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18/OVSZ/2013. "TSCD karbantartás" - Szerződésmódosítás
hirdetmény

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

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

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2014.04.02.
Iktatószám: 5901/2014
CPV Kód: 50420000-5
Ajánlatkérő: Országos Vérellátó Szolgálat

Teljesítés helye:

OVSz Központ (1113 Budapest, Karolina út 19-21.),
Szegedi Regionális Vérellátó Központ (6720 Szeged,
Somogyi Béla u. 2.), Pécsi Regionális Vérellátó
Központ (7621 Pécs, Dischka Gy. utca 7.), Debreceni
Regionális Vérellátó Központ (4026 Debrecen, Bem
tér 19.), Győri Regionális Vérellátó Központ (9023
Győr, Magyar utca 8.), Szombathelyi Területi
Vérellátó (9700 Szombathely, Horváth B. körút 38.),
Miskolci Területi Vérellátó (3529 Miskolc, Bottyán út
3.)

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő: Terumo BCT Europe N.V.
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. szoba)

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: Terumo BCT Europe N.V.

Postai cím: Ikaroslaan 41.

Város/Község: Zaventem

Postai irányítószám: 1930

Ország: BE

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail: aniko.kulcsar@terumobct.com

Fax: +36 12263325

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:

Vállalkozási 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

 Árubeszerzés

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

x Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma: 1

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

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

OVSz Központ (1113 Budapest, Karolina út 19-21.), Szegedi Regionális Vérellátó Központ (6720 
Szeged, Somogyi Béla u. 2.), Pécsi Regionális Vérellátó Központ (7621 Pécs, Dischka Gy. utca 7.), 
Debreceni Regionális Vérellátó Központ (4026 Debrecen, Bem tér 19.), Győri Regionális Vérellátó
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Központ (9023 Győr, Magyar utca 8.), Szombathelyi Területi Vérellátó (9700 Szombathely, Horváth B.
körút 38.), Miskolci Területi Vérellátó (3529 Miskolc, Bottyán út 3.)

NUTS-kód HU101, HU231, HU333, HU311, HU321, HU222, HU221

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2013/09/16 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

SC-201 AH és SC-203 AH típusú TSCD sterilen hegeszt# készülékek (gyártó: TERUMO BCT 
Europe N.V.) jótállási időn túli karbantartása és eseti javítása. 
16 darab (5 darab SC-201 AH típusú és 11 darab SC-203 AH) TSCD sterilen hegesztő készülék 
(gyártó: TERUMO BCT Europe N.V.) garancia időn túli rendszeres (12 havonta 1 alkalommal 
történő) karbantartása és eseti javítása az alábbiak szerint: 
A karbantartás műszaki tartalma: 
A készülékeket a gyári előírások szerint kell karbantartani, különös tekintettel a következőkre. 
A készülék külső szemrevételezése 
• A burkolatok épségének az ellenőrzése 
• A fedél épségének ellenőrzése 
• A biztosítékok ellenőrzése 
A készülék belső ellenőrzése 
• A készülékház ellenőrzése 
• Az áramköri panel (PCB) ellenőrzése 
• A keyboard és a fedél ellenőrzése 
• A ventillátor ellenőrzése 
• A levegő szűrő ellenőrzése és tisztítása 
• A tápegység ellenőrzése 
• A kijelző ellenőrzése 
• A hálózati csatlakozó épségének az ellenőrzése 
• A készülékház tisztítása 
Készülék beállítások, kenés, tisztítás 
• A csőbefogó ellenőrzése 
• A forgó karok ellenőrzése és kenése 
• A hegesztő karok ellenőrzése 
• A penge tartó ellenőrzése 
• A penge elektromos érintkezőinek beállítása 
• Penge hőmérséklet ellenőrzése 
• A pengetartó fedél beállítása 
• Motor ellenőrzése 
• A szorító fej ellenőrzése 
• A szorító fej kapcsolók ellenőrzése 
• Shuttle tisztítása 
• Shuttle kapcsoló beállítása és ellenőrzése 
• Kazetta tartó ellenőrzése 
• Motor sebesség ellenőrzése 
A készülékek karbantartásának gyakorisága: évente (12 havonta) 1 – azaz egy – alkalommal. 
Amennyiben javítás szükségessége merül fel, a javítást a javításról szóló külön megállapodás 
(megrendelés) kézhezvételétől számított legfeljebb 72 órán belül meg kell kezdenie ajánlattevőnek,
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és amennyiben a karbantartás vagy a javítás időtartama az egy hetet meghaladja, mind a
karbantartás, mind a javítás idejére a készülék helyett a készülékkel mindenben egyenértékű
(ugyanazon gyártmányú és típusú) cserekészüléket kell biztosítania. Mind a karbantartás, mind a
javítás után a készülék mérési eredményeiről ajánlattevőnek jegyzőkönyvet kell készítenie és azt a
karbantartás / javítás elvégzésével egyidejűleg meg kell küldenie az érintett vérellátó részére. 
Amennyiben a karbantartást / javítást ajánlattevő nem az ajánlatkérő telephelyén kívánja elvégezni,
saját költségére és veszélyére köteles gondoskodni a készülék elszállításáról, valamint az
ugyanazon telephelyre történő visszaszállításról. 
Valamennyi - a karbantartás során szükséges – alkatrészt, fogyóanyagot, eszközt, stb.
ajánlattevőnek kell biztosítania. Ezek ellenértékét az ajánlati árnak tartalmaznia kell. 
A javításhoz szükséges alkatrészeket, fogyóanyagot és eszközt ajánlattevőnek kell biztosítania. A
javítás anyagköltségéről a javítás megkezdése előtt külön árajánlatot köteles küldeni ajánlatkérő
részére, amelynek mellékletét kell képeznie az aktuális gyártói árlistának. A listaáraktól ajánlattevő
csak és kizárólag negatív irányban térhet el az ajánlatban (a bírálati részszempontként) megjelölt
%-os arányban, illetve amennyiben erre a részszempontra ajánlattevő „0 %” értéket ajánlott meg, az
árajánlatnak a gyártói listaárakat kell tartalmaznia a javításhoz szükséges anyagok tekintetében. 
A szerződésbe vont készülékek listáját és fizikai elhelyezkedését az ajánlati dokumentáció
tartalmazza. 
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a szerződésbe vont készülékek mennyiségét illetően a
tényleges szükségleteknek megfelelően + 30 %-kal (plusz harminc százalékkal) jogosult eltérni.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50420000-5

