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9/OVSZ/2013. "Sysmex reagensek beszerzése" -
Szerződésmódosítás tájékoztató

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/36
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató a szerződés
módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2014.03.26.
Iktatószám: 5079/2014
CPV Kód: 33696200-7;33696500-0;33694000-1
Ajánlatkérő: Országos Vérellátó Szolgálat

Teljesítés helye:

OVSZK Minőségellenőrző Laboratórium (1113 Bp.
Karolina út 19-21 D.ép), Veszprémi Területi
Vérellátó (8200 Veszprém, Mártírok útja 5.), Győri
Regionális Vérellátó Központ (9023 Győr, Magyar
utca 8.), Soproni Területi Vérellátó (9400 Sopron,
Győri utca 15.), Szombathelyi Területi Vérellátó
(9700 Szombathely, Horváth B. körút 38.),
Zalaegerszegi Területi Vérellátó (8900
Zalaegerszeg, Zárda utca 4.)

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő: Diagon Diagnosztikai Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: Országos Vérellátó Szolgálat

Postai cím: Karolina út 19-21.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1113

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzési Csoport (1113 Budapest, Karolina út 19-21., „A” épület, I.
emelet 17. sz. irodahelyiség)

Címzett: Takács Mária közbeszerzési referens
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Telefon: +36 13724292

E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu

Fax: +36 13724453

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovsz.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

 

Hivatalos név: Diagon Diagnosztikai Kft.

Postai cím: Baross u. 48-52.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1047

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon: +36 13696500

E-mail: diagon@diagon.com

Fax: +36 13696301

Az ajánlattevő általános címe (URL):

----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)
-------------------

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű x

Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű  

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  

Közjogi szervezet  

Egyéb  

I.4.) Fő tevékenység

I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők

 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb (nevezze meg):

x Egészségügy
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I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Szállítási szerződés

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy
a közbeszerzés(ek) tárgyának)

 Építési beruházás

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

x Árubeszerzés

x Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

 Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma:

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

OVSZK Minőségellenőrző Laboratórium (1113 Bp. Karolina út 19-21 D.ép), Veszprémi Területi 
Vérellátó (8200 Veszprém, Mártírok útja 5.), Győri Regionális Vérellátó Központ (9023 Győr, Magyar 
utca 8.), Soproni Területi Vérellátó (9400 Sopron, Győri utca 15.), Szombathelyi Területi Vérellátó
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(9700 Szombathely, Horváth B. körút 38.), Zalaegerszegi Területi Vérellátó (8900 Zalaegerszeg,
Zárda utca 4.)

NUTS-kód HU101, HU213, HU221, HU222, HU223

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2013/08/05 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

5.000 D-dimer mennyiségi meghatározás elvégzéséhez szükséges reagens készlet

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696200-7
További tárgyak: 33696500-0

33694000-1

II.2) A szerződés végleges összértéke

A szerződés végleges összértéke

(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)

Érték: 11579516 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén

x Nyílt

 Meghívásos   Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd
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 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén

 Nyílt

 Meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén

Klasszikus ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
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 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
VAGY

 Egyéb:

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 061 - 102390

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/03/27 (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4353 / 2013 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/04/01 (év/hó/nap)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)

Dátum: (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 160 - 279366

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/08/20 (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 14273 / 2013 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/08/19 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt

igen

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

A szerződés 1. számú melléklete Termék- és árlista (a megajánlott mennyiségre), valamint 
Kiegészítő ártáblázat (Kalibrátorok, kontrollok, egyéb oldatok és kiegészítők a megajánlott 
mennyiségre vonatkozóan) részei az alábbiak szerint módosulnak:
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Eredeti rendelkezés: 
Termék- és árlista (a megajánlott mennyiségre) 
Rész száma: 3. rész 
Reagens készlettel elvégzendő vizsgálatok megnevezése: D-dimer mennyiségi meghatározás 
Beszerzendő mennyiség: 5.000 vizsgálat elvégzéséhez szükséges mennyiség 
Termék katalógusszáma, megnevezése, kiszerelése, gyártója: DIC230032, D-Dimer 
Immunoturbidimetric, 2*12 + 1*8 ml, Diagon Kft. 
Megajánlott mennyiség (db): 32 
Megajánlott mennyiséggel végezhető vizsgálatok száma (donorvérminták száma): 5120 
Nettó egységár (Ft/db): 94.550 Ft 
Nettó összár (Ft): 3.025.600,00- Ft 
ÁFA mértéke (%): 5 
Bruttó összár (Ft): 3.176.880,00- Ft 
Kiegészítő ártáblázat (Kalibrátorok, kontrollok, egyéb oldatok és kiegészítők a megajánlott 
mennyiségre vonatkozóan) 
Rész száma: 3. rész D-dimer mennyiségi meghatározás 
Termék katalógusszáma, megnevezése, kiszerelése, gyártója: DCR081001, D-Dimer Contr Level 1, 
2*0,5 + 1*2,5 ml, Diagon Kft. + DCR082001, D-Dimer Contr Level 2, 2*0,5 + 1*2,5 ml, Diagon Kft. + 
DCA13001, D-Dimer Cal, 1*1 ml + 2*2,5 ml, Diagon Kft. + 904-0721-9, Küvetták Sysmex CA 
500/1500, 1*3.000 cső, Sysmex Corporation + 964-0631-3, CA Clean I, 1*50 ml, Sysmex 
Corporation + 964-0611-9, CA Clean II, 1*500 ml, Sysmex Corporation + 974-0771-3, Sample Plate 
for Sysmex CA, 50*50 db, Sysmex Corporation + 73-646, Mintatartó (3,5 ml) CA, 1.000 db, Siemens 
Healthcare Diagnostics Products GmbH 
Megajánlott mennyiség (db): 72 + 72 + 24 + 2 + 11 + 1 + 1 + 1 
Nettó egységár (Ft/db): 32.820 Ft + 32.820 Ft + 21.880Ft + 199.000 Ft + 10.140 Ft + 11.380 Ft + 
86.300 Ft + 23.300 Ft 
Nettó összár (Ft): 2.363.040,00- Ft + 2.363.040,00- Ft + 525.120,00- Ft + 398.000,00- Ft + 
111.540,00- Ft + 11.380,00- Ft + 86.300,00- Ft + 23.300,00- Ft 
ÁFA mértéke (%): 5 + 5 + 5 + 27 + 5 + 5 + 27 + 27 
Bruttó összár (Ft): 2.481.192,00- Ft + 2.481.192,00- Ft + 551.376,00- Ft + 505.460,00- Ft + 
117.117,00- Ft + 11.949,00- Ft + 109.601,00- Ft + 29.591,00- Ft 
Mindösszesen: nettó 5.881.720,00 Ft, bruttó: 6.287.478,00- Ft 
Mindösszesen (reagens és kiegészítők) a megajánlott mennyiségre: 
3. rész: D-dimer mennyiségi meghatározás: nettó: 8.907.320,00 Ft, bruttó: 9.464.358,00- Ft 
Módosított rendelkezés: 
Termék- és árlista (a megajánlott mennyiségre) 
Rész száma: 3. rész 
Reagens készlettel elvégzendő vizsgálatok megnevezése: D-dimer mennyiségi meghatározás 
Beszerzendő mennyiség: 5.000 vizsgálat elvégzéséhez szükséges mennyiség 
Termék katalógusszáma, megnevezése, kiszerelése, gyártója: DIC230032, D-Dimer 
Immunoturbidimetric, 2*12 + 1*8 ml, Diagon Kft. + OPBP03, Innovance D-Dimer (kit + kalibrátor), 
10*1 ml, Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH 
Megajánlott mennyiség (db): 5 + 28 
Megajánlott mennyiséggel végezhető vizsgálatok száma (donorvérminták száma): 800 + 4200 
Nettó egységár (Ft/db): 94.550 Ft + 116.430 Ft 
Nettó összár (Ft): 472.750,00- Ft + 3.260.040,00- Ft 
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ÁFA mértéke (%): 5 + 5 
Bruttó összár (Ft): 496.387,50- Ft + 3.423.042,00- Ft 
Kiegészítő ártáblázat (Kalibrátorok, kontrollok, egyéb oldatok és kiegészítők a megajánlott 
mennyiségre vonatkozóan) 
Rész száma: 3. rész D-dimer mennyiségi meghatározás 
