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AJÁNLATI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Országos Vérellátó Szolgálat
Postai cím: Karolina út 19-21.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Címzett: Dr. Miskovits Eszter főigazgató
Telefon: 06-1-372-4274
E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu
Fax: 06-1-372-4419
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
xMinisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
Egyéb
(nevezze meg):
Általános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
xEgészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás



Oktatás
Egyéb
(nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? 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 ( Csak egy kategóriát
válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
NUTS-kód
b) Árubeszerzés x
Adásvétel x
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
1. rész: Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.)
és Debreceni Regionális Vérellátó Központ (4026 Debrecen, Bem tér 19.)
2. rész: OVSZK NAT laboratóriuma (1113 Budapest, Karolina út 19-21.)
3-5. részek: OVSZK Konfirmáló laboratóriuma (1113 Budapest, Karolina út 19-21.)
NUTS-kód HU101, HU321
c) Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a
négy évet:



A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
1. rész: Donorvérminták vizsgálatára szolgáló a-HIV 1/2, a-HCV, HBsAg, a-TP
(Szifilisz) és a-HBc immunoassay (IA) rendszerű szűrőtesztkészletek, valamint
HBsAg IA konfirmáló tesztkészletek megvásárlása, továbbá a tesztkészletek
felhasználásához szükséges, az Ajánlati Dokumentációban specifikált, a
tesztkészletekre validált automaták használatba vételi jogának biztosítása az egyes
szállítási címeken, valamint a használatba adott automaták használati idő alatti
folyamatos működőképességének biztosításával járó feladatok ellátása.
2. rész: Az Országos Vérellátó Szolgálat NAT laboratóriumában szükséges,
donorvérminták HIV-1, HIV-2, HCV, HBV automatizált NAT szűrővizsgálatának
végzésére alkalmas tesztkészletek megvásárlása, továbbá a tesztkészletek
felhasználásához szükséges, az Ajánlati Dokumentációban specifikált, a
tesztkészletekre validált automata használatba vételi jogának biztosítása a szállítási
címen, valamint a használatba adott automata használati idő alatti folyamatos
működőképességének biztosításával járó feladatok ellátása.
3. rész: Egyes fertőző betegségek kórokozónak kimutatására vonatkozó nukleinsav
amplifikációs (NAT) vizsgálatokhoz kapcsolódó tesztkészletek beszerzése, továbbá
a tesztkészletek felhasználásához szükséges, az Ajánlati Dokumentációban
specifikált műszer használatba vételi jogának biztosítása a szállítási címen, valamint
a használatba adott műszer használati idő alatti folyamatos működőképességének
biztosításával járó feladatok ellátása.
4. rész: Egyes fertőző betegségek kórokozóira vonatkozó megerősítő
line-immunoassay (LIA), valamint Western Blot (WB) rendszerű tesztkészletek
beszerzése.
5. rész: Az EVOLIS rendszerre validált EIA rendszerű megerősítő vizsgálatokhoz
szükséges tesztkészletek beszerzése.
A részletes műszaki leírást részenként az ajánlati dokumentáció VI. fejezete
tartalmazza.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

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

38434520-7

II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
(a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből
szükség szerint több példány használható) igen



Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre x
II.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
1. rész: A tesztkészletek beszerzendő mennyisége:
880.000 darab donorvérminta kivizsgálásához szükséges a-HIV ½ immunoassay
(IA) rendszerű szűrőtesztkészlet,
880.000 darab donorvérminta kivizsgálásához szükséges a-HCV immunoassay (IA)
rendszerű szűrőtesztkészlet,
880.000 darab donorvérminta kivizsgálásához szükséges HBsAg immunoassay (IA)
rendszerű szűrőtesztkészlet,
150 darab donorvérminta kivizsgálásához szükséges HBsAg konfirmáló
immunoassay (IA) rendszerű neutralizációs vizsgálatok elvégzéséhez szükséges
tesztkészlet,
880.000 darab donorvérminta kivizsgálásához szükséges a-TP (Szifilisz)
immunoassay (IA) rendszerű szűrőtesztkészlet,
120.000 darab donorvérminta kivizsgálásához szükséges a-HBc immunoassay (IA)
rendszerű szűrőtesztkészlet.
A tesztkészleteknek (kitek) a teszten kívül tartalmazniuk kell a vizsgálat
elvégzéséhez szükséges kontroll, kalibrátor oldatokat és minden egyéb szükséges
kiegészítő oldatot, anyagokat, amelyeket értelemszerűen a szállítási határidőre
együtt kell szállítani a tesztkészletekkel. Amennyiben ezek nem egy csomagolásban,
nem a kitekkel együtt kerülnek forgalomba, úgy értelemszerűen ezen anyagokat is
meg kell ajánlani a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges, megfelelő mennyiségben
és az ajánlati árnak ezek ellenértékét is tartalmaznia kell!
A használatra ajánlott automatákra vonatkozó követelmények:
név/cím/Maximálisan elhelyezhető készülékek száma telephelyenként
(db)/minimális mintakapacitás telephelyenként (minta/8 óra)/Minimális vizsgálati
kapacitás telephelyenként (vizsgálat/8 óra):
1.Országos Vérellátó Szolgálat Központja/(1113 Budapest, Karolina út
19-21.)/4/2000/10000
2.Debreceni Regionális Vérellátó Központ/(4000 Debrecen, Bem tér
19.)/4/2000/10000
Minimumkövetelmény, hogy az összes megajánlott készülék összesített (együttes)
kapacitása telephelyenként – a maximálisan elhelyezhető 4 darab-, illetve a
megajánlott mennyiségű készülék(ek)re együttesen - legalább 2000 minta/8 óra
kell, hogy legyen, úgy hogy 2000 donorvérminta a-HIV 1/2, a-HCV, HBsAg, a-TP
(Szifilisz) és a-HBc immunoassay (IA) rendszerű vizsgálatának végrehajtását
kell garantálni 8 óra alatt. Ez összesen 10000 vizsgálat/8 órás kapacitást jelent
telephelyenként.
Telephelyenként legalább egy készülék legyen képes egy órán belül a sürgősségi
eredmény kiadására egy adott mintából az a-HIV 1/2, a-HCV, HBsAg, a-TP (Szifilisz)
és a-HBc vizsgálatok vonatkozásában.



