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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326472-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek
2016/S 182-326472
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
Árubeszerzés
(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 164-295089)
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
AK16195
Váci út 73/A.
Budapest
1139
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gacsályi Béla
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:
Hird. közzét-vel ind. tárgyalásos keretmegállapodásos elj. lefolyt. egyéb megbetegedések kez-re szolg. tételes
elsz. alá eső immunglobulinok 1.9.2016. – 31.10.2017. terjedő aktív időszakra szóló besz.
Hivatkozási szám: F042/38/2016.

II.1.2)

Fő CPV-kód
33690000

II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás egyéb megbetegedések kezelésére szolgáló tételes elszámolás alá eső immunglobulinok
1.9.2016-től 31.10.2017-ig terjedő aktív időszakra szóló beszerzése tárgyában.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma:
21/09/2016
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19/09/2016
VI.6)

Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 164-295089

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

Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012.
(II. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt árurabatt adásának kötelezettségét nem írja elő, azonban
ez nem akadálya, hogy árurabatt kerüljön felajánlásra. Az Ajánlattevő által esetlegesen megajánlott árurabatt
mértéke üzleti titoknak minősül.
Helyesen:
Ajánlatkérő a 16/2012.Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt árurabatt adásának kötelezettségét nem írja
elő, azonban ez nem akadálya, hogy árurabatt kerüljön felajánlásra.
Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések: a Kbt. 44. §(1)–(4) szerint, figyelemmel a Ptk. 2:47. §-ra, a
Dokumentució II. fejezete szerint.
Figyelem! A Kbt. 73. § (1) bekezdés fa) pontja:ha a gazdasági szereplő valamely adatot a 44. § (2)–(3)
bekezdésébe ütköző módon – az (1) bekezdés alkalmazására is figyelemmel – minősít üzleti titoknak és
ezt Ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja, az a részvételi jelentkezésben vagy részvételi
jelentkezéshez tartozó hiánypótlásban elhelyezett üzleti titok esetén a részvételi jelentkezés érvénytelenségét
vonja maga után, az ajánlatban, a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett üzleti titok
esetén vagy az ajánlathoz tartozó hiánypótlásban elhelyezett üzleti titok esetén az ajánlat érvénytelenségét
vonja maga után.
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
Ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszában – az ajánlattételi felhívásban meghatározott alapvető szabályok
szerint – a tárgyaláson kialkudott műszaki tartalom és szerződéses feltételek ismeretében, a kötelezően
megajánlott rabatt mértékéről és az árban kíván tárgyalni.
Az Ajánlattevő által megajánlott árurabatt mértéke üzleti titoknak minősül.
Helyesen:
Ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszában-az ajánlattételi felhívásban meghatározott alapvető szabályok
szerint-a tárgyaláson kialkudott műszaki tartalom és szerződéses feltételek ismeretében, a kötelezően
megajánlott rabatt mértékéről és az árban kíván tárgyalni.
Üzleti titok: Kbt. 44. § (1)–(4), figyelemmel: Ptk. 2:47. §-ra, a Dokumentáció II. fejezete szerint.
A Kbt. 73. § (1) fa):ha a gazdasági szereplő valamely adatot a 44. § (2)–(3) bekezdésébe ütköző módon – az
(1) bekezdés alkalmazására is figyelemmel – minősít üzleti titoknak és ezt Ajánlatkérő hiánypótlási felhívását
követően sem javítja, az a részvételi jelentkezésben vagy részvételi jelentkezéshez tartozó hiánypótlásban
elhelyezett üzleti titok esetén a részvételi jelentkezés érvénytelenségét vonja maga után, az ajánlatban, a
Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett üzleti titok esetén vagy az ajánlathoz tartozó
hiánypótlásban elhelyezett üzleti titok esetén az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
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Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
Ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszában – az ajánlattételi felhívásban meghatározott
Ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszában – az ajánlattételi felhívásban meghatározott alapvető szabályok
szerint – a tárgyaláson kialkudott műszaki tartalom és szerződéses feltételek ismeretében, a kötelezően
megajánlott rabatt mértékéről és az árban kíván tárgyalni.
Az Ajánlattevő által megajánlott árurabatt mértéke üzleti titoknak minősül.
Helyesen:
Ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszában – az ajánlattételi felhívásban meghatározott alapvető szabályok
szerint – a tárgyaláson kialkudott műszaki tartalom és szerződéses feltételek ismeretében, a kötelezően
megajánlott rabatt mértékéről és az árban kíván tárgyalni.
Üzleti titok: Kbt. 44. § (1)–(4), figyelemmel: Ptk.2:47. §-ra, a Dokumentáció II. fejezete szerint.
A Kbt. 73. § (1) fa): ha a gazdasági szereplő valamely adatot a 44. § (2)–(3) bekezdésébe ütköző módon – az
(1) bekezdés alkalmazására is figyelemmel – minősít üzleti titoknak és ezt Ajánlatkérő hiánypótlási felhívását
követően sem javítja, az a részvételi jelentkezésben vagy részvételi jelentkezéshez tartozó hiánypótlásban
elhelyezett üzleti titok esetén a részvételi jelentkezés érvénytelenségét vonja maga után, az ajánlatban, a
Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett üzleti titok esetén vagy az ajánlathoz tartozó
hiánypótlásban elhelyezett üzleti titok esetén az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 03/10/2016
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 24/10/2016
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.3
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének becsült dátuma:
A következő helyett:
Dátum: 09/11/2016
Helyesen:
Dátum: 02/12/2016
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) tájékoztatja a részvételre jelentkezőket (a továbbiakban: R), hogy –
amennyiben jelen közbeszerzési eljárás részenként eredményesen zárul – a keretmegállapodásokat megköti,
azonban a korábban hatályba lépett, ugyanazon gyógyszerhatóanyagra vonatkozó keretmegállapodás
megszűnéséig vagy megszüntetéséig megrendelést az új keretmegállapodásból nem kezdeményez.
Helyesen:
Az 1.rész tekintetében Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) tájékoztatja a részvételre jelentkezőket (a
továbbiakban: R), hogy jelen közbeszerzést megelőzően azonos gyógyszerhatóanyag beszerzésére
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több évre vonatkozó keretmegállapodást kötött. A Kbt. 104. § (7) bek.-nek megfelelően AK az azonos
gyógyszerhatóanyagra vonatkozóan lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárást követően megkötött új
keretmegállapodás hatályba lépését követően nem kívánja a korábbi keretmegállapodás alapján megvalósítani
a beszerzési igényét,és a korábbi keretmegállapodás alapján megrendelést nem eszközöl, erről pedig a korábbi
keretmegállapodás eladói partnerét értesíti.
A 2. és 3. rész tekintetében AK tájékoztatja a R-t, hogy-amennyiben jelen közbeszerzési eljárás részenként
eredményesen zárul-a keretmegállapodásokat megköti, azonban a korábban hatályba lépett, ugyanazon
gyógyszerhatóanyagra vonatkozó keretmegállapodás megszűnéséig vagy megszüntetéséig megrendelést az új
keretmegállapodásból nem kezdeményez.
VII.2)

További információk:
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