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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384083-2012:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Diagnosztikumok
2012/S 234-384083

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. irodahelyiség)
Címzett: Dr. Miskovits Eszter főigazgató
1113 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 13724292
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
Adásvétel
A teljesítés helye: OVSz Anyag- és Eszközgazdálkodási Osztály - Raktár (MAGYARORSZÁG, 1113 Budapest,
Karolina út 19-21.).
Péterfy Sándor utcai Területi Vérellátó (MAGYARORSZÁG, 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 14.).
Délpesti Területi Vérellátó (MAGYARORSZÁG, 1204 Budapest, Köves u. 2.).
Váci Területi Vérellátó (MAGYARORSZÁG, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.).
Egri Területi Vérellátó (MAGYARORSZÁG, 3300 Eger, Árva köz 1.).
Salgótarjáni Területi Vérellátó (MAGYARORSZÁG, 3100 Salgótarján, Füleki út 54.).
Tatabányai Területi Vérellátó (MAGYARORSZÁG, 2800 Tatabánya, Semmelweis utca 2.).

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384083-2012:TEXT:HU:HTML
mailto:kozbeszerzes@ovsz.hu
www.ovsz.hu
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Veszprémi Területi Vérellátó (MAGYARORSZÁG, 8200 Veszprém, Mártírok útja 5.).
Székesfehérvári Területi Vérellátó (MAGYARORSZÁG, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.).
Debreceni Regionális Vérellátó Központ (MAGYARORSZÁG, 4026 Debrecen, Bem tér 19.).
Győri Regionális Vérellátó Központ (MAGYARORSZÁG, 9023 Győr, Magyar utca 8.).
Pécsi Regionális Vérellátó Központ (MAGYARORSZÁG, 7621 Pécs, Dischka Gy. utca 7.).
Szegedi Regionális Vérellátó Központ (MAGYARORSZÁG, 6720 Szeged, Somogyi Béla u. 2.).
Békéscsabai Területi Vérellátó (MAGYARORSZÁG, 5600 Békéscsaba, Gyulai utca 20.).
Kecskeméti Területi Vérellátó (MAGYARORSZÁG, 6000 Kecskemét, Koháry körút 4.).
Szombathelyi Területi Vérellátó (MAGYARORSZÁG, 9700 Szombathely, Horváth B. körút 38.).
NUTS-kód
HU101,HU102,HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU231,HU312,HU313,HU321,HU331,HU332,HU333

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

II.1.4) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Ajánlatkérő tulajdonában álló HemoCue HB 201+ készülékekhez a készülékekkel kompatibilis és a
készülékekre validált Hemoglobin 201 mikroküvetta vagy ezzel egyenértékű mikroküvetták beszerzése.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé
a meghatározott gyártmányú, típusú mikroküvettára való hivatkozást, azonban a 310/2011. (XII.23.)
Korm.rendelet 26. § (6) bekezdésének megfelelően tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy a megnevezés csak
a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és ajánlatkérő egyenértékű termékeket is
elfogad. Egyenértékű termék megajánlása esetén ajánlattevő köteles gyártói nyilatkozattal, termékleírással
vagy használati utasítással igazolni, hogy a megajánlott mikroküvetta valamennyi, az ajánlati dokumentáció
III. fejezetében (műszaki specifikáció) rögzített terméktulajdonsága megegyezik vagy jobb, mint a beszerzési
tárgyban szereplő mikroküvetta tulajdonsága.
A megajánlott mikroküvettákkal kapcsolatos szakmai követelmények:
— Legyen alkalmas hemoglobin meghatározásra vénás és ujjbegyből vett kapilláris vérmintából egyaránt,
— A kapilláris térfogata nem lehet több mint 10 μl,
— A mikroküvetták egyszer használatosak legyenek és beszárított reagenssel működjenek,
— A variációs koefficiens (CV) nem lehet nagyobb, mint 3 %,
— A mérési tartománya 90-200 g/L között legyen,
— A mérés eredménye a vérminta mikroküvettába töltésétől számított 60 másodpercen belül legyen
leolvasható.
Az ajánlattevők többváltozatú (alternatív) ajánlatot jogosultak benyújtani (de nem kötelező az alternatív
ajánlattétel, valamint ajánlattevők jogosultak kizárólag alternatív ajánlatot benyújtani). Alternatív ajánlatot - az
alapajánlaton túlmenően 1 (egy) változat - a műszaki tartalom tekintetében lehet tenni az alábbiak szerint azzal,
hogy minden egyéb előírt feltétel kötelező eleme az alternatív ajánlatoknak is:
1. alapajánlat: ajánlatkérő tulajdonában álló HemoCue HB 201+ készülékekhez a készülékekkel kompatibilis és
a készülékekre validált Hemoglobin 201 mikroküvetta vagy ezzel egyenértékű mikroküvetták beszerzése.
2. alternatíva: donorvérminták vizsgáló rendszerének biztosítása, amely rendszer tartalmazza a hemoglobin
koncentráció mérésére alkalmas új (első alkalommal használatba vételre kerülő, a korábbiakban még nem
használt) készülékek és a hozzájuk tartozó szállító dobozok használati jogának biztosítását a szerződéskötést
követő 10. naptól a szerződés hatályának lejártáig, valamint a készülékekkel kompatibilis és a készülékekre
validált donorminták vizsgálatára, azaz a donorok hemoglobin vizsgálatához szükséges, egyszer használatos
mikroküvettákat. A megajánlott rendszerrel kapcsolatos szakmai követelmények:
— Legyen alkalmas hemoglobin meghatározásra vénás és ujjbegyből vett kapilláris vérmintából egyaránt,
— A kapilláris térfogata nem lehet több mint 10 μl,