Ajánlattevő azonos gyártó által gyártott készülékeket köteles mindkét teljesítési
helyre megajánlani, tehát a két teljesítési helyre azonos gyártó által gyártott
készülékeket kell használatra megajánlani.
Ajánlattevő legfeljebb kétfajta gyártmányú (de egy gyártó által gyártott) vagy
legfeljebb kétfajta típusú készüléket ajánlhat meg telephelyenként.
További feltétel mindkét telephelyen, hogy kétfajta gyártmányú vagy kétfajta
típusú készülék megajánlása esetén legalább az egyik gyártmányú vagy típusú
készüléknek képesnek kell lennie a-HIV 1/2, a-HCV, HBsAg, a-TP (Szifilisz) és
a-HBc immunoassay (IA) rendszerű vizsgálatok elvégzésére az adott készülékre
megajánlott tesztkészletekkel, tehát nem lehet olyan ajánlatot tenni, amely alapján
legalább az egyik készülék nem tudja valamennyi előbb felsorolt teszttípus
vizsgálatait elvégezni.
A használatra ajánlott készülékek a telepítés időpontjában nem lehetnek öt évnél
régebbi gyártásúak.
Ajánlatot tenni és a szerződést teljesíteni az egyes tesztkészlettípusok teljes
mennyisége tekintetében készüléktípusonként kizárólag egyfajta (ugyanazon gyártó
ugyanazon típusú termékével) termékkel lehet. A tesztkészletek különbözősége
a mennyiségben is kötelezően igazítandó a használatba adandó készülékekhez,
amennyiben tehát a különböző típusú vagy gyártmányú készülékek miatt kétfajta
tesztkészletet ajánl meg az ajánlattevő a mennyiségben is kötelező figyelembe
venni a %-os arányt. Érvénytelen az az ajánlat, amely a fenti előírások ellenére
ajánl meg több típusú vagy gyártmányú tesztkészletet. Amennyiben ajánlattevő
a fentiekre figyelemmel kétfajta tesztkészletet ajánl meg egy soron, abban az
esetben a tesztkészleteket azonos egységáron köteles megajánlani, tehát az azonos
tesztkészleteket azonos egységáron kell megajánlani!
2. rész: A tesztkészletek beszerzendő mennyisége:
100.000 darab donorvérminta HIV-1, HIV-2, HCV, HBV automatizált NAT
szűrővizsgálat végzésére alkalmas tesztkészlet.
A tesztkészleteknek (kitek) a teszten kívül tartalmazniuk kell a vizsgálat
elvégzéséhez szükséges kontroll, kalibrátor oldatokat és az egyéb komponenseket,
anyagokat is, amelyeket értelemszerűen a szállítási határidőre együtt kell szállítani a
tesztkészletekkel. Amennyiben ezek nem egy csomagolásban, nem a kitekkel együtt
kerülnek forgalomba, úgy értelemszerűen ezen anyagokat is meg kell ajánlani a
vizsgálatok elvégzéséhez szükséges, megfelelő mennyiségben és az ajánlati árnak
ezek ellenértékét is tartalmaznia kell!
A teljes mennyiséget ugyanabból a termékből (azonos cikkszám) kell megajánlani,
tehát egy terméket lehet megajánlani.
A maximálisan elhelyezhető készülékszám: 1 db (azzal, hogy a készülék több
részegységből is állhat)
A használatra ajánlott készülékkel kapcsolatos követelmények:
Műszerkapacitás: 8 óra alatt legalább 200 donorvérminta vizsgálatára alkalmas.
A használatra ajánlott készülék a telepítés időpontjában nem lehet öt évnél régebbi
gyártású.
3. rész: A tesztkészletek beszerzendő mennyisége:
A Humán Immundeficiencia Vírus (HIV-1) RNS kimutatására szolgáló NAT
tesztkészlet: 900 db donorvérminta vizsgálatára;
A Hepatitisz C Vírus (HCV) RNS kimutatására szolgáló NAT tesztkészlet: 1150 db
donorvérminta vizsgálatára;



