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  KÉ nyilvántartási
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 TÁJÉKOZTATÓ A SZERZ İDÉS

TELJESÍTÉSÉRİL

1.  a)  Az ajánlatkérıként szerzıdı  fél  neve és címe:  Országos Vérellátó Szolgálat (1113 Budapest,
Karolina út 19-21.)
b) A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél neve és címe:  Duna Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
(1037 Budapest, Zay u.24.)
2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés meghatározása: Szállítási szerzıdés
b) A szerzıdéskötés idıpontja: 2009/05/21
c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:  3 db új, elsı alkalommal forgalomba
helyezett 8+1 fı szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú gépkocsi, nettó összár: 19.259.007.-
Ft
d) A szerzıdés idıtartama vagy a teljesítés határideje:  2009.05.21. - a leszállítás határideje 3 hó, a
garancia 4, illetve 6 év 
3.  A  szerzıdés  teljesítése  (részteljesítése)  szerinti  mennyiség  és  ellenszolgáltatás:  3  db  új,  elsı
alkalommal forgalomba helyezett 8+1 fı szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú gépkocsi,
nettó összár: 19.259.007.- Ft
4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: egyszerő tárgyalás nélküli
b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: Az összességében legelınyösebb ajánlat
(1. A II. 2.1. pontban meghatározott mennyiségre vonatkozó bruttó ellenszolgáltatás teljes összege,
súlyszám:  10,  2.  Vállalt  jótállás  idıtartama  (egész  hónapokban  megadva),  súlyszám:  8,  3.
Szervízperiódus hossza km-ben megadva, súlyszám: 5)
c)*  Hivatkozás  a  lefolytatott  közbeszerzési  eljárást  megindító,  illetıleg  meghirdetı  hirdetményre  és
közzétételének napja: Az eljárást megindító felhívás KÉ-5368/2009. számon 2009. április 1-jén jelent
meg  a  Közbeszerzési  Értesítı  2009/38.  számában.  Ajánlatkérı  a  felhívást  egy  alkalommal
módosította.  A  módosító  hirdetmény  KÉ-6839/2009.  számon  2009.  április  20-án  jelent  meg  a
Közbeszerzési Értesítı 2009/46. számában
d)*  Hirdetmény közzététele  nélküli  eljárás esetén az ajánlattételi  felhívás megküldésének,  illetıleg a
Közbeszerzési Döntıbizottság tájékoztatásának napja:
e)*  Hivatkozás  az eljárás eredményérıl  szóló tájékoztatót  tartalmazó  hirdetményre  és közzétételének
napja:
5.* a) A szerzıdés teljesítése szerzıdésszerő volt-e: Igen.



b)* Nem szerzıdésszerő teljesítés esetén a szerzıdésszegés típusa, leírása, indoka:
c)* A szerzıdésszegést elkövetı(k) neve, címe:
6.* a) A szerzıdés részteljesítése szerzıdésszerő volt-e:
b)* Nem szerzıdésszerő részteljesítés esetén a szerzıdésszegés típusa, leírása, indoka:
c)* A szerzıdésszegést elkövetı(k) neve, címe:
7. a) A szerzıdést módosították-e:
b)* Hivatkozás a szerzıdés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és közzétételének
napja:
8.* Egyéb információk:
9.  A  nyertes  ajánlattevıként  szerzıdı  fél  nyilatkozata:  Nyertes  ajánlattevı  a  hirdetményben
foglaltakkal egyetért.
10. A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2009/08/24

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
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