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: 11856000 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
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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

 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

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:

x Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
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 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

 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)

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
Készülék alkalmankénti karbantartásának
nettó díja (nettó HUF / alkalom)

10

Eseti javítás nettó óradíja (nettó HUF / óra) 6
Nettó kiszállási díj (nettó HUF) 3
A javításokhoz szükséges anyagok ára
tekintetében az aktuális gyártói árlistától
való maximális - negatív irányú - eltérés
mértéke (min. 0%, max. 15 %)

2

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: /S -

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9615 / 2013 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/06/14 (év/hó/nap)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
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Dátum: (év/hó/nap)

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

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 17679 / 2013 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/10/07 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

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

nem

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

A Felek a szerződés 3.1. pontjának 1. bekezdését, miszerint 
„Megrendelő a karbantartás ellenértékét készülékenként az esedékes karbantartást követően 
annak szerződésszerű teljesítése után, illetve a javítások munkadíját, anyagdíját a javítások 
szerződés szerinti elvégzését követően utólag- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
36/A. §-ában foglalt rendelkezések figyelembe vételével -, átutalással egyenlíti ki a Kbt. 130. § 
(1)-(6) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel, a számla Megrendelő általi 
kézhezvétele napját követő naptól számított 30 napon belül a Vállalkozónak a ING Belgium N.V.-nél 
vezetett IBAN: BE77 3300 5857 7142 számú számlájára.” 
hatályon kívül helyezik, és helyette az alábbi bekezdés lép életbe: 
„Megrendelő a karbantartás ellenértékét, illetve a javítások munkadíját és anyagdíját a 
szerződésszerű teljesítést követően együttesen a karbantartási ciklus végét követően utólag az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglalt rendelkezések figyelembe 
vételével -, átutalással egyenlíti ki a Kbt. 130. § (1)-(6) bekezdésében foglalt rendelkezésekre 
figyelemmel, a számla Megrendelő általi kézhezvétele napját követő naptól számított 30 napon 
belül a Vállalkozónak a ING Belgium N.V.-nél vezetett IBAN: BE77 3300 5857 7142 számú 
számlájára.” 
A Felek a szerződés 4.6. pontjának 1. bekezdését, miszerint 
„Vállalkozó a karbantartás és/vagy a javítás elvégzése után köteles munkalapot felvenni az 
elvégzett munkákról, az elvégzett munkát részletezve a munkalapon vezetni, a munkával töltött időt 
a munkalapon feltüntetni, továbbá a készülék mérési eredményeiről jegyzőkönyvet kiállítani. 
Vállalkozó képviselője a munkalap egy példányát köteles a munkavégzés igazolására a Megrendelő 
jelen szerződés 4.5. pontjában meghatározott képviselője részére átadni. Vállalkozó ezt követően 
jogosult számla kiállítására, és annak a teljesítésigazolással együtt történő benyújtására.” 
hatályon kívül helyezik, és helyette az alábbi bekezdés lép életbe: 
„Vállalkozó a karbantartás és/vagy a javítás elvégzése után köteles munkalapot felvenni az 
elvégzett munkákról, az elvégzett munkát részletezve a munkalapon vezetni, a munkával töltött időt 
a munkalapon feltüntetni, továbbá a készülék mérési eredményeiről jegyzőkönyvet kiállítani. 
Vállalkozó képviselője a munkalap egy példányát köteles a munkavégzés igazolására a Megrendelő 
jelen szerződés 4.5. pontjában meghatározott képviselője részére átadni. 
Vállalkozó akkor jogosult számla kiállítására, és annak a teljesítésigazolással együtt történő 
benyújtására, amikor a szerződésben rögzített valamennyi készülék éves karbantartását, továbbá a
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karbantartási ciklusban felmerült valamennyi javítást elvégezte.”

IV.1.3) A módosítás indoka:

Vállalkozó jelezte, hogy a cégnél működtetett vállalatirányítási rendszer nem teszi lehetővé a
szerződés 3.1.) pontjában meghatározott fizetési ütemezést, miszerint „a karbantartás ellenértékét
készülékenként az esedékes karbantartást követően annak szerződésszerű teljesítése után, illetve
a javítások munkadíját, anyagdíját a javítások szerződés szerinti elvégzését követően” kell
leszámláznia, erre 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
- 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 feladatok köre, tartalma és ellenértéke nem változik),
- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg,
tekintettel arra, hogy a módosítás nem befolyásolja a kifizetendő ellenérték mértékét,
- a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettségekhez
képest új elemre nem terjeszti ki, tekintettel arra, hogy a számlázás metodikája változik, a
beszerzendő szolgáltatás műszaki tartalma és a készülékek köre nem változik.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2014/03/17 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

1. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban
maradnak.

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A nyertes ajánlattevő a módosítással egyetért.

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/03/28 (év/hó/nap)
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