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Dr. Hadházy Ákos
országgyűlési képviselő

Tisztelt Képviselő Úr!
Képviselő Úr a 2020. február 17-ej látogatása során az OVSz által végzett szűrővizsgálatokkal kapcsolatban
kért kiegészítő információt, amelyre az alábbi választ adjuk.
A 2020. február 17-én átvett levelemben tájékoztattam Képviselő Urat arról, hogy a „Szűrő és konfirmáló
tesztek adásvételi keretszerződéssel vegyes használati szerződése” tárgyú, 2018. november 14-én indított
közbeszerzési eljárás a Közbeszerzési Döntőbizottság döntése következtében eredménytelenül zárult.
Tájékoztattuk arról is, hogy e tárgyban az Új közbeszerzési eljárás megindítására intézkedtünk, amely
jelenleg ellenőrzési szakaszban van.
Ön előtt is ismert, hogy a vérkészítmények és a transzfundált betegek biztonsága érdekében minden véradó
vérmintájából Hepatitisz B vírus antigén, 1-11V 1-2 vírus ellenanyag, Hepatitisz C vírus ellenanyag, szifiliszt
okozó baktérium ellenanyag vizsgálata történik, emellett az OVSz alapfeladatai körében a szervdonorok ás
őssejtdonorok szűrővizsgálatát is el kell végeznünk. Ennek a jogszabályi kötelezettségnek az OVSz akkor is
köteles eleget tenni, ha a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges tesztek beszerzésére indított közbeszerzési
eljárás eredménytelenül zárult.
Arra törekszünk, hogy a vizsgálatokat jelenleg a világon az egyik legkorszerűbb immunoassay rendszer
alkalmazásával végezzük el, amely rendszert (tesztek és automaták) az eredménytelen közbeszerzési
eljárásban a Roche Kft. ajánlatához képest több mint 450 millió Ft-tal kevesebb, tehát a legkedvezőbb árat
kínáló, egyben az eljárást megelőzően is szállító vállalkozástól szerezzük be, a fent hivatkozott ás
ellenőrzési szakaszban lévő közbeszerzési eliárás eredményeként me&kötendő szerződés hatályba lépéséi~
teriedő idei&. Ezzel nemcsak az OVSz alapfeladatainak ellátását biztosítjuk. hanem 2020 áprilisától eEv
évre vetítve közel 300 millió Ft megtakarítást eredményezünk, amit a katasztrofális mértékű fluktuáció
megállítására fordítunk és az emelkedő árak miatti többletkiadások fedezetét biztosítjuk belőle.
A szűrővizsgálatokat az eredménytelen közbeszerzési eljárás ellenére biztosítanunk kell, mert ha nincs
vizsgálat. akkor nincs vérkészítmény, ha nines vérkészítmény. akkor nines vérellátás. és ha nines vérellátás
akkor se műtét, se bete2ellátás nincs!
Kérem válaszom szíves tudomásulvételét.
Budapest, 2020. február,»..”
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