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VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS

„Friss Fagyasztott Plazma értékesítése”

1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési 
eljárást  hirdet  „az  általa,  továbbá  az  OVSz-szel  szerződéses  viszonyban  álló  kórházi 
transzfúziós  osztályok  által  gyűjtött  teljes  vérből  előállított  friss  fagyasztott  plazma  (a 
továbbiakban:  FFP)  transzfuziológiai  célra  nem  szükséges  mennyiségének 
továbbfeldolgozása  –  stabil  vérkészítmények  és/vagy  gyógyszerek  előállítása  –  céljából 
történő értékesítése” tárgyban 300.000 Egység (kb. 85.000 kg) +/- 18.000 Egység (+/- 5.000 
kg) FFP/év mennyiséggel számolva.
Kiíró  az  elmúlt  időszak  tapasztalatai  alapján  tájékoztatja  az  ajánlattevőket,  hogy  egy 
kilogramm FFP átlagosan 3,5 Egységet tesz ki. Kiíró azonban nem tud kötelezettséget vállalni 
arra, hogy a teljesítés során is ez a váltószám, illetve ez az átlagos váltószám lesz irányadó,  
ezen tájékoztatásra semmiféle jogot alapítani nem lehet, ezen tájékoztatás a kiírót semmire és 
semmilyen módon nem kötelezi. 

A szállítások gyakorisága az előállító telephelyekről:
• Budapestről heti két alkalommal;
• Debrecenből heti egy alkalommal;
• Győrből heti egy alkalommal;
• Pécsről heti két alkalommal;
• Szegedről heti két alkalommal.
A szállítások megkezdésének tervezett időpontja: A szerződés megkötését követő hónap 1. 
napja.

2. A Kiíró hivatalos megnevezése és címe
Szervezet
Országos Vérellátó Szolgálat 
Cím
Karolina út 19-21.

Postai irányítószám
1113

Város/Község 
Budapest

Ország
Magyarország

Címzett:
Dr.  Jákó  Kinga,  főigazgató  (1113  Budapest,  Karolina  út  19-21.  A.  ép.  1.  em.  10. 
irodahelyiség)
Telefon
+36-1-372-4110

Telefax
+36-1-372-4189

E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu Az  Kiíró  általános  címe  (URL): 
http://www.ovsz.hu

3. A Kiíró ezennel felkéri az érdekelt ajánlattevőket, hogy ajánlataikat az alábbi tartalmi és 
formai  követelményeknek  megfelelően,  a  Versenyeztetési  Dokumentációban  (a 
továbbiakban: Dokumentáció) rögzített teljes terjedelemben nyújtsák be: 

