VASZARY KOLOS KÓRHÁZ
ESZTERGOM

2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26-28.
Telefon: (33) 542-300
Fax: (33) 542-302
E-mail: titkarsag@vaszary.hu

Tárgy: Ajánlattevői kérdés – „Az EFOP-2.2.18-17-2017-00059pályázat keretében adásvételi
szerződés, a Vaszary Kolos Kórház Esztergom részére egységes betegazonosító rendszer
valamint laboratóriumi automata immunkémiai vizsgálatok elvégzéséhez valamint PCR
automata valamint kézfertőtlenítő adagolók valamint endoszkóp mosogatógép valamint
vízfertőtlenítő berendezés szállítása, telepítése és üzembe helyezése” 2018/S 017-034552
beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatosan
6. Kiegészítő tájékoztatás kérésre válasz

Tisztelt Ajánlattevő(k)!
Alulírott, Dr. Fetter Ádám (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó) az Esztergomi
Vaszary Kolos Kórház képviseletében (székhely: 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 26-28.)
képviseletében a kérdéseket és az arra adott ajánlatkérői kiegészítő tájékoztatást (válaszokat) a
Kbt. 56. § alapján az alábbiakban küldjük meg:
A tárgyi eljárással kapcsolatban feltett kérdéseikre, észrevételeikre az alábbi válaszokat adjuk
a megfelelő ajánlat elkészítése érdekében.
I.

Előzetes vitarendezés:

1. kérdés:
A kiírás a Kbt. 2. § (4) bekezdésébe ütközik
Ajánlatkérő a beszerezni kívánt készüléket EFOP pályázatból finanszírozza, melynek
eszközspecifikációs mellékletében szerepelnek bizonyos ajánlott készülékek az alábbiak
szerint:
„Zárt rendszerű valós idejű PCR készülék
Egyedi, zárt rendszerű (nukleinsav feltárás és valós idejű nukleinsav amplifikáció) vizsgálatra
alkalmas készülék. Valós idejű qPCR készülék, amely egy minta méréséhez egy tesztet használ
fel, amely magában foglalja a kalibrációt és a kontrollokat.
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A pályázati kiírás szerint „a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés
mértékétől függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan
csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában“.
A kiírásban t. Ajánlatkérő az alábbiakban határozta meg a beszerzendő készüléket:
„1 db Zárt rendszerű valós idejű PCR-készülék, a készülék működéséhez elengedhetetlenül
szükséges reagensek biztosításával.
Minimum elvárás Követelmény.
Egyedi zárt rendszerű fertőző betegségek vizsgálatára alkalmas betegágy melletti készülék.
Valós idejű qPCR-készülék, amely egy minta méréséhez egy tesztet használ fel, amely magába
foglalja a tejes PCR-folyamathoz szükséges reagenseket.
Valós idejű PCR-készülék reakció tér rendszere:
Mérési idő legfeljebb 30 perc.
Mért paraméterek: Cdiff, MRSA, Influnza AB+RSV, Streptococcus A.
A reakció időket szabályozza a rendszer különböző hőmérsékleten.
Bekapcsolható legyen a betegágy melletti, illetve a kórházi infomatikai rendszerbe.
Ne legyen szükség kezelői beavatkozásra vagy értelmezésre.
Felhasználóbarát működtetés: mérés elvégzése legfeljebb 5 lépésből.
Teljeskörű minőségbiztosítás megoldott legyen (hibaellenőrzés, minőség-ellenőrzés, beteg és
felhasználóazonosítás).
Ne legyen szükség külön számítógépre.”
Álláspontunk és szakmai véleményünk/tapasztalatunk alapján a 3. részben a t. Ajánlatkérő által
kért készülék a műszaki leírás és a bírálati részszempontok alapján nem felel meg a pályázat
mellékletében ajánlott készülék műszaki specifikációjának, az szakmai tartalmát tekintve
kevesebbet tud.
Ebből adódóan amennyiben t. Ajánlatkérő kitart a kiírásban szereplő rész szempontok és
műszaki leírás mellett, úgy joggal kell tartania attól, hogy a pályázati támogatását csökkenteni
fogják.
A Kbt. 2. § (4) bekezdése szerint “az ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony
és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell eljárnia”.
Fentiek alapján a 3. rész tekintetében beszerezni kívánt készülékhez kapcsolódó műszaki leírás
és a meghatározott részszempontok a Kbt. 2. § (4) bekezdésébe ütközik.
1. válasz:
Ajánlatkérő a műszaki, szakmai tartalom csökkentését megfontolta és Ajánlattevő
észrevételeinek megfelelően módosítja a műszaki specifikációt, melyet közvetlenül meg is
küld ajánlattevő részére.
2. kérdés: Reagensek
Az ajánlati felhívás 10. oldalának II.2.4. pontjában szerepel, hogy 5 évig kell a reagenseket
biztosítani. Ez az előírás több ponton is aggályos álláspontunk szerint.
A hivatkozott reagensek szavatossági ideje mindösszesen 1,5 év, azaz a készülék leszállításakor
nem lehet az előírt 5 évre is leszállítani a reagenseket.
Márpedig az ajánlati felhívás és a szerződés tervezet alapján az elszámolás 1 db végszámlával
történik, amely a kiíró feltehető szándéka szerint magában foglalja a készülék és az évi 100
méréshez, azaz összesen 400 méréshez szükséges reagens ellenértékét.
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Ahogy arra fentebb hivatkoztunk, a reagensek szavatossági ideje csak 1,5 év, ezért az ajánlati
felhívást értelemszerűen módosítani szükséges vagy az évek számát csökkentve, a szavatossági
időhöz igazítani, vagy pedig az évek számát törölve csak a kívánt mérés számot rögzíteni
például így: „A mért paraméterekhez Cdiff, MRSA, Influnza AB+RSV, Streptococcus A 400
méréshez a reagens biztosítása“
Fentiekre tekintettel kérjük az ajánlatkérőt, hogy élve a Kbt. által biztosított lehetőségekkel,
módosítsa az ajánlati felhívást, illetve a műszaki leírást úgy, hogy az biztosítsa az eljárás
jogszerűségét.
2. válasz:
A reagensek a szerződéskötéskor megrendelésre és kifizetésre kerülnek 5 éves időtartamra,
leszállításuk az ajánlatkérő által kért ütemezésben fog történni.
II.

