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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214908-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Vérzés elleni szerek
2016/S 121-214908
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
Árubeszerzés
(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 111-196891)
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
AK16195
Váci út 73/A.
Budapest
1139
Magyarország
Telefon: +36 12982509
E-mail: kozbeszerzes@oep.hu
Fax: +36 12982507
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.oep.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.oep.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló,részben hazai plazmából előállításra kerülő,külföldön
feldolgozott nagytisztaságú VIII. faktor koncentrátum,ITI kezelésre alkalmas von Willebrand faktor.
Hivatkozási szám: F042/35/2016.

II.1.2)

Fő CPV-kód
33621200

II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
A veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló részben hazai plazmából előállításra kerülő, külföldön
feldolgozott nagytisztaságú VIII. faktor koncentrátum, ITI kezelésre alkalmas von Willebrand faktor tartalmú
készítmény 2016. évi beszerzése: (ATC-kód: B02BD02) 4 500 000 NE.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma:
25/06/2016
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22/06/2016
VI.6)

Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 111-196891

VII. szakasz: Változások
VII.1)
A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)

Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.2
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A következő helyett:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 19.
§ (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő (közös ajánlattevő) saját vagy jogelődje – az eljárást megindító
felhívás feladását megelőző két lezárt üzleti évre vonatkozó – számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának
eredmény kimutatás részét. Ha az Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható
beszámoló beküldése nem szükséges.
Helyesen:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”)
19. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő (közös ajánlattevő) saját vagy jogelődje – az eljárást
megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó – számviteli jogszabályok szerinti
beszámolójának eredmény kimutatás részét. Ha az Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat
honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
Szakasz száma: IV.2.2
A következő helyett:
Dátum: 27/06/2016
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 04/07/2016
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 27/06/2016
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 04/07/2016
Helyi idő: 10:00

VII.2)

További információk:
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