Az ajánlatokat 3 példányban (2 eredeti papír alapú példány és 1 elektronikus adathordozón 
rögzített példány) kell benyújtani. Az elektronikus példány benyújtása történhet CD-n vagy 
DVD-n,  azonban  jelszó  nélkül  olvashatóan  kell  elkészíteni,  és  a  papír  alapú  példányú 
ajánlatról készített, nem módosítható pdf file formátumú fájl(oka)t kell tartalmaznia.
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Az ajánlattevőknek ajánlatuk papír alapú példányát, valamint az elektronikus példányt egy 
lezárt borítékban (csomagban) kell benyújtania, a borítékon (csomagon) fel kell tüntetni az 
alábbi megnevezést: „Friss Fagyasztott Plazma értékesítése” pályázat, továbbá azt, hogy a 
lezárt boríték (csomag) kitől származik (ajánlattevő nevét és címét), valamint az „ajánlattételi 
határidő előtt nem felbontandó” jelzést. 
Amennyiben  a  boríték  nincs  megfelelő  jelöléssel,  az  ajánlattevő  nevének,  címének 
megjelölésével ellátva, a Kiíró nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti 
felnyitásáért.
Az ajánlatot  írásban és zártan, a jelen felhívás  2. pontjában megadott  címre közvetlenül 
vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
A  papír  alapú  ajánlatot  olyan  kötésben kell  beadni,  amelyből  állagsérelem  nélkül  lapot 
kivenni, cserélni nem lehet. Kiíró önmagában az ún. spirálozást nem tekinti a fenti feltételt 
kielégítő  megoldásnak  (a  követelménynek  azonban  megfelel,  ha  zsinórral  lapozhatóan 
összefűzik az ajánlatot, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzítik, a 
matricát lebélyegzik vagy az ajánlattevő részéről erre jogosult aláírja úgy, hogy a bélyegző, 
illetve az aláírás egy része a matricán legyen). 
Az ajánlatot folyamatos  oldalszámozással kell  ellátni (csak az adatot tartalmazó oldalakat 
kell számozni, az üres oldalt nem kell, de lehet), amely alapján a tartalomjegyzékben az iratok 
helye  egyértelműen  azonosítható.  Az  oldalszámozás  eggyel  kezdődjön  és  oldalanként 
növekedjen.
Az ajánlatban  lévő  minden  dokumentumot  (nyilatkozatot)  a  végén alá  kell  írnia  az  adott 
gazdálkodó  szervezetnél  erre  jogosultaknak  (cégszerű  aláírás)  vagy olyan  személyeknek, 
akik erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 
A  fedlapot  követően  kérjük  oldalszámokkal  ellátott  tartalomjegyzék elhelyezését,  amely 
alapján  az  ajánlatban  elhelyezett  dokumentumok  egyértelműen  beazonosíthatók,  és 
fellelhetők.
A  tartalomjegyzéket  követő  első  oldalon  kérjük  az  árajánlatot tartalmazó  dokumentum 
ajánlatban való elhelyezését.
A csomagolás módjára (boríték feliratozása) vonatkozó követelmények meg nem tartása nem 
minősül formai hiánynak, arra hiánypótlást az Kiíró nem küld és ebben az esetben az ajánlat 
nem minősül érvénytelen ajánlatnak sem.

4. A versenyeztetési eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki
o végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 

végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, 
vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, 
vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van, illetve ilyen eljárás a verse-
nyeztetési eljárás bármely szakaszában megindul;

o gazdasági,  illetve  szakmai  tevékenységével  kapcsolatban  jogerős  bírósági  ítéletben 
megállapított  bűncselekményt  követett  el,  amíg a büntetett  előélethez fűződő hátrá-
nyok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkal-
mazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés 
b), c), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje 
alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jog-
erősen korlátozta;

o jelen eljárás bármely szakaszában nem minősül - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti - átlátható szervezetnek.
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A  fenti  első  két  francia  bekezdés  igazolását  Magyarországon  letelepedett,  a 
cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 2. 
§-a alapján cégnek minősülő ajánlattevő vonatkozásában Kiíró az alábbi ingyenesen elérhető, 
www.e-cegjegyzek.hu elektronikus adatbázisból ellenőrzi.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a fenti első két francia bekezdés igazo-
lására ajánlattevő az ajánlatában köteles csatolni az illetékes bíróság vagy hatóságok nyilván-
tartásának kivonatát vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást.

Ajánlattevőnek a fentiek igazolása körében az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtania 
(függetlenül attól, hogy Magyarországon vagy nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő):

o Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell  arról, hogy a felhívás meghirdetése időpontjában 
ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a jelen pontban meghatározott körülmények.

o Nyilatkozat arról, hogy az ajánlat benyújtása időpontjában van-e változásbejegyzési 
eljárás folyamatban az ajánlattevő cég tekintetében.

o Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a 
cégbírósághoz  benyújtott  változásbejegyzési  kérelmet  és  az  annak  érkeztetéséről  a 
cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolati példányban.

o Átláthatósági nyilatkozatot.

5. A Kiíró részajánlatot nem fogad el, ajánlattevőnek ajánlatát az 1. pontban feltüntetett teljes 
mennyiség figyelembe vételével kell megadnia. Ajánlattevőnként kizárólag egy ajánlat adható 
be.

