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7/OVSz/2013. „HLA-A és HLA-B antigének szerológiai módszerrel
történő kimutatásához szükséges tesztkészletek beszerzése” -
Felhívás módosítása

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34
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Beszerzés tárgya:

HLA-A és HLA-B antigének szerológiai módszerrel történő első és
megerősítő kimutatásához szükséges komplement-függő
mikro-limfocitotoxicitás elvén működő tesztkészletek beszerzése. A
részletes műszaki leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Tekintettel a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdésében
foglalt előírásokra, amennyiben az ajánlatkérő által meghatározott
közbeszerzési műszaki leírás az európai szabványokat közzétevő nemzeti
szabványokra, európai műszaki engedélyre, közös műszaki előírásokra,
nemzetközi szabványokra, műszaki ajánlásra, ezek hiányában nemzeti
szabványokra, nemzeti műszaki engedélyre, illetve nemzeti műszaki
előírásokra hivatkozik, vagy teljesítmény-, illetve funkcionális
követelményeket ad meg, ajánlatkérő a hivatkozott szabvány, műszaki
engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás helyett azzal egyenértékűt
is elfogad. Tekintettel a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (6)
bekezdésében foglalt előírásokra, amennyiben az ajánlatkérő által
meghatározott közbeszerzési műszaki leírásban a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást,
a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, ajánlatkérő a hivatkozott gyártmányú, eredetű, típusú
dolgok, eljárások, tevékenységek, személyek, szabadalmak vagy
védjegyek helyett azzal egyenértékűt is elfogad. A terméket a jelen
felhívás II.1.2. pontjában meghatározott teljesítési helyekre külföldi
Szállító DDP (INCOTERMS 2000.) paritáson, belföldi Szállító
költségmentesen szállítja le, az ajánlati árnak tartalmaznia kell a
szállítással és minden egyéb előírt szolgáltatással kapcsolatos költséget,
az ajánlattevő a szállításért és a kapcsolódó szolgáltatásokért nem
számíthat fel külön díjat. Beszerzendő mennyiség: 360 darab HLA-A és
HLA-B antigéneket meghatározó tesztkészlet első vizsgálathoz 90 darab
HLA-A és HLA-B antigéneket meghatározó tesztkészlet megerősítő
vizsgálathoz Tesztkészlet alatt Ajánlatkérő az egy minta HLA-A és HLA-B
antigénjeinek kimutatásához szükséges HLA-tipizáló tálcaszettet és
nyúlból nyert komplement liofilizátumot (a továbbiakban: nyúl
komplement) érti. HLA-tipizáló tálcaszett alatt Ajánlatkérő az egy minta
HLA-A és HLA-B antigénjeinek kimutatásához szükséges specifikus
antitesteket, pozitív és negatív kontroll savókat tartalmazó (betöltött)
Terasaki tálcákat érti. Az Ajánlatkérő tesztkészletként fogadja el azt is, ha
a HLA-tipizáló tálcaszett a nyúl komplementtel, nem gyári kiszerelésű
készletben, hanem külön csomagolásban van. Amennyiben a nyúl
komplementek nem a HLA-tipizáló tálcaszettekkel egy csomagolásban
kerülnek forgalomba, úgy értelemszerűen ezen termékeket is meg kell
ajánlani a megajánlott mennyiségű tálcaszett felhasználásához
szükséges megfelelő mennyiségben, és az ajánlati árnak ezek
ellenértékét is tartalmaznia kell. A HLA-tipizáló tálcaszettek kiszerelése
lehet 120 (azaz 2*60),vagy 144 (azaz 2*72) reakciócellát (well)
tartalmazó tálcaszett. Ajánlatot tenni és a szerződést teljesíteni a
HLA-tipizáló tálcaszettek teljes mennyisége tekintetében mind az első,
mind a megerősítő vizsgálat esetében kizárólag egyfajta (ugyanazon
gyártó ugyanazon típusú, kiszerelésű termékével) termékkel lehet. Az egy
sorra megajánlott tesztkészlet összes elemének (HLA-tipizáló tálcaszett
és a nyúl komplement) ugyanattól a gyártótól kell származnia! Ajánlattevő
az első és a megerősítő vizsgálathoz különböző gyártó által előállított,
vagy ugyanazon gyártótól származó, de különböző antitesteket tartalmazó
HLA-tipizáló tálcaszettet köteles megajánlani úgy a HLA-A mint a HLA-B
antigének vonatkozásában. Az Ajánlattevőnek az általa megajánlott
HLA-tipizáló tálcaszettek fent előírtaknak megfelelő tulajdonságait
Worksheettel és Reaction Pattern Charttal együttesen is igazolhatja.
Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás II.2.2. pontjában meghatározott vételi jog
alapján a szerződés hatálya alatt a tesztkészletek felhasználásának
függvényében jogosult a teljes mennyiség lehívása után, a teljes
mennyiség maximum 30%%-át megrendelni. Ajánlatkérő tájékoztatja
ajánlattevőket, hogy az alapmennyiségre vonatkozóan az alábbi bruttó
fedezeti összeggel rendelkezik: 8.032.500,- Ft.
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Hirdetmény típusa:
Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról,
módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ

Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2013.03.25.
Iktatószám: 3942/2013
CPV Kód: 33696500-0;33696000-5;33694000-1
Ajánlatkérő: Országos Vérellátó Szolgálat
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2013.04.02.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY
RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

I. szakasz: ajánlatkérő

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

Hivatalos név: Országos Vérellátó Szolgálat

Postai cím: Karolina út 19-21.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1113

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzési Csoport (1113 Budapest, Karolina út 19-21. "A" épület, I.
emelet, 17. számú irodahelyiség)

Címzett: Dr. Miskovits Eszter főigazgató

Telefon: +36 13724452

E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu

Fax: +36 13724453

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovsz.hu

A felhasználói oldal internetcíme (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás
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II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

HLA-A és HLA-B antigének kimutatására alkalmas tesztkészletek szállítási szerződése

II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)

HLA-A és HLA-B antigének szerológiai módszerrel történő első és megerősítő kimutatásához 
szükséges komplement-függő mikro-limfocitotoxicitás elvén működő tesztkészletek beszerzése. 
A részletes műszaki leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza. 
Tekintettel a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdésében foglalt előírásokra, 
amennyiben az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírás az európai 
szabványokat közzétevő nemzeti szabványokra, európai műszaki engedélyre, közös műszaki 
előírásokra, nemzetközi szabványokra, műszaki ajánlásra, ezek hiányában nemzeti szabványokra, 
nemzeti műszaki engedélyre, illetve nemzeti műszaki előírásokra hivatkozik, vagy teljesítmény-, 
illetve funkcionális követelményeket ad meg, ajánlatkérő a hivatkozott szabvány, műszaki engedély, 
műszaki előírások, műszaki ajánlás helyett azzal egyenértékűt is elfogad. 
Tekintettel a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében foglalt előírásokra, 
amennyiben az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírásban a közbeszerzés 
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, 
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való 
hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, 
ajánlatkérő a hivatkozott gyártmányú, eredetű, típusú dolgok, eljárások, tevékenységek, személyek, 
szabadalmak vagy védjegyek helyett azzal egyenértékűt is elfogad. 
A terméket a jelen felhívás II.1.2. pontjában meghatározott teljesítési helyekre külföldi Szállító DDP 
(INCOTERMS 2000.) paritáson, belföldi Szállító költségmentesen szállítja le, az ajánlati árnak 
tartalmaznia kell a szállítással és minden egyéb előírt szolgáltatással kapcsolatos költséget, az 
ajánlattevő a szállításért és a kapcsolódó szolgáltatásokért nem számíthat fel külön díjat. 
 
