
11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier,
L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,
BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY
KORRIGENDUM
Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ
az eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását
eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés
versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg
kitűzött határidők módosítására.
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
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Miskovits Eszter főigazgató
Telefon: 06-1-372-4274
E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu
Fax: 06-1-372-4453
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA
Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) x
Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes
ágazatok”)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Szállítási szerződés
II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
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.
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/(4026 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.
II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő
információnak megfelelően)

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

38434520-7

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak
megfelelően)
xNyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Versenypárbeszéd
IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben
szereplő információnak
megfelelően, adott esetben)
16/OVSZ/2011. „Laboratóriumi fehérvérsejt csökkentő szűrő és tároló zsák
vörösvérsejt- és trombocita- koncentrátumhoz”
IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény
esetén (ha ismert)
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP
OJS eSender x
Bejelentkezés:
Hirdetmény hivatkozási száma: 2011 - 23083 (év és a dokumentum száma)
IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: 2011 /S 175 - 287251 2011/09/13 (év/hó/nap)
IV.2.4)
Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja: 2011/09/07 (év/hó/nap)
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK



VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki
annyi kockát, amennyire szükség van)
Befejezetlen eljárás Javítás xTovábbi információ
VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)
A közbeszerzési eljárást megszüntették.
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Nem került sor szerződés odaítélésére.
Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik.
VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó,
illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig
hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára)
VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
x
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak.
Mindkettő
VI.3.2) Az eredeti hirdetményben
A megfelelő pályázati dokumentációban
(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
Mindkettőben
(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
x
VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)
 
A szöveg módosítandó része: II.1.5) pont 2. bekezdése
A következő helyett: A szerződés meghatározása/tárgya:
(…)
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.
(...)
Helyesen: A szerződés meghatározása/tárgya:
(…)
2. rész: Az Országos Vérellátó Szolgálat NAT laboratóriumában szükséges,
donorvérminták HIV-1, 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.
(...)
A szöveg módosítandó része: II.2.1. pont
A következő helyett: Teljes mennyiség:



(...)
2. rész:
A tesztkészletek beszerzendő mennyisége:
100.000 darab donorvérminta HIV-1, HIV-2, HCV, HBV automatizált NAT
szűrővizsgálat végzésére alkalmas tesztkészlet.
(...)
Helyesen: Teljes mennyiség:
(...)
2. rész:
A tesztkészletek beszerzendő mennyisége:
100.000 darab donorvérminta HIV-1, HCV, HBV automatizált NAT szűrővizsgálat
végzésére alkalmas tesztkészlet.
(...)
A szöveg módosítandó része: II.2.3) c. pont
A következő helyett: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
(...)
Alkalmas a szerződés teljesítésére az ajánlattevő(k), közös ajánlattevők és a Kbt.
71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozók, amennyiben
(...)
rendelkezik:
(...)
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
(...)
Helyesen: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
(...)
Alkalmas a szerződés teljesítésére az ajánlattevő(k), közös ajánlattevők és a Kbt.
71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozók, amennyiben
(...)
rendelkezik:
(...)
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, HCV, HBV automatizált NAT szűrővizsgálat
végzésére alkalmas tesztkészlet
(...)
A szöveg módosítandó része: VI.3.12.1.
A következő helyett: 12.1. Bármely részre tett ajánlat esetén csatolandók:
(…)
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlati
felhívás feladása napjától számított 60 napnál nem régebbi egyszerű másolati
példány cégkivonatot kell csatolni a kizáró okok fenn nem állása igazolása körében.
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 69.§ (8) bekezdése alapján a szerződés