6.  A  Kiíró  a  Dokumentációért  ellenértéket  nem  kér.  A  Dokumentáció  átvétele  a 
versenyeztetési  eljárásban  való  részvétel  feltétele.  A  Dokumentációt  a  jelen  felhívás  2. 
pontjában megjelölt címen bocsátja Kiíró rendelkezésre, továbbá biztosítja a Dokumentációba 
történő  betekintés  lehetőségét  munkanapokon  hétfőtől  csütörtökig  9.00-15.00  óra  között, 
pénteken 9.00–12.00 óra között,  az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-14.00 óráig. 
A  Dokumentáció  más  személy  részére  át  nem  ruházható.   A  jelen  felhívás  esetleges 
visszavonása esetén az ajánlattevőknek a Dokumentációt vissza kell szolgáltatniuk vagy meg 
kell semmisíteniük, ez utóbbi esetben kötelesek a megsemmisítésről készült jegyzőkönyvet a 
Kiíró részére megküldeni. A Dokumentációban foglalt információkat, adatokat ajánlattevők 
semmilyen  módon  nem  jogosultak  –  az  ajánlat  elkészítésén  kívüli  célra  -  felhasználni, 
harmadik személy részére átadni.

7. A Kiíró az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti a Polgári Törvény-
könyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:75. § (3) bekezdése alapján. Az 
ajánlattevőnek 10.000.000,- Ft összegű ajánlati biztosítékot az ajánlat benyújtásával egyidejű-
leg kell a Kiíró rendelkezésére bocsátani. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kiíró Magyar 
Államkincstárnál vezetett 10032000-01491742-00000000 számú számlájára készpénz átutalá-
si megbízással vagy átutalással, a következő megjelöléssel: „Friss Fagyasztott Plazma értéke-
sítése” pályázat. Az ajánlati biztosíték bankgaranciával is teljesíthető. A bankgarancia ked-
vezményezettjeként a Kiírót kell megnevezni, tárgyként fel kell tüntetni a „Friss Fagyasztott  
Plazma értékesítése” pályázat jogcímet. A bankgaranciának legalább 2015. március 31-ig ér-
vényesnek kell lennie.
Kiíró a bankgaranciát csak akkor fogadja el, ha az tartalmilag megegyezik az ajánlati doku-
mentáció II. fejezetében (Iratminták) található bankgarancia mintával!
Az átutalási megbízás vagy átutalás igazolását másolatban kérjük benyújtani, a bankgaranciát 
eredetiben vagy hiteles másolatban kell csatolni! 
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Az ajánlati biztosíték rendeltetése az, hogy amennyiben az ajánlattevő az ajánlati kötöttség 
ideje alatt – lásd alábbi 8. pont -  az ajánlatát visszavonja vagy a szerződéskötés az érdekköré-
ben tartozó okból hiúsul meg, akkor a biztosítékot elveszti.

8.  Az ajánlati kötöttség érvényességének kezdete:  a tárgyalások lezárásának – lásd alábbi 
10. pont -  időpontja, amely időponttól kezdődően az ajánlattevő nem módosíthatja és nem 
vonhatja vissza ajánlatát jogszerűen.
Az ajánlati kötöttség érvényességének lejárta: a jelen felhívás 12. pontjában meghatározott 
eredményhirdetési  időponttól  számított  30  (harminc)  nap.  A  Kiíró  előírhatja  az  ajánlati 
kötöttség meghosszabbítását. 

9.  Kiíró az eljárás során a  hiánypótlás lehetősségét  teljes körben biztosítja azzal,  hogy a 
konkrét,  mindenre  kiterjedő  ajánlat  tekintetében  hiánypótlásnak  nincs  helye  már  az  első 
indikatív  ajánlat  tekintetében  sem.  Azaz  azon  ajánlatokat,  amelyek  nem  tartalmazzák  a 
tovább  feldolgozandó  friss  fagyasztott  plazmára  vonatkozó  megajánlásokat  (a 
dokumentációban foglalt  iratminta szerinti  „Árajánlatot”),  Kiíró érvénytelennek nyilvánítja 
az erre vonatkozó hiánypótlás biztosítása nélkül. A Dokumentációban a Kiíró az érvényes 
ajánlattételt elősegítendő iratmintákat bocsát az ajánlattevők rendelkezésére.

10. Kiíró szükség szerint egy vagy több tárgyalási fordulót tart, amelyen az ajánlatevőkkel a 
műszaki-szakmai  tartalom tekintetében külön-külön,  majd ezt  követően az ár tekintetében 
együttesen  tárgyal  akként,  hogy  mindegyik  ajánlattevőtől  –  azok  képviselőinek  együttes 
jelenlétében – írásban és zártan bekéri a végső ajánlati árat. Ez utóbbi minősül a tárgyalások 
lezárásának, amitől kezdődően beáll az ajánlati kötöttség.  

