
 

 

Tájékoztatásul minden gazdasági szereplő részére! 

 

 

Budapest, 2017. április 24. 

 

Tárgy: „FT-1043/Ózd/2016 – Laboratóriumi diagnosztikumok beszerzése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás – Válasz előzetes vitarendezési kérelemre 

 

Tisztelt Ajánlattevő! 

 

Hivatkozva a tárgyban megjelölt közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, 2017. április 19.-én 15 

óra 16 perckor kézhez vett előzetes vitarendezési kérelmükre, arra az alábbi észrevételeket 

kívánjuk tenni. 

 

É SZ R EV É T EL E K 

 

Tisztelt Ajánlatkérő! 

 

 

Hivatkozva a tárgyi eljárásra, vitarendezési kérelmünk részleteit az alábbiakban adjuk elő. 

 

Ajánlattevő az Európai Unió hivatalos lapjában megjelent 2017/S 057-105332 számú 

hirdetményhez tartozó dokumentációt letöltötte. 

2017. március 28-án Ajánlattevő észrevételeket, ill. kérdéseket tett fel az 5. ajánlati rész 

tekintetében. 

 

Ajánlatkérő válaszát 2017. április 18-án kapta Ajánlattevő kezéhez. 

 

Ajánlatkérő a 7. kiegészítő tájékoztatásban az alábbiakat adja válaszként: 

„Olyan tesztet kíván a Kórház beszerezni, amely latex-immunoassay elven működik és 

applikálható a megajánlott készülékre.” 

 

 

 

 

 

 



Jelenlegi piaci ismereteink szerint egyetlen olyan gyártó (Instrumentation Laboratory, 

magyarországi forgalmazó: Werfen Hungary Kft.) létezik, akinek készülékkel együtt van a 

latex agglutinációs tesztje, amely a készülékre applikálható. 

Ezen kitétel korlátozza a versenyt, kizárja a piacon jelen lévő valamennyi labordiagnosztikai 

versenytársat, ártól, minőségtől függetlenül. 

Mindezen túlmenően rendkívül gazdaságtalanná, veszteségessé teszi a vizsgálatot, ha 

felapplikálják az automatára, a tesztet (6 pontos kalibrációt igényel, külön kalibrátor, kontrol és 

hígító beszerzése is szükséges), amelyet az éves összesen 100 db vizsgálat nem indokol. 

 

Fentieket alapul véve, megvalósul az alapelvi sérelem; Ajánlatkérő megsérti a Kbt. 2. §-t, sértve 

az esélyegyenlőséget, a közpénzek hatékony és felelős felhasználását 

 

 

Javasoljuk Ajánlatkérő részére, hogy módosítsa a műszaki elvárást oly módon, hogy 

elfogadható legyen olyan latex agglutinációs teszt is, amely nem applikálható a megajánlott 

készülékre, ezáltal kinyitva a versenyt a többi piaci szereplő részére. 

 

 

Mielőbbi megtisztelő válaszukat megköszönve 

 

 

 

Ajánlatkérő válasza: 

Ajánlatkérő megvizsgálta a fentiekben megadott előzetes vitarendezésben leírtakat, és 

álláspontja szerint nem sértette meg a Kbt. 2. §-ban foglaltakat, figyelemmel arra, hogy 

tudomása szerint, nem kizárólag a vitarendezési kérelemben megnevezett (Instrumentation 

Laboratory, magyarországi forgalmazó: Werfen Hungary Kft.) az egyetlen olyan gazdasági 

szereplő a piacon, akinek készülékkel együtt van a latex agglutinációs tesztje, amely a 

készülékre applikálható. 

Ennek ellenére a piaci verseny szélesítése érdekében, az 5. részre vonatkozóan az ajánlati 

felhívását módosítja, oly módon, hogy ez a szakmai feltétel, mint bírálati szempont, 

értékelésre kerül, és megajánlható olyan latex agglutinációs teszt is, amely nem 

applikálható a megajánlott készülékre. 

 

A beérkező ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt 

adó ajánlat elve alapján kerülnek értékelésre az alábbiak szerint. 

Az ajánlatok pontozása 1-10 pont között történik. 

 

1. értékelési szempont: 

Az ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás mértéke a megadott 

vizsgálatszámhoz 1 évre szükséges tesztek, reagensek, fogyóanyagok, kalibrátorok, 

kontrolok, elektródák, mosó folyadékok és egyéb kiegészítők összköltsége a mellékelt 

fogyóanyag ártábla alapján, amennyiben előírás, használatba adni kívánt készülékkel 

együtt (fordított arányosság) súlyszám: 80 

 



 

2. értékelési szempont: 

Az FDP vizsgálathoz megajánlott teszt latex-immunoassay elven működik és 

applikálható a megajánlott készülékre (igen/nem) nem válasz: 1 pont, igen válasz: 10 

pont, súlyszám: 20 

 

A fentiekben leírtak alapján a közbeszerzési dokumentum 20.1. pontja – Értékelés –, 

továbbá a Felolvasólap és Ártáblázat is ennek megfelelően módosul. 

 

A korrigendumnak, a TED honlapján történő megjelenéséről azonnal és egyidejűleg 

tájékoztatást küldünk minden gazdasági szereplőnek. 

 

 

 

 

Tisztelettel 

 

 

 

Némediné Horányi Márta s.k. 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

ügyvezető 

 

Ajánlatkérő képviseletében 

 
 

FAIR-TENDER Kft. 
(1171. Budapest, Czimra Gy. u. 37.)  

Tel: +36 70 418 6618 

e-mail: fairtender@t-online.hu 
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