HL/S S234
05/12/2012
384083-2012-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló
szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás

3/5

05/12/2012 S234
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló
szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

3/5

— A mikroküvetták egyszer használatosak legyenek és beszárított reagenssel működjenek,
— A variációs koefficiens (CV) nem lehet nagyobb, mint 3 %,
— A mérési tartománya 90-200 g/L között legyen,
— A mérés eredménye a vérminta mikroküvettába töltésétől számított 60 másodpercen belül legyen
leolvasható,
— Hálózati feszültségről és akkumulátorról is működtethető legyen,
— A készülék automatikus kalibrálást végezzen (önkalibráció),
— A készülék legalább az utolsó mérési eredményt visszahívható memóriában raktározza,
— A készülék rendelkezzen szállító dobozzal, csökkentve a szállításból eredő sérüléseket,
meghibásodásokat.
A fentieken túlmenően több ajánlati változat nem tehető.
A jelen felhívás II.1. pontjában a szerződés elnevezését és típusát az alapajánlat szerinti szakmai tartalomra
figyelemmel állapította meg ajánlatkérő, alternatív ajánlat esetén a szerződés szállítási szerződéssel vegyes
használati szerződés.
A jelen felhívás II.1.2. pontjában meghatározott teljesítési helyekre külföldi ajánlattevőnek DDP (INCOTERMS
2000.) paritáson, belföldi ajánlattevőnek költségmentesen kell a megajánlott termékeket leszállítani.

II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
33694000, 38434520

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: 75 852 000 HUF
Áfával. Áfakulcs (%) 5,00

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

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
1. Ajánlatkérő által fizetendő teljes ellenszolgáltatás bruttó összege HUF-ban (alapajánlat esetén: az ajánlati
felhívás II.2.1. pontjában megjelölt alapmennyiségű termékek bruttó ajánlati összára; alternatív ajánlat esetén
az ajánlati felhívás II.2.1. pontjában megjelölt alapmennyiségű termékek bruttó ajánlati összárának és a
használatra megajánlott készülékek és a hozzájuk tartozó szállító dobozok teljes - 30 hónapra vonatkozó -
használati díjának összege). Súlyszám 10
2. A megajánlott mikroküvetták kiszállítástól számított felhasználhatósági ideje (hónapokban megadva min. 20
hónap max. 24 hónap). Súlyszám 1

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
4/OVSZ/2012 "Hemoglobin mikroküvetták vagy rendszer beszerzése"
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IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
Ajánlati/részvételi felhívás
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2012/S 125-206969 3.7.2012
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2012/S 125-206969 3.7.2012

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: OVSZK/1632-54/2012/3200
Rész száma: 1 - Elnevezés: Hemoglobin mikroküvetták beszerzése.
V.1) Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:

17.10.2012

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

V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe
Biotest Hungaria Kft.
Torbágy u. 15/A.
2045 Törökbálint
MAGYARORSZÁG
E-mail: biotest@biotest.hu
Telefon:  +36 23511311
Fax:  +36 23511310

V.4) A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés végleges összértéke: 
Érték: 75 852 000 HUF
Áfával. Áfakulcs (%) 5,00

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. Az összegezés megküldésének időpontja: 2012/10/31.
2. A nyertes ajánlattevő Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti minősítése: középvállalkozás.
3. Ajánlattevők neve és címe:
Biotest Hungaria Kft. (MAGYARORSZÁG, 2045 Törökbálint, Torbágy u. 15/A) - alapajánlat.
Frank Diagnosztika Kft. (MAGYARORSZÁG, 1036 Budapest, Dereglye u. 2.) - alternatív ajánlat.
4. Érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevők neve, székhelye:
Frank Diagnosztika Kft. (MAGYARORSZÁG, 1036 Budapest, Dereglye u. 2.).

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206969-2012:TEXT:HU:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206969-2012:TEXT:HU:HTML
mailto:biotest@biotest.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
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Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 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:
1.12.2012

www.kozbeszerzes.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
www.kozbeszerzes.hu

