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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274813-2012:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Gyűjtőtasak
2012/S 166-274813

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): Közbeszerzési Csoport („A” épület, I. emelet 17. sz. irodahelyiség)
Címzett: Dr. Miskovits Eszter főigazgató
1113 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 13724274
E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu
Fax:  +36 13724453
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.ovsz.hu

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: önállóan gazdálkodó közszolgáltató költségvetési szerv

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 "Fresenius szerelékek beszerzése" tárgyában.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Országos Vérellátó Szolgálat Budaörsi Raktára (MAGYARORSZÁG, 2040 Budaörs,
Kamaraerdei út 13.).
Debreceni Regionális Vérellátó Központ (MAGYARORSZÁG, 4026 Debrecen, Bem tér 19.).
Szombathelyi Területi Vérellátó (MAGYARORSZÁG, 9700 Szombathely, Horváth B. körút 38.).
Pécsi Regionális Vérellátó Központ (MAGYARORSZÁG, 7621 Pécs, Dischka Gy. utca 7.).
NUTS-kód HU102,HU321,HU222,HU231

II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk

II.1.4) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274813-2012:TEXT:HU:HTML
mailto:kozbeszerzes@ovsz.hu
www.ovsz.hu
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Fresenius COM.TEC aferezis készülékkel kompatibilis és a készülékre validált szerelékek vagy ezekkel
egyenértékű szerelékek beszerzése 36 hónapos időtartamra.
A közbeszerzés mebnnyisége:
Kódszám Megnevezés Beszerzendő teljes mennyiség.
C5L vagy ezzel egyenértékű szerelék Thrombocyta szerelék vagy ezzel egyenértékű szerelék 2 400 darab.
PL1 vagy ezzel egyenértékű szerelék Plazmacserélő szerelék vagy ezzel egyenértékű szerelék 360 darab.
P1Y vagy ezzel egyenértékű szerelék Fehérvérsejt szerelék vagy ezzel egyenértékű szerelék 30 darab.
Az Ajánlatkérő az áruk mennyiségét illetően a tényleges szükségleteknek megfelelően a szerződés teljesítése
során az összmennyiségtől + 30 %-kal (plusz harminc százalékkal) jogosult eltérni.
Ajánlatkérő a megajánlott thrombocyta, plazmacserélő és fehérvérsejt szerelékeket akkor tekinti a beszerzési
tárgyban szereplő thrombocyta, plazmacserélő és fehérvérsejt szerelékekkel egyenértékűnek, amennyiben
mindhárom szerelék esetén a megajánlott szerelékek szerkezete, összetétele, méretei és alapanyagai
megegyeznek a beszerzési tárgyban pontosan nevesített szerelékekkel.

II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33141610, 33141620

II.1.6) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke

II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 199 988 424 HUF
Áfával. Áfakulcs (%) 27,00

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélküli/hirdetmény nélküli tárgyalásos
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) történő közzététele nélkül megvalósított
beszerzés indokolása:
2004/18/EK irányelv
1) Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, a HL-ben való közzététele nélküli, tárgyalásos
eljárás alkalmazásának a 2004/18/EK irányelv 31. cikke alapján történő indokolása
Az építési beruházás kivitelezését, az áruk szállítását vagy a szolgáltatások teljesítését kizárólag egy
meghatározott ajánlattevő képes teljesíteni, a következő okok miatt: 
műszaki, 
kizárólagos jogok védelme
A választott eljárás alkalmazására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 94.
§-a (2) bekezdésének c) pontja - ezen belül pedig a műszaki-technikai sajátosság és kizárólagos jogok védelme
- alapján került sor, tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő tulajdonában lévő Fresenius COM.TEC aferezis
készülékek csak és kizárólag az eredeti Fresenius COM.TEC szerelékekkel (C5L, PL1, P1Y) működtethetőek
és maguk a szerelékek is csak ezzel a készülékkel működnek.
A Kbt. 94. §-a (2) bekezdésének c) pontja szerint:
„Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha [...] a szerződés műszaki-technikai
sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott
szervezettel, személlyel köthető meg.”.
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A COM.TEC készülék paramétereit (szeparálás, gyorsulás, folyadékkeverés, szeparálási idő, szűrés)
kifejezetten a fent említett szerelékekkel végzett eljárásokra optimalizálták és validálták. A fixált gyári értékek és
beállítások a felhasználó által nem módosíthatók.
A készülék fizikai paraméterei, a COM.TEC szereléket befogadó egységek méretezése más típusú szerelékek
alkalmazását nem teszik lehetővé, mint ahogy a COM.TEC szerelék is kialakításánál fogva kizárólag a
COM.TEC aferezis készülékekben történő felhasználásra alkalmas.
A beszerzés tárgyát képező szerelékek kizárólagos magyarországi forgalmazója a Biotest Hungária Kft.
(MAGYARORSZÁG, 2045 Törökbálint, Torbágy u. 15/A): jelen közbeszerzési eljárás tekintetében a készülék
és a szerelékek gyártója, a Fresenius Kabi A.G. a Biotest Hungária Kft -t jogosította fel a magyarországi
kizárólagos forgalmazásra. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Döntőbizottság felé a gyártó nyilatkozatával igazolta,
hogy más céget a tárgyi eljárásban forgalmazni nem engedtek, maga a gyártó és az EU tagállamaiban
vagy Európában működő más cég sem képes a fent megjelölt szerelékeket a magyar piaon közvetlenül
forgalmazni.
Fentiek alapján a Fresenius COM.TEC aferezis készülékekkel kompatibilis és a készülékre validált szerelékek
beszerzése tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződést csak a típus-
azonos szerelékek kizárólagos magyarországi forgalmazójával lehet megkötni és a szerződést kizárólag ez a
szervezet képes teljesíteni.

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
09/OVSZ/2012. „Fresenius szerelékek”

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: OVSZK/1599-33/2012/3200
Rész száma: 1 - Elnevezés: Szállítási szerződés.
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:

24.7.2012

V.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1

V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Biotest Hungária Kft.
Torbágy u. 15/A.
2045 Törökbálint
MAGYARORSZÁG
Fax:  +36 23511310

V.4) A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke: 
Érték: 250 203 490 HUF
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Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke: 
Érték: 199 988 424 HUF
Áfával. Áfakulcs (%) 27,0

V.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem

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.) Összegezés megküldésének időpontja: 2012.08.03.
2.) Szerződéskötés időpontja: 2012.08.17.
3.) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti
minősítése: középvállalkozás.
4.) Az ajánlattevők neve, címe: Biotest Hungária Kft. (MAGYARORSZÁG, 2045 Törökbálint, Torbágy u. 15/
A.).

VI.3) Jogorvoslati eljárás

VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. §-a szerint.

VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.4) E hirdetmény feladásának időpontja:
27.8.2012
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