A tárgyalás(ok)ról jegyzőkönyv készül, amelyet a tárgyalás lezárásakor ajánlattevők és Kiíró 
képviselői aláírásukkal látnak el, és amelyből egy-egy eredeti példány ajánlattevőket és egy 
eredeti példány Kiírót illeti meg. 
A tárgyalásos eljárás  keretében az ajánlattevő nincs  kötve az általa  benyújtott (első, 
indikatív) ajánlatához.
Amennyiben  az  ajánlattevő  ajánlatát  a  tárgyalásos  eljárás  során  nem  módosítja,  vagy  a 
tárgyaláso(ko)n nem vesz részt, vagy a végső ajánlattételi határidőre végleges ajánlatot nem 
nyújt  be,  akkor  Kiíró  az  általa  benyújtott  első  ajánlatot  tekinti  érvényesnek  és  egyben 
ajánlattevő végleges, ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatának.
A  tárgyalás(ok)on  az  ajánlattevőt  az  ajánlattevő  képviseletére  és  a  nevében 
kötelezettségvállalásra jogosult (vagy meghatalmazás révén feljogosított) személy(ek)nek kell 
képviselni. A Kiíró az első tárgyaláson - miután minden ajánlattevővel sorra került a műszaki-
szakmai tartalom tisztázása - dönti el, hogy szükség van-e további fordulóra vagy sem.
Az  első  tárgyalás  tervezett  időpontja  és  helye:  2015.  január  22.  10.00 óra,  Országos 
Vérellátó  Szolgálat  Központja  (1113 Budapest,  Karolina  u.  19-21.,  "A" épület,  I.  emelet, 
Tárgyaló).

A tárgyalások időpontját a Kiíró határozza meg, és azokat jogosult módosítani. Ugyanez 
vonatkozik az egyes eljárási cselekmények időpontjára.

11. Az Ajánlatok benyújtási határideje: 2015. január 15. 14.00 óra. Az Ajánlatok bontására 
a fenti címen, 2015. január 15-én 14.00 órakor nyilvános bontáson kerül sor, amelyen a Kiíró 
képviselői mellett az ajánlattevő cégek képviselői vehetnek részt.
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Ajánlatok benyújtása a 2. pontban megadott címen, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9.00 - 
15.00 óra között, pénteken 9.00 – 12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 
9.00 órától 14.00 óráig lehetséges.

12.  Az eljárás eredményéről a Kiíró valamennyi  ajánlattevőt egyidejűleg írásban telefaxon 
vagy email útján értesíti. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2015. február 27. 
13.  A  jelen  versenyeztetési  eljárás  eredményeként  kötendő  szerződés  megkötésének 
tervezett időpontja:   Az eredményhirdetést követő 15 napon belül.   

14. Kiíró  tájékoztatja  az  ajánlattevőket,  hogy  a  jelen  felhívás  visszavonására  az 
eredményhirdetés  időpontjáig  bármikor  és  bármilyen  okból  jogosult,  a  felhívás 
visszavonását nem szükséges megindokolnia. A visszavonásról Kiíró közvetlenül, írásban 
tájékoztatja az ajánlattevőket. Visszavonás esetén szerződéskötési kötelezettség Kiírót nem 
terheli a Ptk. 6:74.§ (3) bekezdése alapján.

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy érvénytelennek nyilvánítsa azokat az ajánlatokat, amelyek 
nem felelnek meg a jelen felhívásban vagy a Dokumentációban meghatározott feltételeknek, 
eredménytelennek  nyilvánítsa  a  versenyeztetési  eljárást  anélkül,  hogy  ezáltal  bármilyen 
kötelezettséget magára vállalna az ajánlattevőkkel kapcsolatban, vagy kötelezettséget vállalna 
arra, hogy tájékoztatja az ajánlattevőket a Kiíró ezen döntésének okairól. 
A Kiíró a Ptk.6:74.§ (2) bekezdése alapján kiköti azon jogát, hogy a jelen felhívásban 
foglaltaknak  mindenben  megfelelő,  legkedvezőbb  ajánlatot  benyújtó  ajánlattevővel 
szemben  a  szerződés  megkötését  indokolás  nélkül  megtagadja.  A  Kiíró  kártérítési 
felelősségét ezen kikötés értelemszerűen kizárja.