Termék katalógusszáma, megnevezése, kiszerelése, gyártója: DCR081001, D-Dimer Contr Level 1, 
2*0,5 + 1*2,5 ml, Diagon Kft. + DCR082001, D-Dimer Contr Level 2, 2*0,5 + 1*2,5 ml, Diagon Kft. + 
DCA13001, D-Dimer Cal, 1*1 ml + 2*2,5 ml, Diagon Kft. + OPDY03, Innovance kontroll, 2*5*1 ml, 
Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH + 904-0721-9, Küvetták Sysmex CA 500/1500, 
1*3.000 cső, Sysmex Corporation + 964-0631-3, CA Clean I, 1*50 ml, Sysmex Corporation + 
964-0611-9, CA Clean II, 1*500 ml, Sysmex Corporation + 974-0771-3, Sample Plate for Sysmex CA, 
50*50 db, Sysmex Corporation + 73-646, Mintatartó (3,5 ml) CA, 1.000 db, Siemens Healthcare 
Diagnostics Products GmbH 
Megajánlott mennyiség (db): 6 + 6 + 12 + 2 + 11 + 1 + 1 + 1 
Nettó egységár (Ft/db): 32.820 Ft + 32.820 Ft + 125.000 Ft + 199.000 Ft + 10.140 Ft + 11.380 Ft + 
86.300 Ft + 23.300 Ft 
Nettó összár (Ft): 196.920,00- Ft + 196.920,00- Ft + 1.500.000,00- Ft + 398.000,00- Ft + 
111.540,00- Ft + 11.380,00- Ft + 86.300,00- Ft + 23.300,00- Ft 
ÁFA mértéke (%): 5 + 5 + 5 + 27 + 5 + 5 + 27 + 27 
Bruttó összár (Ft): 206.766,00- Ft + 206.766,00- Ft + 1.575.000,00- Ft + 505.460,00- Ft + 
117.117,00- Ft + 11.949,00- Ft + 109.601,00- Ft + 29.591,00- Ft 
Mindösszesen: nettó 2.546.240,00 Ft, bruttó 2.785.224,00- Ft 
Mindösszesen (reagens és kiegészítők) a megajánlott mennyiségre: 
3. rész: D-dimer mennyiségi meghatározás: nettó: nettó: 6.279.030,00 Ft, bruttó: 6.704.653,50- Ft 
Az Ártáblázat fentiekben megjelölt módosulása miatt a szerződés 2. pontjának 1. bekezdése az 
alábbika szerint módosul: 
Eredeti rendelkezés: 
A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő teljes összeg: 
A 3. rész tekintetében: 
nettó 8.907.320,- HUF, azaz nettó nyolcmillió-kilencszázhétezer-háromszázhúsz forint plusz 5 % és 
27 % ÁFA, bruttó 9.464.358,- HUF, azaz bruttó 
kilencmillió-négyszázhatvannégyezer-háromszázötvennyolc forint, 
(értékelés során figyelembe vett összeg a beszerzési tárgyban szereplő mennyiségre: 
9.389.899,88- HUF) 
amely a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott szállítási címekre 
költségmentesen leszállítva értendő azzal, hogy az ár tartalmazza az ajánlati dokumentációban 
előírt, a Szállító által biztosítandó valamennyi árubeszerzés és kapcsolódó szolgáltatás ellenértékét 
is. 
Módosított rendelkezés 
A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő teljes összeg: 
A 3. rész tekintetében: 
nettó 6.279.030,- HUF, azaz nettó hatmillió-kettőszázhetvenkilencezer-harminc forint plusz 5 % és 
27 % ÁFA, bruttó 6.704.653,5- HUF, azaz bruttó hatmillió-hétszáznégyezer-hatszázötvenhárom 
forint ötven fillér, amely a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott szállítási címekre 
költségmentesen leszállítva értendő azzal, hogy az ár tartalmazza az ajánlati dokumentációban 
előírt, a Szállító által biztosítandó valamennyi árubeszerzés és kapcsolódó szolgáltatás ellenértékét
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is. 
A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései – így különösen annak törzsszövege -
változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szerződő felek rögzítik, hogy a módosított
termékmennyiségekre figyelemmel a vételi joggal érintett termékek mennyisége is változik, ugyanis
a vételi jog a módosított termékmennyiség tekintetében gyakorolható + 30 %-os mennyiségben (10
darab reagens készlet és a hozzá szükséges kontroll és kiegészítő anyag mennyiség) a szerződés
1.1. és 1.2. pontjával foglaltakkal összhangban.