A Hepatitisz B Vírus (HBV) DNS kimutatására szolgáló NAT tesztkészlet: 500 db
donorvérminta vizsgálatára.
A tesztkészleteknek (kitek) a teszten kívül tartalmazniuk kell a vizsgálat
elvégzéséhez szükséges kontroll, kalibrátor oldatokat és az egyéb komponenseket,
anyagokat is, amelyeket értelemszerűen a szállítási határidőre együtt kell szállítani a
tesztkészletekkel. Amennyiben ezek nem egy csomagolásban, nem a kitekkel együtt
kerülnek forgalomba, úgy értelemszerűen ezen anyagokat is meg kell ajánlani a
vizsgálatok elvégzéséhez szükséges, megfelelő mennyiségben és az ajánlati árnak
ezek ellenértékét is tartalmaznia kell!
Az egyes tesztkészlettípusok teljes mennyiségét ugyanabból a termékből (azonos
cikkszám) kell megajánlani, tehát egy sorra egy terméket lehet megajánlani.
A műszer legyen alkalmas egyidejűleg legalább 40 donorminta+8 kontroll 1 ágensre
történő vizsgálatára.
A használatra ajánlott készülék a telepítés időpontjában nem lehet öt évnél régebbi
gyártású.
4. rész: A tesztkészletek beszerzendő mennyisége:
A szerzett immunhiány tünetegyüttes (AIDS) vírusainak (HIV-1 és HIV-2 vírus)
megerősítő vizsgálatára szolgáló LIA tesztkészletek (HIV LIA): 740 db donorvérminta
vizsgálatára;
A Hepatitisz C vírusának (HCV) megerősítő vizsgálatához szükséges LIA
tesztkészletek (HCV LIA):1060 db donorvérminta vizsgálatára;
A szifilisz kórokozójának (T. pallidum) megerősítő vizsgálatához szükséges WB
tesztkészletek:
Szifilisz WB IgM tesztkészlet 500 db donorvérminta vizsgálatára;
Szifilisz WB IgG tesztkészlet 500 db donorvérminta vizsgálatára.
A tesztkészleteknek (kitek) a teszten kívül tartalmazniuk kell a vizsgálat
elvégzéséhez szükséges kontroll, kalibrátor oldatokat és az egyéb komponenseket,
anyagokat is, amelyeket értelemszerűen a szállítási határidőre együtt kell szállítani a
tesztkészletekkel. Amennyiben ezek nem egy csomagolásban, nem a kitekkel együtt
kerülnek forgalomba, úgy értelemszerűen ezen anyagokat is meg kell ajánlani a
vizsgálatok elvégzéséhez szükséges, megfelelő mennyiségben és az ajánlati árnak
ezek ellenértékét is tartalmaznia kell!
Az egyes tesztkészlettípusok teljes mennyiségét ugyanabból a termékből (azonos
cikkszám) kell megajánlani, tehát egy sorra egy terméket lehet megajánlani.
5. rész: A beszerzendő tesztkészletek mennyisége:
A szerzett immunhiány tünetegyüttes (AIDS) kórokozóinak (HIV-1 és HIV-2 vírus)
megerősítő vizsgálatára szolgáló tesztkészletek:
Alternatív HIV EIA tesztkészlet 900 db donorvérminta vizsgálatára;
HIV p24 antigén tesztkészlet 900 db donorvérminta vizsgálatára;
A Hepatitisz C vírusának (HCV) megerősítő vizsgálatához szükséges tesztkészletek
(alternatív HCV EIA): 1200 db donorvérminta vizsgálatára.
A tesztkészleteknek (kitek) a teszten kívül tartalmazniuk kell a vizsgálat
elvégzéséhez szükséges kontroll, kalibrátor oldatokat és az egyéb komponenseket,
anyagokat is, amelyeket értelemszerűen a szállítási határidőre együtt kell szállítani a
tesztkészletekkel. Amennyiben ezek nem egy csomagolásban, nem a kitekkel együtt
kerülnek forgalomba, úgy értelemszerűen ezen anyagokat is meg kell ajánlani a
vizsgálatok elvégzéséhez szükséges, megfelelő mennyiségben és az ajánlati árnak
ezek ellenértékét is tartalmaznia kell!



