségét illetően a tényleges szükségleteknek megfelelően a szerződés teljesítése
során évente + 30 %-kal (plusz harminc százalékkal) jogosult eltérni.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Kezdés 29.4.2009. 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Szállítási cím: 9023 Győr, Magyar u. 8 sz.

Rész száma 10
MEGHATÁROZÁS Szállítási szerződés
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

Az OVSZ Veszprémi Régiója részére natúr (nem mártott) ostyaszelet beszerzése.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
15833000

3) MENNYISÉG
Ostyaszelet beszerzése az alábbi mennyiségben:
Legalább 25 grammos, bármilyen ízesítésű krémmel töltött, ropogós natúr (nem mártott) ostyaszelet: 36 000 db/
év.
Az Ajánlatkérő az áruk mennyiségét illetően a tényleges szükségleteknek megfelelően a szerződés teljesítése
során évente + 30 %-kal (plusz harminc százalékkal) jogosult eltérni.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Kezdés 29.4.2009. 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Szállítási cím: 8200 Veszprém, Mártírok u. 5 sz.

Rész száma 11
MEGHATÁROZÁS Szállítási szerződés
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
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Az OVSZ Pécsi Régiója részére natúr (nem mártott) ostyaszelet beszerzése.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
15833000

3) MENNYISÉG
Ostyaszelet beszerzése az alábbi mennyiségben:
Legalább 25 grammos, bármilyen ízesítésű krémmel töltött, ropogós natúr (nem mártott) ostyaszelet: 38 000 db/
év.
Az Ajánlatkérő az áruk mennyiségét illetően a tényleges szükségleteknek megfelelően a szerződés teljesítése
során évente + 30 %-kal (plusz harminc százalékkal) jogosult eltérni.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Kezdés 29.4.2009. 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Szállítási cím: 7621 Pécs, Dischka Gy. u. 7 sz.

Rész száma 12
MEGHATÁROZÁS Szállítási szerződés
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

Az OVSZ Szegedi Régiója részére natúr (nem mártott) ostyaszelet beszerzése.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
15833000

3) MENNYISÉG
Ostyaszelet beszerzése az alábbi mennyiségben:
Legalább 25 grammos, bármilyen ízesítésű krémmel töltött, ropogós natúr (nem mártott) ostyaszelet: 40 000 db/
év.
Az Ajánlatkérő az áruk mennyiségét illetően a tényleges szükségleteknek megfelelően a szerződés teljesítése
során évente + 30 %-kal (plusz harminc százalékkal) jogosult eltérni.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Kezdés 29.4.2009. 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Szállítási cím: 6720 Szeged, Pécsi u. 4/b.

Rész száma 13
MEGHATÁROZÁS Szállítási szerződés
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

Az OVSZ Debreceni Régiója részére natúr (nem mártott) ostyaszelet beszerzése.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
15833000

3) MENNYISÉG
Ostyaszelet beszerzése az alábbi mennyiségben:
Legalább 25 grammos, bármilyen ízesítésű krémmel töltött, ropogós natúr (nem mártott) ostyaszelet: 82 000 db/
év.
Az Ajánlatkérő az áruk mennyiségét illetően a tényleges szükségleteknek megfelelően a szerződés teljesítése
során évente + 30 %-kal (plusz harminc százalékkal) jogosult eltérni.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Kezdés 29.4.2009. 



HL/S S33
18/02/2009
48306-2009-HU

Európai Közösségek - Árubeszerzésre irányuló szerződések - Nyílt eljárás 8/13

18/02/2009 S33
http://ted.europa.eu/TED

Európai Közösségek - Árubeszerzésre irányuló szerződések - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

8/13

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Szállítási cím: 4026 Debrecen, Bem tér 19. sz.

Rész száma 14
MEGHATÁROZÁS Szállítási szerződés
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

Az OVSZ Szombathelyi Területi Vérellátó részére natúr (nem mártott) ostyaszelet beszerzése.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
15833000

3) MENNYISÉG
Ostyaszelet beszerzése az alábbi mennyiségben:
Legalább 25 grammos, bármilyen ízesítésű krémmel töltött, ropogós natúr (nem mártott) ostyaszelet: 19 000 db/
év.
Az Ajánlatkérő az áruk mennyiségét illetően a tényleges szükségleteknek megfelelően a szerződés teljesítése
során évente + 30 %-kal (plusz harminc százalékkal) jogosult eltérni.

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Kezdés 29.4.2009. 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Szállítási cím: 9700 Szombathely, Horváth B. krt. 38. sz.