teljesítésére való alkalmasságának igazolására igénybe vesz a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozót, akkor ezen szervezetnek is csatolnia kell az ajánlati felhívás feladása
napjától számított 60 napnál nem régebbi egyszerű másolati példány cégkivonatot
a képviseleti jog igazolása körében. Változásbejegyzés esetén a cégbíróság
részére igazoltan megküldött változásbejegyzési kérelem egyszerű másolatát
(változásbejegyzési kérelmet és digitális tértivevényt másolatban), be nem jegyzett
cég esetében a cégbíróság részére igazoltan megküldött bejegyzési kérelem
egyszerű másolatát (bejegyzési kérelmet és a digitális tértivevényt másolatban).
Akikről nem a cégbíróság vezet nyilvántartást, a bíróság, a költségvetési szervek
nyilvántartásának, illetve az egyéni vállalkozók esetén egyéni vállalkozói igazolvány
másolatának vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplést igazoló
hatósági bizonyítvány másolatát kell csatolni.
(….)
Helyesen: 12.1. Bármely részre tett ajánlat esetén csatolandók:
(…)
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, az erőforrást nyújtó szervezetnek az eredeti
ajánlati felhívás feladása napjától számított 60 napnál nem régebbi egyszerű
másolati példány cégkivonatot kell csatolni a kizáró okok fenn nem állása igazolása
körében. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 69.§ (8) bekezdése alapján a szerződés
teljesítésére való alkalmasságának igazolására igénybe vesz a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozót, akkor ezen szervezetnek is csatolnia kell az eredeti ajánlati felhívás
feladása napjától számított 60 napnál nem régebbi egyszerű másolati példány
cégkivonatot a képviseleti jog igazolása körében. Változásbejegyzés esetén a
cégbíróság részére igazoltan megküldött változásbejegyzési kérelem egyszerű
másolatát (változásbejegyzési kérelmet és digitális tértivevényt másolatban),
be nem jegyzett cég esetében a cégbíróság részére igazoltan megküldött
bejegyzési kérelem egyszerű másolatát (bejegyzési kérelmet és a digitális
tértivevényt másolatban). Akikről nem a cégbíróság vezet nyilvántartást, a bíróság, a
költségvetési szervek nyilvántartásának, illetve az egyéni vállalkozók esetén egyéni
vállalkozói igazolvány másolatának vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában
szereplést igazoló hatósági bizonyítvány másolatát kell csatolni.
(….)
A szöveg módosítandó része: VI.3.12.3.
A következő helyett: 12.3. Az ajánlathoz a 2. rész tekintetében csatolni kell az
alábbiakat:
Az alábbiak igazolására termékleírást vagy használati utasítást vagy a tesztkészlet
gyártója nyilatkozatát kell csatolni:
- A tesztkészlet képes a Humán Immundeficiencia Vírus (HIV) 1-es típus M és O
csoportú, a Humán Immundeficiencia Vírus (HIV) 2-es típusú RNS-ének, a Hepatitis
C Vírus (HCV) RNS-ének és a Hepatitis B Vírus (HBV) DNS-ének egyidejű kvalitatív
kimutatására humán plazmából.
(…)
Helyesen: 12.3. Az ajánlathoz a 2. rész tekintetében csatolni kell az alábbiakat:
Az alábbiak igazolására termékleírást vagy használati utasítást vagy a tesztkészlet
gyártója nyilatkozatát kell csatolni:



- A tesztkészlet képes a Humán Immundeficiencia Vírus (HIV) 1-es típus M és O
csoportú RNS-ének, a Hepatitis C Vírus (HCV) RNS-ének és a Hepatitis B Vírus
(HBV) DNS-ének egyidejű kvalitatív kimutatására humán plazmából.
(….)
A szöveg módosítandó része: VI.3.19.
A következő helyett: 19. Az ajánlatkérő az eljárás 1. és 2. részében való részvételt
ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlattevőnek az ajánlati biztosíték mértékét
az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01491742-00000000 sz. számlájára készpénz átutalási megbízáson,
vagy átutalással, a következő megjelöléssel: „Szűrő és konfirmáló tesztek” és a rész
sorszámának megadása. Az ajánlati biztosíték bankgaranciával is teljesíthető. A
bankgarancia kedvezményezettjeként az ajánlatkérőt kell megnevezni, tárgyként
fel kell tüntetni „Szűrő és konfirmáló tesztek”jogcímet és a rész sorszámát. A
bankgaranciának 2012. december 23-ig érvényesnek kell lennie. Az ajánlati
biztosíték biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást
tartalmazó – kötelezvénnyel is teljesíthető. A kötelezvénynek 2012. december 23-ig
érvényesnek kell lennie. Az igazolásokat másolatban kérjük benyújtani! Az ajánlati
biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése értelmében a nyertes ajánlattevő, valamint a
Kbt. 91. § (2) bekezdése esetén a következő legkedvezőbbnek minősített ajánlatot
tevő esetén a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik (teljesítési
biztosíték).
Az ajánlati biztosíték mértékét ajánlatkérő részenként eltérő összegben határozza
meg:
1. rész esetén: 3.000.000,- Ft (azaz Hárommillió forint)
2. rész esetén: 500.000,- Ft (azaz Ötszázezer forint)
Amennyiben az ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, akkor az ajánlattétellel érintett
részekre előírt összegű biztosítékot össze kell adni és ennek megfelelő biztosítékot
kell nyújtani.
Helyesen: 19. Az ajánlatkérő az eljárás 1. és 2. részében való részvételt ajánlati
biztosíték adásához köti. Az ajánlattevőnek az ajánlati biztosíték mértékét az
ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01491742-00000000 sz. számlájára készpénz átutalási megbízáson,
vagy átutalással, a következő megjelöléssel: „Szűrő és konfirmáló tesztek” és a rész
sorszámának megadása. Az ajánlati biztosíték bankgaranciával is teljesíthető. A
bankgarancia kedvezményezettjeként az ajánlatkérőt kell megnevezni, tárgyként
fel kell tüntetni „Szűrő és konfirmáló tesztek”jogcímet és a rész sorszámát. A
bankgaranciának 2012. január 10-ig érvényesnek kell lennie. Az ajánlati biztosíték
biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel is teljesíthető. A kötelezvénynek 2012. január 10-ig érvényesnek
kell lennie. Az igazolásokat másolatban kérjük benyújtani! Az ajánlati biztosíték a
Kbt. 59. § (5) bekezdése értelmében a nyertes ajánlattevő, valamint a Kbt. 91. § (2)
bekezdése esetén a következő legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevő esetén a
megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik (teljesítési biztosíték).
Az ajánlati biztosíték mértékét ajánlatkérő részenként eltérő összegben határozza
meg:
1. rész esetén: 3.000.000,- Ft (azaz Hárommillió forint)



