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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:278284-2015:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Orvosi vénytömb
2015/S 151-278284
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
AK16195
Váci út 73/A.
Címzett: Gacsályi Béla
1139 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 12982509
E-mail: kozbeszerzes@oep.hu
Fax: +36 12982507
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.oep.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)
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)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Orvosi vények 1.1.2016-től 31.12.2017-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése keretmegállapodásos eljárás
keretében.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Magyarország területén, az orvosok igényei szerint.
NUTS-kód HU
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II.1.3)

Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
maximum : 3
A keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 24

II.1.5)

A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Keretmegállapodás orvosi vények 1.1.2016-től 31.12.2017-ig terjedő időszakra szóló szállítására.

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
22814000

II.1.7)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8)

Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9)

Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2)

Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1)

Teljes mennyiség:
Orvosi vények 1.1.2016-től 31.12.2017-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése keretmegállapodásos eljárás
keretében: legfeljebb 576 000 000 db.

II.2.2)

Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3)

Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3)

A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 1.1.2016. Befejezés 31.12.2017

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségként a késedelmes, illetve hibás teljesítés
esetére kötbérfizetési kötelezettséget köt ki.
A kötbér mértéke: a késedelmesen vagy hibásan leszállított Termék(ek) nettó ellenértéke után számítva napi 1
%, legfeljebb azonban a Termék(ek) nettó ellenértékének 5 %-a.
A kötbérfizetésen túlmenően ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a késedelmes, vagy hibás teljesítéssel
összefüggésben felmerült kártérítési követelés érvényesítésére.
Ajánlatkérő a Kbt. 126. § (2) bekezdése alapján teljesítési biztosítékot kér a szerződés hatályának időtartamára,
azzal, hogy a bankgarancia formájában nyújtott teljesítési biztosítéknak a szerződés hatályának lejárta után
még 90 napig érvényben kell maradnia.
Az ajánlatkérő részére nyújtandó teljesítési biztosítékot a nyertes ajánlattevőnek az egyedi szerződés
hatálybalépésekor kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. A teljesítési biztosíték teljesíthető – az
ajánlattevőként szerződő fél választása szerint – óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként
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szerződő fél Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01743991-00000000 számú számlaszámára történő
átutalással, bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy
biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, a Kbt. 126. §.
(6) bekezdés a) pontja alapján.
A keretmegállapodás(ok) alapján megkötendő egyedi a szerződés(ek)ben a teljesítési biztosíték összege: az
egyes egyedi szerződés(ek) nettó ellenértékének 1 %-a, de legfeljebb 10 000 000 (tízmillió) HUF. A biztosíték
határidőre történő nyújtásáról az ajánlattevőnek a keretmegállapoodásos eljárás második részében benyújtott
ajánlatában kell nyilatkoznia.
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan
okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a szerződés teljesítésére vonatkozó további, különleges
feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme magyar forint
(HUF). A kifizetés – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglalt rendelkezések
figyelembe vételével; a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint – a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi
kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre – átutalással történik, a Kbt. 130. § (1), valamint (5)-(6)
bekezdéseiben, továbbá a Ptk. 6:155. § – ában foglaltak figyelembe vételével.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Az ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1)-(2) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban történő ajánlattételt nem köti
gazdálkodó szervezet alapításához. Továbbá nem teszi kötelezővé sem lehetővé, hogy a nyertes közösen
ajánlatot tevők gazdasági társaságot hozzanak létre.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2)