Az egyes tesztkészlettípusok teljes mennyiségét ugyanabból a termékből (azonos
cikkszám) kell megajánlani, tehát egy sorra egy terméket lehet megajánlani.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) igen
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ajánlatkérő vételi jogot köt ki részenként maximum a tesztkészletek teljes
mennyisége 30%-ának szállítása tekintetében az ajánlati felhívás VI.3.11. pontjában
meghatározottak szerint. Az opció Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési)
kötelezettséget nem jelent, ezért Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy
vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen mennyiségre. A vételi
jogát ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés
hatálya alatt, annak lejártát megelőzően (szerződéskötést követő 36 hónap) .
A vételi joggal érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron
(egységár) kell megajánlani. Egyebekben a vételi jogra a Ptk. rendelkezései az
irányadóak.
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy:
és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban: 36
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (nap/hó/év)
befejezés (nap/hó/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett
áru (tesztkészlet) nettó szerződéses árára vetítve a késedelem első 10 napja alatt
napi egy százalék, a következő 10 nap folyamán napi másfél százalék és ezt követő
késedelem folyamán napi három százalék, legfeljebb azonban a teljes szerződéses
érték harminc százaléka.
Az 1. részben az automatá(k) késedelmes telepítése esetén minden késedelemmel
érintett és megkezdett nap után automatánként 100.000,- Ft/nap, míg a
hibaelhárítási határidők (hibaelhárítás megkezdése és hibaelhárítás befejezése)
késedelme esetén minden késedelemmel érintett és megkezdett óra után
automatánként 50.000,- Ft/óra késedelmi kötbér fizetendő. A cserekészülék
biztosítási kötelezettség megszegése esetén minden késedelemmel érintett és



megkezdett nap után automatánként napi 100.000,- Ft/nap késedelmi kötbér
fizetendő.
A 2-3. részekben az automata késedelmes telepítése esetén automatánként
50.000,- Ft/nap késedelmi kötbér fizetendő, a hibaelhárítás megkezdése esetén a
2. részben 10.000,- Ft/óra, a 3. részben 10.000,- Ft/munkanap késedelmi kötbér
fizetendő, a cserekészülék biztosítási kötelezettség megszegése esetén az 2. és
3. részben minden késedelemmel érintett és megkezdett nap után 20.000,- Ft/nap
késedelmi kötbér fizetendő.
Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett áru nettó
szerződéses árára vetítve tizenöt százalék, illetve a hiba kijavítás vagy kicserélés
útján történő kiküszöbölése esetén az előző bekezdés szerint késedelem
miatt fizetendő kötbérösszeg, ha az így kiszámított kötbér a tizenöt százalékot
meghaladja. Az 1-3. részekben automatá(k) nem megfelelő telepítése vagy a
folyamatos működőképesség biztosításával járó feladatok hibás teljesítése esetén
automatánként 50.000,- Ft/nap hibás teljesítési kötbér fizetendő.
A fentieken kívül az 1. és 2. részben teljesítési biztosíték, melynek mértéke az
1. részben 15.000.000,- Ft, a 2. részben 2.000.000,- Ft. A teljesítési biztosítékot
a szerződéskötéskor rendelkezésre kell bocsátani. A teljesítési biztosíték az
ajánlattevő választása szerint a Kbt.53/A.§ (6) bekezdés a) pontjában meghatározott
formák egyikében nyújtandó. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról,
hogy a teljesítési biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsátja.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a termékek (tesztkészletek) ellenértékét
a tárgyi lehívásban szereplő teljes mennyiség szerződésszerű leszállítását követően
utólag, az 1-3. részekben az automaták használati díját a rendelkezésre bocsátást
követően havonta utólag, - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.
§-ában foglalt rendelkezések figyelembe vételével - átutalással egyenlíti ki a Kbt.
305. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy (adott esetben)
Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági
társaság létrehozását. Amennyiben több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, az
ajánlatban rögzíteni kell, hogy a közös ajánlatot tevők együttes kötelezettséget és
egyetemleges felelősséget vállalnak.
III.1.4)
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott
esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
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:



1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó vagy
erőforrást nyújtó szervezet, aki esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i), valamint a
Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak.
2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy
erőforrást nyújtó szervezet, aki esetében a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban
meghatározott kizáró okok fennállnak.
3. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azt az ajánlattevőt (közös
ajánlattevőt) aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, vagy a számára erőforrást nyújtó
szervezet esetében a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok
fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának és az ajánlattevő
számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63.§. (2)-(9) bekezdése
szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a közbeszerzés értékének tíz százalékát
nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók nem tartoznak a
kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevők, a közös ajánlattevők vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti alvállalkozók pénzügyi és gazdasági alkalmasságukat együttesen az alábbi
dokumentumok benyújtásával tartoznak igazolni:
Az előző két év (2009. és 2010.) közbeszerzés tárgyából – azaz 1. rész esetén
tesztkészletek donorvérminták szűrővizsgálatához immunoassay (IA) módszerrel; 2.
rész esetén tesztkészletek donorvérminták szűrővizsgálatához nuklein amplifikációs
(NAT) módszerrel; 3. rész esetén tesztkészletek donorvérminták megerősítő
vizsgálatához nuklein amplifikációs (NAT) módszerrel, 4. rész esetén tesztkészletek
donorvérminták megerősítő vizsgálatához line-immunoassay (LIA), és/vagy Western
Blot (WB) módszerrel, 5. rész esetén tesztkészletek donorvérminták megerősítő
vizsgálatához EVOLIS rendszerre validált immunoassay (IA) módszerrel - származó
nettó árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (3) bekezdése
szerinti szervezet erőforrásai is igénybe vehetők a Kbt. 4. § 3/E. pontjával
összhangban. Ebben az esetben az alkalmasság igazolása mellett a rendelkezésre
állás a Kbt. 65.§ (4) bekezdése szerint megfelelően igazolandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Alkalmas a szerződés teljesítésére az ajánlattevők, a közös ajánlattevők vagy a
Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozók, amennyiben a III.2.2) pont
szerinti nyilatkozat tartalma alapján az előző két évben (2009. és 2010.) összesen a
közbeszerzés tárgya szerinti árbevétele eléri vagy meghaladja részenként az alábbi
nettó összegeket:
az 1. rész tekintetében az immunoassay (IA) módszerrel történő donorvérminták
szűrővizsgálatrára szolgáló tesztkészletek értékesítéséből 100.000.000,- Ft-ot;



a 2. rész tekintetében a nuklein amplifikációs (NAT) módszerrel történő
donorvérminták szűrővizsgálatrára szolgáló tesztkészletek értékesítéséből
20.000.000,- Ft-ot,
a 3. rész tekintetében nuklein amplifikációs (NAT) módszerrel történő
donorvérminták megerősítő vizsgálatrára szolgáló tesztkészletek értékesítéséből
4.000.000,- Ft-ot,
a 4. rész tekintetében line-immunoassay (LIA), és/vagy Western Blot (WB)
módszerrel történő donorvérminták megerősítő vizsgálatára szolgáló tesztkészletek
értékesítéséből 3.000.000,- Ft-ot,
az 5. rész tekintetében EVOLIS rendszerre validált immunoassay (IA) módszerrel
történő donorvérminták megerősítő vizsgálatára szolgáló tesztkészletek
értékesítéséből 100.000,- Ft-ot.
Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, abban az esetben minden egyes
ajánlattal érintett rész árbevételre vonatkozó előírását teljesíteni kell.
A fenti alkalmassági követelménynek az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak együttesen kell megfelelnie.
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.) Valamennyi megajánlott tesztkészlet és az 1., 2. és 3. részekben valamennyi
használatra megajánlott automata esetén a Kbt. 67. § (1) bekezdés e) pontja
alapján a 98/79/EEC irányelvben vagy az azt honosító, az in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben foglaltak
szerinti, elismert minőségtanúsító intézmény által kibocsátott minőségi/megfelelőségi
tanúsítvány (amely tartalmazza az érvényesség idejét vagy lejáratot).
b.) A Kbt. 67. § (1) bekezdés d) pont tekintetében az ajánlathoz mellékelni kell
valamennyi megajánlott tesztkészlet és az 1., 2. és 3. részek esetében valamennyi
megajánlott automata Ajánlati Felhívás VI.3.11. pontjában meghatározott tartalmú
leírását vagy gyártói nyilatkozatba foglalt termékbemutatását vagy használati
utasítását egyszerű másolatban (ha a fenti három dokumentum egyike sem
tartalmazza teljeskörűen a szakmai követelményeket, akkor csatolható egyidejűleg
többféle dokumentum, a szakmai követelményeknek való megfelelés több
dokumentum csatolásával igazolható).
c.) A Kbt. 67.§ (1) bekezdés a.) pont tekintetében 2009-2010. évekből származó, az
általa megajánlott tesztkészletek 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
(év), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szállítás tárgya, a szállítás
mennyisége, a referenciát nyújtó személy neve és elérhetősége, valamint a
megrendelőnek a teljesítés minőségére (szerződésszerű és nem szerződésszerű)
vonatkozó nyilatkozata.
A nyilatkozatot eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolatban, a
referenciaigazolásokat egyszerű másolatban kérjük benyújtani!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):