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
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 a termékek ellenértékét a tárgyhónapot követően utólag, 30 napon
belül átutalással egyenlíti ki.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (1) bek. alapján halasztott fizetésben kíván megállapodni Ajánlattevővel.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Ajánlatkérő nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg a 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.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és a Kbt. 66. § (2) bekezdése illetve a Kbt. 67. § (4)
bekezdése szerinti szervezet:
Akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok állnak fenn;
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó:
Akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjában felsorolt kizáró okok állnak fenn;
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó:
Akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn;
Akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok állnak fenn.
A megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 63.§ (1)-(7) bekezdése szerinti igazolások és nyilatkozatok. Az igazolásokat egyszerű másolatban ,
a Kbt. 63.§ (2) bekezdés c) pontja és (7) bekezdése szerinti nyilatkozatokat eredetiben vagy közjegyző által
hitesített formában kérjük benyújtani!

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 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 számlát vezető pénzintézetének valamennyi bankszámlája tekintetében az ajánlattételi határidő
lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozata a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján arról hogy:
— Mióta vezeti ajánlattevő bankszámláját,
— A nyilatkozat kibocsátását megelőző 12 hónapon belül határidőre eleget tett-e fizetési kötelezettségeinek az
ajánlattevő,
— Az ajánlattevő bankszámláján volt-e a nyilatkozat kibocsátását megelőző 12 hónapon belül 30 napot
meghaladó időtartamú sorban állása, vagy a Kbt. 66. § (1) bekezdés a.) pontja alapján a hatályban lévő
felelősségbiztosítási szerződés meglétét igazoló dokumentum (biztosítási kötvény másolata, vagy a szerződő
biztosító társaság igazolásának másolati példánya).
A pénzintézeti igazolás(oka)t és a felelősségbiztosítási szerződés meglétét igazoló dokumentumot egyszerű
másolatban kérjük benyújtani!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmas 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 pénzintézeti 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 hónapon belül határidőre eleget tettek
fizetési kötelezettségeiknek,
— Sem az ajánlattevőknek - közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők egyikének sem - sem a Kbt. 71. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóknak nem volt egyik bankszámláján sem a nyilatkozat kibocsátását
megelőző 12 hónapon belül 30 napot meghaladó időtartamú sorban állása, vagy rendelkezik a III.2.2) pont
szerinti érvényes felelősségbiztosítással.

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) A Kbt. 67. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében az ajánlathoz mellékelni kell a termékek magyar nyelvű
leírását eredetiben vagy hiteles másolatban és minden megajánlott termék tekintetében részenként három-
három darab mintát.
b) A Kbt. 67. § (1) bekezdés a.) pontja szerint az előző két évben (2007, 2008) a megajánlott termékek közül
termékkategóriánként legalább egy termékfajta szállítására vonatkozó referencia igazolása, 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, az ellenszolgáltatás összege vagy
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a korábbi szállítás mennyiségére utaló adat megjelölése valamint a megrendelőnek a teljesítés minőségére
(szerződésszerű és nem szerződésszerű) vonatkozó nyilatkozata.
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) A megajánlott természetes ásványvíz a termékleírás és a termékminta alapján megfelel a 65/2004. (IV.27.)
FVM-ESzCsM-GKM, a 1997. évi CLV. törvényben, a 2008. évi XLVI. törvényben, a 19/2004. (II.26.) FVM-
SzCsM-GKM együttes rendeletben foglalt előírásoknak.
Ostyaszelet a termékleírás és a termékminta alapján megfelel a Magyar Élelmiszerkönyvben, a 1997. évi CLV.
törvényben, a 2008. évi XLVI. törvényben, a 19/2004. (II.26.) FVM-SzCsM-GKM együttes rendeletben, és az
ajánlati dokumentációban foglalt előírásoknak.
b) Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának együttesen rendelkeznie
kell az előző két év (2007, 2008) bármelyikéből származó, termékkategóriánként legalább egy megajánlott
termékfajta tekintetében a megajánlott termékre vonatkozó, a megajánlott termék(ek)kel azonos, részenként az
adott termékkategóriákban megajánlott minden termék éves mennyiségét elérő darabszámú, vagy részenként
az éves - az adott termékkategóriákban megajánlott minden termék - bruttó ajánlati árat elérő értékű termék(ek)
szállítására vonatkozó, szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával.

III.2.4) Fenntartott szerződések
Nem

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1) Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
3/OVSZ/2009. "Élelmiszer"

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Nem

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 6.4.2009 - 10:00
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Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 48 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ára bruttó 48 000 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, illetve a részvételi határidő
6.4.2009 - 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 6.4.2009 - 10:00
Hely Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21., "A" épület, I. emelet,
Főigazgatói Tárgyaló.).
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?

