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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:31608-2012:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Vérvizsgálati reagensek
2012/S 20-031608

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Országos Vérellátó Szolgálat
Karolina út 19-21.
Kapcsolattartási pont(ok): Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Osztály („A” épület, I. emelet, 17. szoba)
Címzett: Dr. Miskovits Eszter főigazgató
1113 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 13724452
E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu
Fax:  +36 13724453
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.ovsz.hu

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

I.3) Fő tevékenység
Egészségügy

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés

Szállítási szerződés.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
A teljesítés helye: 1. rész: Országos Vérellátó Szolgálat Központja (MAGYARORSZÁG, 1113 Budapest,
Karolina út 19-21.) és Debreceni Regionális Vérellátó Központ (MAGYARORSZÁG, 4026 Debrecen, Bem tér
19.);
2. rész: OVSZK NAT laboratóriuma (MAGYARORSZÁG, 1113 Budapest, Karolina út 19-21.);
3-5. részek: OVSZK Konfirmáló laboratóriuma (MAGYARORSZÁG, 1113 Budapest, Karolina út 19-21.).
NUTS-kód HU101

II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása

1. rész:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:31608-2012:TEXT:HU:HTML
mailto:kozbeszerzes@ovsz.hu
www.ovsz.hu
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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.
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/(MAGYARORSZÁG, 1113 Budapest, Karolina út
19-21.)/4/2000/10000;
2. Debreceni Regionális Vérellátó Központ/(MAGYARORSZÁG, 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 2
000 minta/8 óra kell, hogy legyen, úgy hogy 2 000 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 10 000
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 2
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.
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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:
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 tesztkészletek beszerzendő mennyisége:
100 000 darab donorvérminta HIV-1, 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:
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.
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
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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:
Egyes fertőző betegségek kórokozóira vonatkozó megerősítő line-immunoassay (LIA), valamint Western Blot
(WB) rendszerű tesztkészletek beszerzése.
A tesztkészletek beszerzendő mennyisége:
A szerzett immunhiány tünetegyüttes (AIDS) vírusainak (HIV-1 és HIV-2 vírus) megerősítő vizsgálatára szolgáló
LIA tesztkészletek (HIV LIA):740 donorvérminta vizsgálatára.
A Hepatitisz C vírusának (HCV) megerősítő vizsgálatához szükséges LIA tesztkészletek (HCV LIA): 1 060 db
donorvérminta vizsgálatára.
A szifilisz kórokozójának (T. pallidum) megerősítő vizsgálatához szükséges WB tesztkészletek:
(1) Szifilisz WB IgM tesztkészlet 500 db donorvérminta vizsgálatára;
(2) 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:
Az EVOLIS rendszerre validált EIA rendszerű megerősítő vizsgálatokhoz szükséges tesztkészletek
beszerzése.
A beszerzendő tesztkészletek mennyisége:
A szerzett immunhiány tünetegyüttes (AIDS) kórokozóinak (HIV-1 és HIV-2 vírus) megerősítő vizsgálatára
szolgáló tesztkészletek:
1. Alternatív HIV EIA tesztkészlet 900 db donorvérminta vizsgálatára;
2. HIV p24 antigén tesztkészlet 900 db donorvérminta vizsgálatára.
3. A Hepatitisz C vírusának (HCV) megerősítő vizsgálatához szükséges tesztkészletek (alternatív HCV EIA): 1
200 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.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33696200, 38434520

II.1.6) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
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II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt

IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem

IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

16/OVSZ/2011. „Szűrő és konfirmáló tesztek beszerzése”

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
Ajánlati/részvételi felhívás
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011/S 175-287251 13.9.2011
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011/S 175-287251 13.9.2011
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011/S 197-320040 13.10.2011

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:

19.12.2011

V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5

V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információk
V.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.2) További információk:
1. Az eredményhirdetés időpontja: 2011. december 30. (11:00).
2. Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka:
Az eljárás valamennyi rész (1., 2., 3., 4. és 5. részek) tekintetében a Kbt. 92. § b) pontja alapján eredménytelen,
mivel valamennyi benyújtott ajánlat érvénytelen.
3. Ajánlattevők neve és címe:
Bio-Rad Magyaroszág (MAGYARORSZÁG, 1082 Budapest, Futó u. 47-53.).
Diagon Kft. (MAGYARORSZÁG, 1047 Budapest, Baross u. 52.).
Genoid Kft. (MAGYARORSZÁG, 1139 Budapest, Röppentyű u. 48.).

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:287251-2011:TEXT:HU:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:287251-2011:TEXT:HU:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:320040-2011:TEXT:HU:HTML
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Roche Magyarország Kft. (MAGYARORSZÁG, 2040 Budaörs, Edison u. 1.).

VI.3) Jogorvoslati eljárás
VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 13367776
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 13367778

VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 322-324. §-a szerint,
különös tekintettel a Kbt. 323. §-ának (2)-(4) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.4) E hirdetmény feladásának időpontja:

26.1.2012
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