Alkalmas a szerződés teljesítésére az ajánlattevő(k), közös ajánlattevők és a Kbt.
71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozók, amennyiben
a.) az általa megajánlott valamennyi tesztkészlet (ha a kontroll, kalibrátor oldatok
és az egyéb komponensek, anyagok nem egy csomagolásban/kitben vannak a
teszttel, akkor ezen termékek tekintetében nem, csak a tesztekre vonatkozóan)
és az 1., 2. és 3. részek esetében az általa használatra megajánlott valamennyi
automata rendelkezik a 98/79/EEC irányelvnek, illetve az azt honosító 8/2003. (III.
13.) ESzCsM rendeletnek megfelelő, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a
megkövetelt igazolási mód a) pontja szerinti - az ajánlattétel időpontjában érvényes
minőségi/megfelelőségi tanúsítvánnyal;
b.) az általa megajánlott valamennyi tesztkészlet (ha a kontroll, kalibrátor oldatok és
az egyéb komponensek, anyagok nem egy csomagolásban/kitben vannak a teszttel,
akkor ezen termékek tekintetében nem, csak a tesztekre vonatkozóan) és az 1., 2.
és 3. részek esetében valamennyi használatra megajánlott automata a III.2.3. pont
az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód b)
pontja szerinti termékleírás vagy gyártói nyilatkozat vagy használati utasítás alapján
megfelel az ajánlatkérő által az ajánlati felhívás VI.3.11. pontjában előírt szakmai
követelményeknek;
c.) ha rendelkezik
1. rész esetén az a-HBc immunossay (IA) rendszerű tesztkészleten kívül minden
egyes megajánlott tesztkészletre (ha egy tesztkészlettípusra – sorra - több
típusú tesztkészletet ajánl meg, akkor minden egyes megajánlott termékre)
tesztkészlettípusonként (a-HIV 1/2; a-HCV; HBsAg és a-TP immunoassay (IA)
rendszerű szűrőtesztkészletek, valamint HBsAg IA komfirmáló tesztkészlet)
külön-külön legalább 1-1 (egy-egy) darab, tesztkészlettípusonként maximum 3
különböző szervezetnek szállított, szerződésszerű teljesítést igazoló 2009. és 2010.
években összesen legalább az alábbi volument elérő referenciákkal:
a-HIV 1/2; a-HCV; HBsAg és a-TP szűrőtesztkészletek esetében
tesztkészlettípusonként külön-külön legalább 400.000 darab donorvérminta
kivizsgáláshoz szükséges tesztkészlet (ha több tesztkészletet ajánl meg egy
tesztkészlettípusra (sorra), abban az esetben minden egyes megajánlott termékre
kell referenciát igazolni, tetszőleges megoszlásban, illetve mennyiségben)
HBsAg IA komfirmáló immunoassay (IA) rendszerű tesztkészlet esetében
legalább 50 darab donorvérminta kivizsgáláshoz szükséges tesztkészlet (ha több
tesztkészletet ajánl meg erre a tesztkészlettípusra (sorra), abban az esetben minden
egyes megajánlott termékre kell referenciát igazolni, tetszőleges megoszlásban,
illetve mennyiségben)
2. rész esetén a megajánlott tesztkészletre legalább 1 (egy) darab, maximum 3
különböző szervezetnek szállított, szerződésszerű teljesítést igazoló 2009. és 2010.
évben összesen legalább az alábbi volument elérő referenciákkal:
10.000 darab donorvérminta HIV-1, HIV-2, HCV, HBV automatizált NAT
szűrővizsgálat végzésére alkalmas tesztkészlet
3. rész esetén a megajánlott tesztkészletekre tesztkészlettípusonként (HIV-1 (RNS)
NAT; HCV (RNS) NAT; HBV (DNS) NAT tesztkészlet) külön-külön legalább 1-1
(egy-egy) darab, maximum 3 különböző szervezetnek szállított, szerződésszerű
teljesítést igazoló, 2009. és 2010. évben összesen legalább az alábbi volument elérő
referenciákkal:
legalább 400 darab HIV-1 RNS kimutatására szolgáló NAT tesztkészlet.



legalább 500 darab HCV RNS kimutatására szolgáló NAT tesztkészlet.
legalább 200 darab HBV DNS kimutatására szolgáló NAT tesztkészlet.
4. rész esetén:
A megajánlott tesztkészletek tekintetében tesztkészlettípusonként (HIV LIA; HCV
LIA; Szifilisz WB IgM; Szifilisz WB IgG tesztkészlet) külön-külön legalább 1-1
(egy-egy) darab, maximum 3 különböző szervezetnek szállított, szerződésszerű
teljesítést igazoló, 2009. és 2010. években összesen legalább az alábbi volument
elérő referenciákkal:
legalább 300 darab HIV LIA tesztkészlet.
legalább 500 darab HCV LIA tesztkészlet.
legalább 200 darab szifilisz WB IgM tesztkészlet.
legalább 200 darab szifilisz WB IgG tesztkészlet.
5. rész esetén:
A megajánlott tesztkészletek tekintetében tesztkészlettípusonként (Alternatív HIV
EIA; HIV p24 antigén tesztkészlet; Alternatív HCV EIA tesztkészlet) külön-külön
legalább 1-1 (egy-egy) darab, maximum 3 különböző szervezetnek szállított,
szerződésszerű teljesítést igazoló, 2009. és 2010. években összesen legalább az
alábbi volument elérő referenciákkal:
legalább 400 darab Alternatív HIV EIA tesztkészlet.
400 darab HIV p24 antigén tesztkészlet.
legalább 600 darab Alternatív HCV EIA tesztkészlet
Minden rész tekintetében érvényes előírás, hogy ha a kontroll, kalibrátor oldatok és
az egyéb komponensek, anyagok nem egy csomagolásban/kitben vannak a teszttel,
akkor ezen termékek tekintetében nem kell referenciát igazolni, csak a megajánlott
tesztekre vonatkozóan. Minden rész tekintetében 2009. és 2010. évekből igazolható
a referencia, tehát a referenciák előírt volumene igazolható csak a 2009. évből, vagy
csak a 2010. évből, vagy a 2009. és 2010. évből összesen (együttesen).
A fenti alkalmassági követelménynek az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőknek
és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak együttesen kell megfelelnie.
III.2.4)
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
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 fejtája
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos



A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,
További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát?
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy –
ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell
megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok

Szempont Súlyszám
IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
16/OVSZ/2011. „Szűrő és konfirmáló tesztek beszerzése”
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-



(nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2011/10/24 (nap/hó/év)
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 40000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Az 1. részben nettó 40.000,- Ft, a 2. részben nettó 20.000,- Ft, a 3-5. részekben
nettó 10.000,- Ft-10.000,- Ft.
Amennyiben ajánlattevő több rész tekintetében kíván ajánlatot tenni, akkor
a dokumentációt valamennyi ajánlattal érintett rész tekintetében köteles
megvásárolni, ebben az esetben az ajánlati dokumentáció fent megadott
részenkénti ára összeadódik. Az átvételt megelőző fizetést – a közbeszerzési
eljárás megnevezésének és számának, valamint a rész(ek) sorszámának
feltüntetésével - az Országos Vérellátó Szolgálat Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01491742-00000000 számú számlája javára kell teljesíteni, vagy
készpénz befizetésével az Országos Vérellátó Szolgálat Központjának Pénztárában
(1113 Budapest, Karolina út 19-21., „B” épület I. emelet) munkanapokon hétfőtől
csütörtökig 8.00 – 14.00 óra között, pénteken 8.00 – 12.00 óra között.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2011/10/24 (nap/hó/év)
Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hó/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban:
vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/10/24 (nap/hó/év )
Időpont: 10:00
Hely (adott esetben): Országos Vérellátó Szolgálat Központja, Főigazgatói Tárgyaló
(1113 Budapest, Karolina u. 19-21.)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)



A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2)
a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
VI.3) További információk (adott esetben)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: +36-1-336-7776
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Fax: +36-1-336-7778
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 322-324. §-a szerint, különös tekintettel a Kbt. 323. §-ának (2)-(4)
bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/09/08 (nap/hó/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok



I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő
iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás Immunoassay (IA) módszerrel történő donorvérminták
szűrővizsgálatrára szolgáló tesztkészletek
1) A rész meghatározása
Donorvérminták vizsgálatára szolgáló a-HIV 1/2, a-HCV, HBsAg, a-TP (Szifilisz)
és a-HBc immunoassay (IA) rendszerű szűrőtesztkészletek, valamint HBsAg IA
konfirmáló tesztkészletek megvásárlása, továbbá a tesztkészletek felhasználásához
szükséges, az Ajánlati Dokumentációban specifikált, a tesztkészletekre validált



automaták használatba vételi jogának biztosítása az egyes szállítási címeken,
valamint a használatba adott automaták használati idő alatti folyamatos
működőképességének biztosításával járó feladatok ellátása.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

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

38434520-7

3) Mennyiség
A tesztkészletek beszerzendő mennyisége:
880.000 darab donorvérminta kivizsgálásához szükséges a-HIV ½ immunoassay
(IA) rendszerű szűrőtesztkészlet,
880.000 darab donorvérminta kivizsgálásához szükséges a-HCV immunoassay (IA)
rendszerű szűrőtesztkészlet,
880.000 darab donorvérminta kivizsgálásához szükséges HBsAg immunoassay (IA)
rendszerű szűrőtesztkészlet,
150 darab donorvérminta kivizsgálásához szükséges HBsAg konfirmáló
immunoassay (IA) rendszerű neutralizációs vizsgálatok elvégzéséhez szükséges
tesztkészlet,
880.000 darab donorvérminta kivizsgálásához szükséges a-TP (Szifilisz)
immunoassay (IA) rendszerű szűrőtesztkészlet,
120.000 darab donorvérminta kivizsgálásához szükséges a-HBc immunoassay (IA)
rendszerű szűrőtesztkészlet.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban: 36
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
Ajánlat tehető egy részre, két részre vagy több részre, de nem kötelező több vagy
minden részre ajánlatot tenni. Az adott részben meghatározott teljes mennyiséget
azonban meg kell ajánlani.
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás Nuklein amplifikációs (NAT) módszerrel történő donorvérminták
szűrővizsgálatrára szolgáló tesztkészletek
1) A rész meghatározása
Az Országos Vérellátó Szolgálat NAT laboratóriumában szükséges, donorvérminták
HIV-1, HIV-2, HCV, HBV automatizált NAT szűrővizsgálatának végzésére alkalmas
tesztkészletek megvásárlása, továbbá a tesztkészletek felhasználásához szükséges,



az Ajánlati Dokumentációban specifikált, a tesztkészletekre validált automata
használatba vételi jogának biztosítása a szállítási címen, valamint a használatba
adott automata használati idő alatti folyamatos működőképességének biztosításával
járó feladatok ellátása.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