Nem

VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Nem

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1) Ajánlatkérő a Kbt. 83. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2) Az eredményhirdetés időpontja: 21.4.2009 (10:00).
A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő naptól számított 8. napon 11:00 órakor.
Amennyiben ez a nap nem munkanap, az ezt követő első munkanapon.
3) Az ajánlattétel valamennyi költsége ajánlattevőt terheli.
4) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:
Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag a fizetést igazoló banki bizonylatok bemutatása vagy készpénz
ellenében adja át az I.1. pontban meghatározott címen munkanapokon hétfőtől csütörtökig 09:00 - 14:00 óra
között, pénteken 09:00 - 12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00 órától 10:00 óráig. Az
ajánlattétel feltétele a dokumentáció megvásárlása. Az ajánlati dokumentáció másra át nem ruházható.
5) A részletes szerződési feltételeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Amennyiben az ajánlatkérő
az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározta, az eljárás
nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést.
6) Az Ajánlattevő által benyújtandó dokumentumok felsorolását az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza.
7) Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint előírtakat. Az Ajánlatkérő
határozatlan idejű szerződést kíván kötni. Az ajánlattevő a Kbt. 71. § (3) bekezdés értelmében a közbeszerzés
értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók esetében köteles nyilatkozni
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ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A
nyilatkozatokat eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolatban kérjük csatolni!
8) A Kbt. 66.§ (2) bekezdése vagy a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alkalmazása esetén az erőforrást biztosító
szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát kell csatolni. Az ajánlattevő ebben az esetben is köteles igazolni,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt. A nyilatkozatot eredetiben vagy hiteles másolatban kérjük benyújtani!
9) A benyújtás formai követelményeit az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
10) Az ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
11) Adott rész tekintetében csak kompletten tehető ajánlat, azaz az ott meghatározott valamennyi termékre
ajánlatot kell adni az alábbiak szerint:
— Az ostyaszelet esetén az ajánlattevő jogosult a termék ízesítését meghatározni, ajánlattevő ugyanazon az
ajánlati áron többféle ízesítésű ostyaszeletet is megajánlhat (de többféle ízesítésű termék megajánlása nem
minimumkövetelmény), többféle ízesítésű termék megajánlása esetén az ajánlatkérő az eseti megrendelések
során jogosult választani a termékek közül, és az általa kiválasztott ízesítésű termék(ek)et az általa
meghatározott mennyiségben (arányban) jogosult megrendelni,
— A 0,5 literes eldobható műanyag palackos kiszerelésű "teljesen szénsav-mentesített" vagy "részben
szénsav-mentesített" természetes ásványvíz (102 000 db/év) esetén az ajánlattevő "teljesen szénsav-
mentesített" természetes ásványvizet köteles megajánlani (ez minimumkövetelmény) és ugyanazon
az ajánlati áron jogosult "részben szénsav-mentesített" természetes ásványvizet is megajánlani (nem
minimumkövetelmény). Többféle típusú termék megajánlása esetén az ajánlatkérő az eseti megrendelés során
jogosult a termékek közül választani és az általa megjelölt termék(ek)et az általa meghatározott mennyiségben
(arányban) jogosult megrendelni;- 0,5 literes eldobható műanyag palackos kiszerelésű "szén-dioxiddal
dúsított természetes ásványvíz" vagy "természetes szénsavat tartalmazó természetes ásványvíz" vagy
"természetes ásványvíz a forrásból származó szén-dioxiddal dúsítva" termékek bármelyike megajánlható, az
ajánlattevő jogosult választani a termékek közül és ugyanazon az ajánlati áron többféle terméket is megajánlhat
(többféle termék megajánlása nem követelmény), többféle termék megajánlása esetén az ajánlatkérő az eseti
megrendelések során jogosult választani a termékek közül, és az általa kiválasztott termék(ek)et az általa
meghatározott mennyiségben (arányban) jogosult megrendelni.
12.) A III.)2.3.) b.)pontja tekintetében az ajánlatkérő termékkategórián az alábbi három termékkategóriát érti:
0,5 literes eldobható műanyag palackos kiszerelésű "teljesen szénsav-mentesített" vagy "részben szénsav-
mentesített" természetes ásványvíz.
0,5 literes eldobható műanyag palackos kiszerelésű "szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz" vagy
"természetes szénsavat tartalmazó természetes ásványvíz" vagy "természetes ásványvíz a forrásból származó
szén-dioxiddal dúsítva".
Legalább 25 grammos, bármilyen ízesítésű krémmel töltött, ropogós natúr (nem mártott) ostyaszelet.
Termékfajtán az ajánlatkérő az adott termékkategórián belül megajánlott különböző ásványvize (eke)t, illetve az
ostyaszelet tekintetében a különböző ízesítésű ostyaszeleteket érti.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 13367776
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Fax  +36 13367778

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323.§-ában foglaltaknak
megfelelően.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
16.2.2009


