13. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

Nemzeti azonosítószám: 2
AK16195

Postai cím: 1139 Budapest, Váci út 73/A.
Város: Budapest

NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1139

Ország: HU

Kapcsolattartó személy: Beleznai Gábor főosztályvezető

Telefon: +36(1)298-2509

E-mail: kozbeszerzes@neak.gov.hu

Fax: +36(1)298-2463

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.neak.gov.hu
A felhasználói oldal címe: (URL)
I.2) Az ajánlatkérő típusa

-(3) bekezdés]

I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Egyéb tevékenység:

I.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

Postai szolgáltatások
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés: A tételes elszámolás alá eső hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerek
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében történő beszerzése a 2017. évi betegellátás
biztosítása érdekében, hatóanyag: lenalidomid

Hivatkozási szám: 2
F082/33-10/2017

II.1.2) Fő CPV-kód: [ 3][3 ] .[6 ][9 ] . [0 ][0 ] . [0 ][0 ] - [3 ] Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]
II.1.3) A szerződés típusa

X Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás: A tételes elszámolás alá eső hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerek hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás keretében történő beszerzése a 2017. évi betegellátás biztosítása érdekében, hatóanyag: lenalidomid

OENO

06027

A hatóanyagot
egyedüliként
tartalmazó
készítmény

Hatóanyag

lenalidomid

Revlimid

ALAP
MENNYISÉG
ÁRU
62 475,0 mg

OPCIÓS
MENNYISÉG
ÁRU
54 180,0 mg

SZERZŐDÉSES
ÁRU MENNYISÉG
ÖSSZESEN
116 655,0 mg

Forgalomba hozatali engedély jogosultja EMA törzskönyv alapján: Celgene Europe Limited
Korlátozás nélküli kizárólagos magyarországi forgalmazó: Celgene Kft.
Adatok forrása:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/epar_search.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll X nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: [ ] (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki
az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: [ ] / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlat: [ ]
Pénznem: [ ][ ][ ]
(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás 1
II.2.1) Elnevezés: 2 lenalidomid

Rész száma: 21

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 [3 ][3 ] . [6 ][9 ] . [0 ][0 ] . [ 0][0 ] - [ 3] Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 [ HU1] [HU2] [HU3 ] [ ] A teljesítés helye:Magyarország teljes területe, az NM rendelet 1/A számú melléklete szerint

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése

Hatóanyag

OENO

06027

lenalidomid

A hatóanyagot
egyedüliként
tartalmazó
készítmény

ALAP
MENNYISÉG
ÁRU

Revlimid

62 475,0 mg

OPCIÓS
MENNYISÉG
ÁRU

SZERZŐDÉSES
ÁRU MENNYISÉG
ÖSSZESEN

54 180,0 mg

116 655,0 mg

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
– Megnevezés: / Súlyszám: 1 2 20
– Megnevezés: / Súlyszám: 1 20
X Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 21
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók X igen
meghatározva.

a II.2.4. pontban külön megadásra kerül az alap- és külön az opciós mennyiség mg-ban

II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 

X nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ A 16/2012.(II.16.) Korm.rend.
- 6. § (1) alapján: Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban a Kbt. 76. § (6) bekezdésé e) pontjában foglaltak sérelme nélkül
előírhatja árurabatt adásának kötelezettségét és annak mértékét.
- 6. § (3) alapján: Az ajánlatkérő e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén választhatja a Kbt. 76. § (6) bekezdés a) pontja
szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája 2
X Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás

nélkül odaítélt szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés:
V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1
Nemzeti azonosítószám: 2

Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím: (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 2

V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 [ ]
A szerződés/rész végleges összértéke: [ ]
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat [ ] / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat [ ] (ÁFA
nélkül)
Pénznem: [ ][ ][ ]
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre
vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát

4

Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
Arány: [ ] %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
Az eljárás jogcíme: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. évi törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás, figyelemmel a 16/2012.(II.16.) Korm.rend. (2) a) pontjára
Az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzés dokumentációja az ajánlattevőnek közvetlenül megküldésre kerül.
Ajánlatkérő honlapján a dokumentáció elérhető.
Bontás időpontja: 2017. október 30. 10:15 óra
A beszerzés tárgyára vonatkozóan a szerződés kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, az ajánlatkérő számára
nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének más ajánlattevőtől történő történő kielégítésére.
A beszerzés tárgyára vonatkozóan a:

Forgalomba hozatali engedély jogosultja EMA törzskönyv alapján: Celgene Europe Limited
Korlátozás nélküli kizárólagos magyarországi forgalmazó: Celgene Kft. 1124 Bp Csörsz u. 41.
Adatok forrása:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/epar_search.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
Ajánlatkérő a Kbt.73.§(4)-(5) alapján előírja, hogy az Ajánlattevő tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (11) alapján hatósági nyilvántartásban ellenőrizte, hogy a beszerzési eljárás tárgyában meghatározott
készítmény szerepel-e a Magyarországon forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerekről vezetett nyilvántartásban, Ajánlattevő
szerepel-e a gyógyszer nagykereskedőkről vezetett nyilvántartásban.
A kizáró okok hatálya alóli mentesség igazolását az ajánlattal együtt kell beadni.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: (2017/10/18/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása
az ajánlatkérő felelőssége.
____________________________________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

4

ha az információ ismert

Beleznai
Gábor

20

súlyszám helyett fontosság is megadható

21

súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Digitálisan aláírta: Beleznai Gábor
DN: c=HU, l=Budapest, o=Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő, ou=Beszerzési,
Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály,
cn=Beleznai Gábor, title=főosztályvezető
helyettes,
serialNumber=1.3.6.1.4.1.3555.1.1.0548335595
49112, email=kozbeszerzes@neak.gov.hu
Dátum: 2017.10.18 00:55:46 +02'00'