Amennyiben a Kiíró szerződést kíván kötni a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel, 
úgy a Ptk. 6:69.§ (1) bekezdése alapján elfogadó nyilatkozatot kell tennie. 

Amennyiben csak egyetlen ajánlat (egyben érvényes ajánlat) érkezik, vagy a benyújtott 
ajánlatok  közül  csak  egyetlen  ajánlat  érvényes,  a  szerződés  ebben  az  esetben  sem 
automatikusan  jön  létre  a  Kiíró  és  az  ajánlattevő  között,  hanem  először  a  Kiíró 
lefolytatja a tárgyalást az ajánlattevővel, majd eldönti, hogy élni kíván-e a jelen felhívás 
14.  pontjában kikötött  jogaival,  vagy pedig az eljárást  eredményesnek nyilvánítja  és 
nyertest  hirdet.  A  Kiírónak  egyetlen  érvényes  ajánlat  esetén  is  külön  elfogadó 
nyilatkozatot kell tennie, a szerződés ennek hiányában nem jön létre.

A Kiíró fenntartja továbbá a jogot arra is, hogy visszautasítsa azokat az ajánlatokat, amelyek a 
Kiíró számára elfogadhatatlan lényegi eltérést tartalmaznak a Kiíró által a Dokumentáció IV. 
fejezetében megadott szerződéstervezethez, illetve a Dokumentáció V. fejezetében rögzített 
műszaki specifikációhoz képest.

15. A szerződés időtartama: A szerződés megkötésétől számított 24 hónap.

16.  Fizetési  feltételek:  A  nyertes  ajánlattevő  a  ténylegesen  átadott  FFP  mennyiségre 
vonatkozó  térítési  díjat  utólag,  számla  alapján,  a  szállítólevélben  foglalt  utolsó  igazolt 
teljesítés hónapjának végétől számított 30 (harminc) napon belül, átutalással teljesíti a Kiíró 
számlájára a Ptk. 6:130.§ (1) – (2) bekezdései szerint.
A nyertes  ajánlattevő  által  megadott  ajánlati  ár  legalább  2016.  február  29-ig   (illetve  a   
nyertes ajánlat függvényében még hosszabb ideig) kötöttnek tekintendő és semmilyen 
körülmények  között  sem  változtatható  meg,  ide  nem  értve  az  ÁFA  mérték  jogszabályi 
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változásából eredő esetleges változásokat, az ezt követő időszakra Kiíró jogosult a KSH által 
közzétett,  a  közzétételt  megelőző  naptári  évre  vonatkozó  éves  fogyasztói  árindex-nek 
megfelelő mértékkel a térítési díjat megemelni.
Kiíró  e  pont  vonatkozásában  felhívja  az  ajánlattevők  figyelmét,  hogy a  jelenleg  hatályos 
szabályozás alapján a pályázat tárgyát képező friss fagyasztott plazma mentes az ÁFA alól.

Teljesítési  biztosíték: Kiíró  teljesítési  biztosítékot  ír  elő  a  szerződést  biztosító 
mellékkötelezettségként,  amelynek  mértéke  50.000.000,-  Ft.  A  teljesítési  biztosítékot  a 
szerződés  megkötését  követő  8 napon belül  kell  benyújtani  és  legalább a  szerződéskötést 
követő 24. hónap utolsó napjáig érvényesnek kell lennie. A teljesítési biztosíték teljesíthető a 
Kiíró  Magyar  Államkincstárnál  vezetett  10032000-01491742-00000000  számú  számlájára 
készpénz  átutalási  megbízással,  vagy  átutalással,  a  következő  megjelöléssel:  „Friss 
Fagyasztott Plazma értékesítése” teljesítési biztosíték. A teljesítési biztosíték bankgaranciával 
is teljesíthető. A bankgarancia kedvezményezettjeként a Kiírót kell megnevezni, tárgyként fel 
kell tüntetni a „Friss Fagyasztott Plazma értékesítése” pályázat jogcímet. Az ajánlattevőnek 
ajánlatában nyilatkoznia kell a teljesítési biztosítékot határidőre történő nyújtásáról.