Beszerzendő mennyiség: 
360 darab HLA-A és HLA-B antigéneket meghatározó tesztkészlet első vizsgálathoz 
90 darab HLA-A és HLA-B antigéneket meghatározó tesztkészlet megerősítő vizsgálathoz 
Tesztkészlet alatt Ajánlatkérő az egy minta HLA-A és HLA-B antigénjeinek kimutatásához szükséges 
HLA-tipizáló tálcaszettet és nyúlból nyert komplement liofilizátumot (a továbbiakban: nyúl 
komplement) érti. 
HLA-tipizáló tálcaszett alatt Ajánlatkérő az egy minta HLA-A és HLA-B antigénjeinek kimutatásához 
szükséges specifikus antitesteket, pozitív és negatív kontroll savókat tartalmazó (betöltött) 
Terasaki tálcákat érti. 
Az Ajánlatkérő tesztkészletként fogadja el azt is, ha a HLA-tipizáló tálcaszett a nyúl komplementtel, 
nem gyári kiszerelésű készletben, hanem külön csomagolásban van. 
Amennyiben a nyúl komplementek nem a HLA-tipizáló tálcaszettekkel egy csomagolásban kerülnek 
forgalomba, úgy értelemszerűen ezen termékeket is meg kell ajánlani a megajánlott mennyiségű 
tálcaszett felhasználásához szükséges megfelelő mennyiségben, és az ajánlati árnak ezek 
ellenértékét is tartalmaznia kell. 
A HLA-tipizáló tálcaszettek kiszerelése lehet 120 (azaz 2*60),vagy 144 (azaz 2*72) reakciócellát 
(well) tartalmazó tálcaszett. 
Ajánlatot tenni és a szerződést teljesíteni a HLA-tipizáló tálcaszettek teljes mennyisége 
tekintetében mind az első, mind a megerősítő vizsgálat esetében kizárólag egyfajta (ugyanazon
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gyártó ugyanazon típusú, kiszerelésű termékével) termékkel lehet. Az egy sorra megajánlott
tesztkészlet összes elemének (HLA-tipizáló tálcaszett és a nyúl komplement) ugyanattól a gyártótól
kell származnia! 
Ajánlattevő az első és a megerősítő vizsgálathoz különböző gyártó által előállított, vagy ugyanazon
gyártótól származó, de különböző antitesteket tartalmazó HLA-tipizáló tálcaszettet köteles
megajánlani úgy a HLA-A mint a HLA-B antigének vonatkozásában. Az Ajánlattevőnek az általa
megajánlott HLA-tipizáló tálcaszettek fent előírtaknak megfelelő tulajdonságait Worksheettel és
Reaction Pattern Charttal együttesen is igazolhatja. 
Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás II.2.2. pontjában meghatározott vételi jog alapján a szerződés
hatálya alatt a tesztkészletek felhasználásának függvényében jogosult a teljes mennyiség lehívása
után, a teljes mennyiség maximum 30%-át megrendelni. 
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az alapmennyiségre vonatkozóan az alábbi bruttó
fedezeti összeggel rendelkezik: 8.032.500,- Ft.

II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
További tárgyak: 33696000-5

33694000-1

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Adminisztratív információk

III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő
információval egyezően)

7/OVSz/2013. „HLA-A és HLA-B antigének szerológiai módszerrel történő kimutatásához szükséges
tesztkészletek beszerzése”

III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó
információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)

III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 2584 / 2013 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2013/03/05 (év/hó/nap )

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/03/08 (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2013/04/02 (év/hó/nap )

(eljárást megindító hirdetmény esetén)

III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)

 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (év/hó/nap ) (eljárást megindító
hirdetmény esetén)
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-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) --------------------

III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő
meghosszabbításra? nem

(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:

Dátum: (év/hó/nap ) Időpont:

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)

 Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.

 Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)

IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)

IV.2.1) Dátumok módosítása

 

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

A következő helyett

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

A következő időpont irányadó

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)

 

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

II.2.1. Teljes mennyiség

A következő helyett:

- 360 darab HLA-A és HLA-B antigéneket meghatározó tesztkészlet első vizsgálathoz
- 90 darab HLA-A és HLA-B antigéneket meghatározó tesztkészlet megerősítő vizsgálathoz
[…]
Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás II.2.2. pontjában meghatározott vételi jog alapján a szerződés
hatálya alatt a tesztkészletek felhasználásának függvényében jogosult a teljes mennyiség
lehívása után, a teljes mennyiség maximum 30%-át megrendelni.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az alapmennyiségre vonatkozóan az alábbi
bruttó fedezeti összeggel rendelkezik: 8.032.500,- Ft.

A következő irányadó:

- 240 darab HLA-A és HLA-B antigéneket meghatározó tesztkészlet első vizsgálathoz 
- 60 darab HLA-A és HLA-B antigéneket meghatározó tesztkészlet megerősítő vizsgálathoz 
[…] 
Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás II.2.2. pontjában meghatározott vételi jog alapján a szerződés
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hatálya alatt a tesztkészletek felhasználásának függvényében jogosult a teljes mennyiség
lehívása után, a teljes mennyiség maximum 20%-át megrendelni. 
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az alapmennyiségre vonatkozóan az alábbi
bruttó fedezeti összeggel rendelkezik: 5.355.000,- Ft.+

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ

A következő helyett:

Ajánlatkérő vételi jogot köt ki maximum az összmennyiség 30 %-ának szállítása tekintetében
az ajánlati felhívás V.4.) pont 19. alpontjában 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 12 hónap). A
vételi joggal érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron (egységár) kell
megajánlani. Egyebekben a vételi jogra a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

A következő irányadó:

Ajánlatkérő vételi jogot köt ki maximum az összmennyiség 20 %-ának szállítása tekintetében
az ajánlati felhívás V.4.) pont 19. alpontjában 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 12 hónap). A
vételi joggal érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron (egységár) kell
megajánlani. Egyebekben a vételi jogra a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A következő helyett:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
a) Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az előző három évben (2010., 2011. és 2012.)
összesen nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti, azaz HLA-A és HLA-B antigéneket
meghatározó tesztkészletek értékesítéséből származó - általános forgalmi adó nélkül
számított - legalább 9.000.000,- Ft árbevétellel.

A következő irányadó:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
a) Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben az előző három évben (2010., 2011. és 2012.)
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összesen nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti, azaz HLA-A és HLA-B antigéneket
meghatározó tesztkészletek értékesítéséből származó - általános forgalmi adó nélkül
számított - legalább 6.000.000,- Ft árbevétellel.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

---------------------------------[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható]
--------------------------

IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: igen

IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb
terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):

Az ajánlati dokumentáció alábbi részei módosultak:
Az Ajánlati Dokumentáció IV. fejezetében megadott Iratminták közül a 30. oldalon található
Ártáblázat.
Az Ajánlati Dokumentáció V. fejezetében található Szerződéstervezet 1.2. és 4.3. pontjai.
Az Ajánlati Dokumentáció VI. fejezetében található Műszaki specifikáció „II. A tesztkészletek
beszerzendő mennyisége” pontja.

IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott
esetben):

Az egységes szerkezetű ajánlati dokumentáció a jelen hirdetmény megjelenésének napjától
kezdődően az ajánlattételi határidő lejártáig átvehető az ajánlati felhívás I.1. pontja szerinti címen,
az ajánlati felhívás V.3.2.2) pontjában meghatározott időpontban.

IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):

Dátum: 2013/04/02 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00

IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)

IV.3.1) Dátumok változása

 

A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben

A következő helyett

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

A következő időpont irányadó

Dátum: (év/hó/nap)

Időpont: :

IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:

IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)

IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2013/03/18 (év/hó/nap)

A. melléklet

További címek és kapcsolattartási pontok
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I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
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