Kiegészítő tájékoztatás:

1. kérdés:
Az ajánlati felhívás II.2.4. pontja az alábbiakat tartalmazza:
„Valós idejű PCR-készülék reakció tér rendszere:
Mérési idő legfeljebb 30 perc.
Mért paraméterek: Cdiff, MRSA, Influnza AB+RSV, Streptococcus A.
A reakció időket szabályozza a rendszer különböző hőmérsékleten.”
A műszaki leírás 13. oldalán az alábbi szerepel:
„Mérési idő max. 30 perc bármely paraméter esetén (igen-nem) 10”
Az általunk megajánlani kívánt készülék Cdiff, MRSA, Influnza AB+RSV, Streptococcus A.
tesztek futtatására alkalmas, azonban C. diff és MRSA esetén a vizsgálati idő több mint 30 perc,
Influenza AB+RSV, Streptococcus esetében 30 perc.
Hogyan jelöljük mindezt a megadott táblázatban? Jól értelmezzük-e a kiírást, hogy ha a négyből
egyet teljesíteni tud (azaz pl. csak a Streptococcus esetében teljesül a 30 perc), akkor már az
„igen” válasz húzható alá?
1. válasz:
Nem értelmezi jól Ajánlattevő, ha a négyből egyet teljesíteni tud, akkor már az „igen” válasz
húzható alá.
Ajánlattevő a műszaki specifikációban azt írta elő, hogy mindegyik teszt teljesítése maximum
30 perc kell, hogy legyen.
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2. kérdés:
Műszaki leírás 13. oldala III. rész. 5. pont:
Minden reagens egy egyszer használatos csőben felhasználásra készen, rendelkezésre áll
(Megléte előny)
igen / nem
A cégünk által megajánlani kívánt műszer esetén a reagens egy kazettában van, nincs hozzá
semmilyen egyéb reagens, így azt gondoljuk, hogy a fenti állítás nem előnyösebb, mint a
cégünk által ajánlani kívánt megoldás.
Elfogadja-e t. Ajánlatkérő, hogy a cső=kazetta?
2. válasz:
Ajánlatkérő nem fogadja el, hogy cső=kazetta.
3. kérdés:
Amennyiben az előzetes vitarendezésünk azon pontjának, mely szerint nem teljesíthető az 5
évre vonatkozó reagens szállítás, nem adnának helyt, úgy kérjük szíves tájékoztatásukat,
hogyan, milyen lebontásban kérik a tesztek szállítását.
Kérjük, szíveskedjenek kitérni arra, hogy az egyes évek vonatkozásában milyen
szerződés/megrendelés alapján, hogyan kívánják a teszteket lehívni, milyen szállítási
határidővel, azok számlázását hogyan képzelték el megvalósítani.
E körben hivatkozunk arra, hogy Ajánlatkérő 1 db végszámlával kívánja elszámolni a
szerződést, holott számvitelileg is kizárt leszámlázni most olyan termék ellenértékét, melyet
csak 3 vagy 4 év múlva fogunk teljesíteni.
3. válasz:
A szerződésben kerül meghatározásra a reagensek szállítási ütemterve az 5 évre vonatkozóan.
Ajánlatkérő a TED hivatalos lapjában korrigendumot fog megjelentetni, melyről
Ajánlattevőket tájékoztatni fogja és az ennek megfelelően módosított ajánlattételi
határidőt, minimum követelményeket, műszaki leírást tartalmazó dokumentumo(ka)t a
honlapján közzéteszi és közvetlenül is megküldi.
Kérjük a levél kézhezvételét követően haladéktalanul e-mail útján igazolják vissza, hogy azt
teljes terjedelemben (4 oldal) megkapták-e.
Esztergom, 2018. március 6.

Tisztelettel:
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