17. Értékelési szempont: A beérkezett ajánlatok közül a jelen felhívásban foglaltaknak 
megfelelő,  legkedvezőbb  ajánlatot  benyújtó  ajánlattevőnek  az  minősül,  aki  a 
legmagasabb nettó egységárat ajánlja meg egy Egység FFP-re.

A Kiíró  felhívja az ajánlattevők figyelmét,  hogy az elfogadhatónak tartott  legalacso-
nyabb összegű ellenérték (minimál díj) a mindenkor érvényes és hatályos jogszabályban 
meghatározott ár, amely a jelen felhívás elkészítésekor a 9/1993. (IV.2.) NM. rendelet 13. 
sz. melléklete értelmében: 11.000,- Ft / Egység. Ez az ár azonban jogszabály módosítás 
miatt  a  tárgyi  versenyeztetési  eljárás  időtartama alatt  módosulhat.  Erre  figyelemmel 
kérjük a t. Ajánlattevőket, hogy abban az esetben is nyújtsanak be ajánlatot, ha az aján-
latuk az ajánlattétel időpontjában a mindenkor érvényes és hatályos jogszabályban meg-
határozott árnál alacsonyabb összegű. A benyújtott ajánlatok érvényességének értékelé-
se előtt tárgyalás keretében, vagy anélkül mód lesz az ajánlati ár módosítására. Az ered-
ményhirdetéskor érvényes és hatályos jogszabályban meghatározott árnál alacsonyabb 
megajánlást tartalmazó ajánlatot fogja Kiíró érvénytelennek nyilvánítani.

Amennyiben a szerződés hatálya alatt a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályi előírások az 
ár  tekintetében  módosulnak,  és  a  nyertes  ajánlattevő  által  megajánlott  ár  alacsonyabb  a 
jogszabályi  árnál, úgy a nyertes ajánlattevő vállalni köteles a jogszabályban meghatározott 
ellenérték megfizetését a szerződés módosítása nélkül, vagy jogosult a szerződést felmondani.

Kiíró  felhívja  az  ajánlatevők  figyelmét  arra,  hogy  az  ajánlati  ár  összegének,  valamint  a 
plazmából  előállítandó  készítmények  értékesítésére  vonatkozó  üzleti  tervének  kialakítása 
során  vegye  figyelembe,  hogy  az  Országos  Egészségbiztosítási  Pénztár  (OEP)  korábbi 
gyakorlata az volt, hogy egyes, veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló készítmények 
tekintetében  hazai  plazmából  előállított  nagytisztaságú  faktor  koncentrátum beszerzésére 
vonatkozóan közbeszerzési eljárásokat írt ki, amelyek keretében az OEP olyan alvadási faktor 
koncentrátumot  is  megvásárolt,  amely  az  OVSz  által  előállított plazmából  készült.  A 
szerződés  teljesítése  során  e  körülmény  a  megajánlott  ajánlati  ár  összegét  már  nem 
befolyásolhatja.

18.  Az ajánlatot  magyar  nyelven  kell  benyújtani.  Az  ajánlatban  szereplő  valamennyi,  az 
ajánlat  részeként  csatolandó  dokumentum  egyszerű  másolatban  is  benyújtható,  kivéve  az 
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ajánlati  biztosíték  rendelkezésre  bocsátását  igazoló  bankgarancia  nyilatkozatot,  amit 
eredetiben,  illetve  a  kezességvállalást  tartalmazó  nyilatkozatot,  amelyet  eredetiben  vagy 
hiteles másolatban kell csatolni. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen 
nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős 
fordítás alatt az Kiíró az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére 
jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás 
tartalmának  helyességéért  az  ajánlattevő  a  felelős. Az  ajánlattevő  az  idegen  nyelvű 
dokumentumok hiteles fordítását is jogosult benyújtani. Amennyiben a magyar és az idegen 
nyelvű változat között bármilyen eltérés adódik, az Kiíró számára jelen eljárásban a magyar 
nyelvű változat lesz az irányadó. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell  arról,  hogy az általa 
benyújtott  valamennyi  fordítás  teljes  egészében  megfelel  az  eredeti  dokumentum(ok) 
tartalmának.