2. rész esetén: 500.000,- Ft (azaz Ötszázezer forint)
Amennyiben az ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, akkor az ajánlattétellel érintett
részekre előírt összegű biztosítékot össze kell adni és ennek megfelelő biztosítékot
kell nyújtani.
A szöveg módosítandó része: B. melléklet 2. rész 1) pont
A következő helyett: 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.
Helyesen: A rész meghatározása:
Az Országos Vérellátó Szolgálat NAT laboratóriumában szükséges, donorvérminták
HIV-1, 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.
A szöveg módosítandó része: B. melléklet 2. rész 3) pont
A következő helyett: Mennyiség:
A tesztkészletek beszerzendő mennyisége:
100.000 darab donorvérminta HIV-1, HIV-2, HCV, HBV automatizált NAT
szűrővizsgálat végzésére alkalmas tesztkészlet.
Helyesen: Mennyiség:
A tesztkészletek beszerzendő mennyisége:
100.000 darab donorvérminta HIV-1, HCV, HBV automatizált NAT szűrővizsgálat
végzésére alkalmas tesztkészlet.
VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)
 
A módosítandó adatok: IV.3.3., IV.3.4., IV.3.8.
A következő helyett: 2011/10/24 (év/hó/nap)
10 : 00 (időpont)
Helyesen: 2011/11/02 (év/hó/nap)
10 : 00 (időpont)
A módosítandó adatok: _VI.3.2)
A következő helyett: 2011/11/23 (év/hó/nap)
14 : 00 (időpont)
Helyesen: 2011/12/01 (év/hó/nap)
14 : 00 (időpont)
VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)
 
A módosítandó szövegrész (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:



Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)
 
A beírandó szöveg helye:
A beírandó szöveg:
VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
Az ajánlati dokumentáció a hirdetményben foglaltaknak megfelelően módosul.
Az ajánlati dokumentáció I. fejezet 4. pontjában az ajánlat benyújtásának határideje,
I. fejezet 6. pontjában az ajánlat felbontásnak határideje, I. fejezet 8. pontjában az
eredményhirdetés helye és időpontja módosult.
Az ajánlati dokumentáció I. fejezet 2. pontjában a 2. részre a vonatkozó a
tesztkészlet pontos megnevezése, a III. fejezetben a megajánlott tesztkészletek
szállítására vonatkozó referencia, valamint az ártáblázat iratmintája a 2. rész
tekintetében.
Az ajánlati dokumentáció III. fejezetében a cégiratok iratmintában a cégirat kiállítása
időpontjára vonatkozó rendelkezés, az ajánlati biztosíték iratmintában a biztosíték
érvényességére vonatkozó rendelkezés.
Az ajánlati dokumentáció IV. fejeztében lévő táblázat I.1., és I.3. pontja.
Továbbá a 2. részre tett ajánlat esetén az ajánlati dokumentáció V. fejezet 1.1.
pontjában, a 4.3.pontjában, a VI. fejezet I. és II. pontjaiban a tesztkészlet pontos
megnevezése és III. pontjának 1. bekezdésében a tesztkészlet tulajdonsága
módosult.
Az egységes szerkezetű ajánlati dokumentáció a jelen hirdetmény megjelenésének
napjától kezdődően az ajánlattételi határidő lejártáig térítésmentesen átvehető az
ajánlati felhívás I.1. pontja szerinti címen munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:00 -
14:00 óra között, pénteken 9:00 - 12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának
napján 9:00 órától 11:00 óráig, valamint a Kbt. 54. § (6)-(8) bekezdése szerint. A
dokumentáció részét képező terv nem változik, azt ajánlatkérő a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt dokumentációban újra nem adja át.
VI.5)
A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2011/10/11 (év/hó/nap)