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

38434520-7

3) Mennyiség
A tesztkészletek beszerzendő mennyisége:
100.000 darab donorvérminta HIV-1, HIV-2, HCV, HBV automatizált NAT
szűrővizsgálat végzésére alkalmas tesztkészlet.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban: 36
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
Ajánlat tehető egy részre, két részre vagy több részre, de nem kötelező több vagy
minden részre ajánlatot tenni. Az adott részben meghatározott teljes mennyiséget
azonban meg kell ajánlani.
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 3
meghatározás Nuklein amplifikációs (NAT) módszerrel történő donorvérminták
megerősító vizsgálatrára szolgáló tesztkészletek
1) A rész meghatározása
Egyes fertőző betegségek kórokozónak kimutatására vonatkozó nukleinsav
amplifikációs (NAT) vizsgálatokhoz kapcsolódó tesztkészletekek beszerzése,
továbbá a tesztkészletek felhasználásához szükséges, az Ajánlati Dokumentációban
specifikált műszer használatba vételi jogának biztosítása a szállítási címen, valamint
a használatba adott műszer használati idő alatti folyamatos működőképességének
biztosításával járó feladatok ellátása.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

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

38434520-7

3) Mennyiség



A tesztkészletek beszerzendő mennyisége:
A Humán Immundeficiencia Vírus (HIV-1) RNS kimutatására szolgáló NAT
tesztkészlet: 900 db donorvérminta vizsgálatára
A Hepatitisz C Vírus (HCV) RNS kimutatására szolgáló NAT tesztkészlet: 1150 db
donorvérminta vizsgálatára
A Hepatitisz B Vírus (HBV) DNS kimutatására szolgáló NAT tesztkészlet: 500 db
donorvérminta vizsgálatára
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban: 36
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
Ajánlat tehető egy részre, két részre vagy több részre, de nem kötelező több vagy
minden részre ajánlatot tenni. Az adott részben meghatározott teljes mennyiséget
azonban meg kell ajánlani.
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 4
meghatározás Line-immunoassay (LIA), és Western Blot (WB) módszerrel történő
donorvérminták megerősítő vizsgálatára szolgáló tesztkészletek
1) A rész meghatározása
Egyes fertőző betegségek kórokozóira vonatkozó megerősítő line-immunoassay
(LIA), valamint Western Blot (WB) rendszerű tesztkészletek beszerzése.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696200-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség
A tesztkészletek beszerzendő mennyisége:
A szerzett immunhiány tünetegyüttes (AIDS) vírusainak (HIV-1 és HIV-2 vírus)
megerősítő vizsgálatára szolgáló LIA tesztkészletek (HIV LIA): 740 db donorvérminta
vizsgálatára;
A Hepatitisz C vírusának (HCV) megerősítő vizsgálatához szükséges LIA
tesztkészletek (HCV LIA): 1060 db donorvérminta vizsgálatára;
A Szifilisz kórokozójának (T. pallidum) megerősítő vizsgálatához szükséges WB
tesztkészletek:
Szifilisz WB IgM tesztkészlet 500 db donorvérminta vizsgálatára;
Szifilisz WB IgG tesztkészlet 500 db donorvérminta vizsgálatára.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):



Pénznem:
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban: 36
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
Ajánlat tehető egy részre, két részre vagy több részre, de nem kötelező több vagy
minden részre ajánlatot tenni. Az adott részben meghatározott teljes mennyiséget
azonban meg kell ajánlani.
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 5
meghatározás EVOLIS rendszerre validált immunoassay (IA) módszerrel történő
donorvérminták megerősítő vizsgálatára szolgáló tesztkészletek
1) A rész meghatározása
Az EVOLIS rendszerre validált EIA rendszerű megerősítő vizsgálatokhoz szükséges
tesztkészletek beszerzése.
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696200-7
További
tárgyak:
3) Mennyiség
A beszerzendő tesztkészletek mennyisége:
A szerzett immunhiány tünetegyüttes (AIDS) kórokozóinak (HIV-1 és HIV-2 vírus)
megerősítő vizsgálatára szolgáló tesztkészletek:
Alternatív HIV EIA tesztkészlet 900 db donorvérminta vizsgálatára;
HIV p24 antigén tesztkészlet 900 db donorvérminta vizsgálatára;
A Hepatitisz C vírusának (HCV) megerősítő vizsgálatához szükséges tesztkészletek
(alternatív HCV EIA): 1200 db donorvérminta vizsgálatára.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban: 36
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről



Ajánlat tehető egy részre, két részre vagy több részre, de nem kötelező több vagy
minden részre ajánlatot tenni. Az adott részben meghatározott teljes mennyiséget
azonban meg kell ajánlani.