19.  Az  ajánlattételi  határidőig  ajánlattevők  írásban  kiegészítő  tájékoztatást  kérhetnek 
legkésőbb az ajánlatok bontását megelőző 4. munkanapig írásban a jelen felhívás 2. pontjában 
meghatározott  címen,  telefaxszámon  és  e-mail  címen  az  ajánlat  elkészítéséhez  szükséges 
bármely információ tekintetében. Kiíró az ajánlatok bontását megelőző ésszerű időben írásban 
adja meg a kért tájékoztatást, de legkésőbb az ajánlatok bontását megelőző 2. munkanapon.

20. Az ajánlathoz csatolni kell:
a.) Ajánlattevő vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási 
címpéldányát  (hiteles  cégaláírási  nyilatkozatát)  vagy  aláírás-mintáját,  aki(k)  az  ajánlatot, 
illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták.
b.)  Amennyiben  az  ajánlatot,  illetve  a  szükséges  nyilatkozatokat  az  ajánlattevő 
vonatkozásában cégjegyzésre jogosult képviselőnek felhatalmazása alapján más személy írja 
alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől  származó, teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.
c.) Fedlapot a Dokumentációban előírtak szerint.
d.) Adatlapot a Dokumentációban előírtak szerint.
e.) Árajánlatot a Dokumentációban előírtak szerint.
f.) Az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy az ajánlat elektronikus formában 
benyújtott példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
g.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az általa benyújtott valamennyi  fordítás 
teljes egészében megfelel az eredeti dokumentum(ok) tartalmának.
h.)  Az  ajánlattevőnek  nyilatkoznia  kell  a  teljesítési  biztosíték határidőre  történő 
benyújtásáról.
i.)  Az  ajánlati  biztosíték rendelkezésre  bocsátását  igazoló  dokumentumot.  Figyelem!  Az 
ajánlati biztosítékot az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell a Kiíró rendelkezésére bocsátani 
a fenti 7.) pont szerint!
j.) Titoktartási nyilatkozatot.
k.) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kiírásban szereplő feltételeket elfogadja 
és nyilatkoznia kell az ajánlati kötöttségről.
l.) A jelen Felhívás 4.) pontja szerinti nyilatkozatokat.
m.) A jelen Felhívás 8.) pontja szerinti nyilatkozatokat.

21.)  Kiíró valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, összegezés) a felolvasólapon 
megadott  faxszámra  is  megküldi  az  ajánlattevők  részére.  Kiíró  felhívja  az  ajánlattevők 
figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy 
Kiíró nem vállal felelősséget azért,  amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán 
nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz (technikai ok, szabadság stb.). Amennyiben az 
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ajánlattevő  a  felolvasólapon  megadott  elérhetőséget  módosítani,  kiegészíteni  kívánja,  úgy 
erről köteles Kiírót külön e-mailben vagy faxon tájékoztatni. (Kiíró e körben nem fogadja el 
az ún. "out of office" / "házon kívül" üzeneteket,  ehelyett  kéri,  hogy az ajánlattevők ezen 
adatok módosításáról külön emailt szíveskedjenek küldeni).

22.)  Az ajánlatban szereplő ajánlati  árat  forintban (HUF) kell  megadni az ajánlatok 
összehasonlíthatósága érdekében. Egyéb devizanemben megadott ár esetén a Kiíró az 
ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.

23.)  Az  ajánlattétel  valamennyi  költsége  ajánlattevőt  terheli.  A  szerződéstervezetet  a 
Dokumentáció tartalmazza.

24.)  A jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a Dokumentációban nem szabályozott 
kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

25.) A jelen felhívás meghirdetési helyei:
www.ovsz.hu – felhívás és dokumentáció
Világgazdaság – figyelemfelhívás
Amennyiben a meghirdetési időpontok eltérnének egymástól, a versenyeztetési eljárás meg-
hirdetési időpontjának az országos terjesztésű napilapban való közzététel napját kell tekinteni.
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