Részvételi feltételek

III.2.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.
56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki
a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
aki a Kbt. 57. § (1) bek. a)-d) és f) pontjában meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 1-11. §-aiban meghatározottak, valamint a közbeszerzési eljárás során benyújtandó,
kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában hatályos (KÉ 2014. évi 57. szám, 16.5.2014.), továbbá az
Európai Unióban, Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában hatályos
(KÉ 2012. évi 61. szám, 1.6.2012.) útmutatók szerint kell igazolnia.
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ib) pontja
és a 4. § f) pont fc) alpontja szerinti nyilatkozatot szükséges tenni. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a
Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdése
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szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett
más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő előírta a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjában foglalt kizáró okok érvényesítését.
Az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, az ajánlattevő
választása szerint:
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bek. a)-d) és f) pontja szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet
nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett
-, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a
szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy csak az adott közbeszerzési eljárásra vonatkozóan tett nyilatkozat,
igazolás alkalmas arra, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt. Folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő valamennyi,
a cégkivonatában szereplő bankszámlára vonatkozó számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozata
arról, hogy a pénzügyi intézmény mióta vezeti az Ajánlattevő számláját (megjelölve a pénzforgalmi számot
is), és számláján előfordult-e az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy évben 30
napot meghaladó sorbaállítás; attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Sorbaállításon a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában foglaltakat kell érteni.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 55 § (4)-(5)-(6) bekezdései és a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 14. § (1)
bekezdés a) pontjában foglaltak.
A dokumentumok a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint egyszerű másolati formában is benyújthatók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az Ajánlattevő, ha számláján
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy évben – attól függően, hogy az Ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak – 30
napot meghaladó sorbaállítás fordult elő.

III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 55. § (1) b)-c) pontja alapján:
M1. Ajánlattevő ismertesse az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben végzett biztonsági védelemmel
ellátott nyomdaipari termék értékesítésére vonatkozó legjelentősebb szállításait.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55 § (4)-(5)-(6) bekezdései és a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 15. §
(1) bekezdés a) pontjában, valamint a 16. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak.
M2. A Korm. rendelet. 15. § (1) bekezdés b) és 17. § (2) bekezdés alapján Ajánlattevő csatolja be bármely
nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű – nyomdaipari
termék értékesítésére vonatkozó – Minőségirányítási rendszer, érvényes tanúsítványait, vagy amennyiben
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ilyen tanúsítványokkal az ajánlattevő nem rendelkezik, úgy minőségbiztosítása érdekében tett intézkedéseinek
leírását.
M3. A Korm. rendelet. 15. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő igazolja alkalmasságát a teljesítéshez
rendelkezésre álló műszaki-technikai felszereltségének (különös tekintettel gyártókapacitása) bemutatásával.
M4. A Korm. rendelet. 15. § (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevő igazolja szakmai alkalmasságát
a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai képzettségének ismertetésével, különösen a
minőségellenőrzésért felelős vezető bemutatásával.
Ajánlattevő nyújtsa be az teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kézzel aláírt önéletrajzát, a
teljesítés során rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatát valamint a felsőfokú iskolai végzettséget igazoló
bizonyítványának egyszerű másolatát.
A dokumentumok a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be. Az
alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55 § (4)-(5)-(6) bekezdései.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben összesen
nettó 400 000 000 HUF értékű vagy legalább 400 000 000 darab A4 méretűnek megfelelő biztonsági
védelemmel ellátott nyomdaipari termék értékesítésére vonatkozó referenciával.
M2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati kötöttség ideje alatt érvényes ISO 9001:2008,
vagy azzal egyenértékű – nyomdaipari termék értékesítésére vonatkozó – Minőségirányítási rendszerrel,
vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal. Amennyiben ilyen tanúsítványokkal az Ajánlattevő nem rendelkezik,
alkalmatlan, ha nem rendelkezik minőségbiztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírásával.
M3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a beszerzés tárgyának előállításához szükséges műszakitechnikai felszereltséggel legalább havi 20 000 000 db, a jelen beszerzés tárgyának gyártására alkalmas
nyomdagéppel /gépekkel és kapcsolódó berendezésekkel (ofszet nyomógéppel; vágásra; csomagolásra
alkalmas gépekkel; a megszemélyesítéshez szükséges digitális nyomógéppel).
M4. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik – a teljesítésbe bevonni kívánt – legalább három fő
nyomdaipari és számítástechnikai gyakorlattal rendelkező, műszaki felsőfokú végzettségű szakemberrel.
III.2.4)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3)

Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1)

Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2)

A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Az eljárás fajtája
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

Bírálati szempontok

IV.2.1)

Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3)

Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
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F042/77/2015.
IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
Előzetes tájékoztató
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 40-068147 26.2.2015

IV.3.3)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2.9.2015 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
2.9.2015 - 10:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2.9.2015 - 10:00
Hely:
Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Magyarország, 1139 Budapest, Váci út 73/A., II. em., 246. számú
tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: — A Kbt. 62. § (1), (3)-(4), valamint (6)-(7)
bekezdéseiben foglaltak szerint.
— A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint: „az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint
az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében –
a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.”.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3)

További információk
„Több Ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. A Közös Ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a Közös Ajánlattevők megjelölését. A közösen benyújtott ajánlatban
rögzíteni kell, hogy a szerződés aláírására a Közös Ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással.
Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek
kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a Közös Ajánlattevők egyetemleges kötelezettséget vállalnak
a közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy
a benyújtott együttműködési megállapodás a Közös Ajánlattevőknek az együttműködésükre vonatkozó
teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza, továbbá Közös Ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a
közbeszerzési eljárásban a Közös Ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.”
1. Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerinti hiánypótlási lehetőséget teljes körben biztosítja.
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2. Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (1) bekezdése, valamint a 61. § (1) bekezdése alapján – a dokumentációban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően – kell elkészítenie és benyújtania ajánlatát, 1
eredeti pld-ban.
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatot + 2 példányban elektronikus adathordozón is be kell nyújtani, amellyel
kapcsolatban ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát, hogy az ajánlat elektronikus formában
benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .PDF – vagy azzal egyenértékű kiterjesztésű – fájl)
példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyeznek.
Amennyiben a papír alapon benyújtott és az elektronikusan benyújtott példányok között eltérés van a papír
alapon benyújtott példány az irányadó.
3. Az ajánlatok benyújtásának címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Beszerzési, Üzemeltetési és
Vagyongazdálkodási Főosztály 1139 Budapest, Váci út 73/A., I. em. 173. számú iroda.
Az ajánlatok – személyesen történő beadás esetén – munkanapokon 9:00 – 16:00 óráig, pénteken 9:00 – 14:00
óráig adhatók le, az ajánlattételi határidő lejárta napján 8:00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatok
személyes benyújtása esetén nem szükséges előzetes egyeztetés. Ajánlatkérő az ajánlatok átvételéről átvételi
elismervényt ad. Postai úton történő benyújtás esetén az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig be kell
érkeznie, az ezzel kapcsolatos kockázatot az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) viseli. Az ajánlattételi határidő
lejárta után benyújtott ajánlatra a Kbt. 61. § (3) bekezdésben leírtak az irányadók.
4. Az ajánlat összeállításának minden költsége az ajánlattevőt terheli.
5. Kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevő a Kbt. 45. §-ában foglaltak szerint, a kozbeszerzes@oep.hu e-mail
címen kérhet.
6. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került
kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a magyar fordítást is. (Ajánlatkérő
elfogadja a felelős fordítást is, nem követeli meg a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.)
MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítást.) A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel.
7. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.
évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. Ha nem tartozik a fenti törvény
hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell.
8. Az ajánlatban Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a jelen felhívásban és
dokumentációban megfogalmazott műszaki tartalom szerinti vények gyártására képes.
9. Az ajánlathoz csatolni kell:
— ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdésre vonatkozóan – eredeti példányban, figyelemmel a Kbt.
36. § (3) bekezdésben foglaltakra,
— ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 58. § (3) bekezdésre vonatkozóan,
— ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 40. § (1) bekezdésre vonatkozóan – nemleges tartalmú nyilatkozat esetén
is,
— az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot és igazolást,
— a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat,
— ajánlattevő cégszerű nyilatkozata valamennyi számlavezető pénzügyi intézményéről és valamennyi vezetett
pénzforgalmi számlájáról,
— az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott) aláírási
címpéldányát vagy aláírás mintáját (a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerint – ügyvéd által ellenjegyzetten) egyszerű másolatban,
— amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy
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által aláírt meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva (a meghatalmazásnak tartalmaznia kell
a meghatalmazott aláírását),
— ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az elektronikus adathordozón található anyag mindenben megegyezik az
ajánlat eredeti példányával,
10. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése
esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
(személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte (Kbt. 124. § (4)
bekezdése).
11. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény (Kbt.) előírásai szerint kell eljárni.
12. Tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdésében foglaltakra, az ajánlatkérő felhívja
a figyelmet, hogy a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest, az Ajánlati felhívás III. 2.2. és III.2.3. pont. M1., M2., M.3. és M.4. pontjaiban szigorúbban
határozta meg. Így a minősített ajánlattevőnek szintén külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való
alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési
eljárásban vagy az előminősítési rendszerében – a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése
alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest – szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi
és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását.
13. Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében elektronikusan, térítésmentesen a http://www.oep.hu/
felso_menu/rolunk/kozerdeku_adatok/kozbeszerzesi_informaciok/kozbeszerzesi_eljarasok honlapon
közvetlenül hozzáférhetővé teszi Ajánlattevők részére a Kbt. 49. § (5) bekezdése alapján.
Ajánlatkérő a Kbt. 49. (6) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább
egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban, megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. A
dokumentáció letöltésekor Ajánlattevő az AD 9. sz. melléklet szerinti regisztrációs adatlapot köteles kitölteni,
és Ajánlatkérő részére a kozbeszerzes@oep.hu címre megküldeni. A regisztrációs adatlap megküldése
Ajánlatkérő részére az ajánlattétel feltétele!
14. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes
adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok,
amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek).
15. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha az
Ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek.
16. Tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ában foglaltakra, folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
17. Ajánlattevő csatolja ajánlatához arra vonatkozó nyilatkozatát/szerződését (előszerződését), hogy
a vénycsomagok kézbesítését az orvosok részére milyen módon (saját erőforrásból/alvállalkozó
igénybevételével), illetve milyen logisztikai háttérrel kívánja megoldani.
18. Ajánlattevő csatoljon a gyártás során felhasználni kívánt papír alapanyagával mindenben megegyező 10 db,
legalább A/4 legfeljebb A/3 méretű mintát.
Szakmai ajánlat: A benyújtott minta alapanyag megfelelési, érvényességi feltétel, az eljárásban nem
módosítható a Kbt. 67. § (7) bekezdés szerint, és a nem megfelelés a Kbt. 74. § (1) bekezdés szerinti
következménnyel jár. Megfelelő alapanyag: DIN EN 12281. számú papíripari szabvány, 100-170 közötti
Bendtsen felületi érdességi érték, 80±4 g/m2-tömegű, tollal kézírásra is alkalmas papír.
19. Ajánlattevő csatolja az ISO/IEC 27002:2005 Információbiztonsági irányítási rendszer meglétét igazoló
érvényes dokumentumot (III.2.3. M.2.).
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20. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes Ajánlattevővel kötött szerződésben az
Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy székhelyén vagy az általa meghatározott telephelyén a szerződés
teljesítése során – a felek közötti együttműködés keretében – előzetesen egyeztetett időpontban biztosítja az
Ajánlatkérő számára a vények gyártásának – az ajánlati dokumentáció II.8) pontja szerinti – részletes helyszíni
ellenőrzését!
21. Jelen közbeszerzési eljárás a 2011. évi CVIII. törvény 109. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
keretmegállapodás megkötésére irányul.
22. A keretmegállapodásos eljárás második részének lebonyolítására 110. § (5)–(7) bekezdése szerint kerül
sor.
23. Ajánlatkérő a beszerzés becsült értékét a Kbt. 18. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a részekre
bontás tilalma figyelembe vételével állapította meg.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
4.8.2015
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