IV.1.3) A módosítás indoka:

A Szállító 2013. december 20-án jelezte, hogy átmeneti, a szerződéskötéskor előre nem látható, a
szerződéskötést követően fellépett szállítási nehézségek miatt, a szerződésben szállítani vállalt
DIC230032 kódszámú D-Dimer Immunoturbidimetric (kiszerelés: 2*12 + 1*8 ml, gyártó: Diagon
Kft.) reagenst és a hozzá kapcsolódó DCR081001 kódszámú D-Dimer Contr Level 1 (kiszerelés:
2*0,5 + 1*2,5 ml, gyártó: Diagon Kft.) és DCR082001 kódszámú D-Dimer Contr Level 2 (kiszerelés:
2*0,5 + 1*2,5 ml, gyártó: Diagon Kft.) kontrollokat, valamint a DCA13001 kódszámú D-Dimer Cal
(kiszerelés: 1*1 ml + 2*2,5 ml, gyártó: Diagon Kft.) kalibrátort nem tudja szállítani, helyette az
OPBP03 Innovance kit + kalibrátort, valamint az OPDY03 Innovance kontrollt tudja szállítani a
szerződésben megjelölt vizsgálatok elvégzésére.
A Szállítótól bekért dokumentumok alapján megállapítható, hogy az új termékek mindenben
megfelelnek a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek, továbbá a új termékekkel az
ajánlati ár nem emelkedik, figyelemmel arra, hogy a közbeszerzési eljárásban kiírt 5.000 D-dimer
mennyiségi meghatározás elvégzéséhez szükséges mennyiséget a szerződésben foglalt nettó
8.907.320,- Ft + 5 % és 27 % ÁFA, azaz összesen bruttó 9.464.358,- Ft helyett – figyelemmel a
szerződésben szereplő termékkel végzett, valamint az új termékkel végzendő vizsgálatszámra -
nettó 6.279.030,- Ft + 5 % és 27 % ÁFA, azaz összesen bruttó 6.704.653,5- Ft összegben teljesíti
Szállító.
A fentiekre tekintettel a – Kbt. 132. §-a alapján – a szerződés módosítása vált szükségessé.
Megrendelő megvizsgálta, hogy jelen esetben fennállnak-e a szerződésmódosítás jogszabályban
meghatározott feltételei, és megállapította, hogy nem áll fenn a Kbt. 132. § (1) bekezdésében
meghatározott – a szerződés módosítását kizáró – körülmények egyike sem, azaz
1. a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a
szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül
más ajánlattevők részvételét vagy nyertességét tették volna lehetővé (különösen arra figyelemmel,
hogy az elvégzendő vizsgálatok köre és mennyisége nem módosul),
2. a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg,
tekintettel arra, hogy az új termékek tekintetében beszerzendő mennyiségek ellenértéke meg sem
közelíti a szerződésben foglalt eredeti ellenérték 5 %-át, sőt valójában 2.628.290,- Ft + 5 % Áfa azaz
bruttó 2.759.704,5,- Ft összegű ellenérték-csökkenést jelent.
3. a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettségekhez
képest új elemre nem terjeszti ki, tekintettel arra, hogy az elvégzendő vizsgálatok köre nem
változik.
Szerződő felek rögzítik, hogy a Kbt. 132. § (2) bekezdése szerinti feltételek is teljesülnek, ugyanis a
szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően
– a szerződéskötéskor előre nem látható okból - merült fel és a Megrendelő lényeges jogos érdekét
sérti.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
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Dátum: 2014/03/10 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

1. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
2. A jelen hirdetmény II.2.) pontjában szereplő érték az opciót is tartalmazza, míg az IV.1.2) pontban
az opció nélküli össszeg került feltüntetésre!
3. Ajánlatkérő a Kbt. 132. § (2) bekezdése szerint az eljárásban részt vett további ajánlattevőt a
módosításról és annak részletes indokairól értesítette.

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A nyertes ajánlattevő a módosítással egyetért.

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/03/18 (év/hó/nap)
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