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MINDEN RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ RÉSZÉRE
Tisztelt Részvételre Jelentkező!

A „Tételes elszámolás alá eső rituximab, valamint immunglobulin hatóanyagot tartalmazó,
természetben biztosítandó gyógyszerek 2018-2019. finanszírozási évre történő beszerzése
7 részben” tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában az alábbi kérdésekre adjuk
meg II. kiegészítő tájékoztatásunkat.

Kérdés 1.:
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (ESPD), az ajánlati dokumentációban megadott

(https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=hu) felületen történő kitöltésénél a kizáró okok
vonatkozásában, amennyiben az
„Ez az információ díjmentesen elérhető a hatóságok számára valamely uniós tagállam
adatbázisában?

Igen

Nem”

kérdésnél az „Igen” választ jelöljük be az alábbi három kitöltendő mező jelenik meg:
URL
Kód
Kibocsátó
a)
b)

Kérdésünk: Mit kell a „Kód” megnevezésű mezőbe írni?
További kérdésünk: Amennyiben egy kitöltendő résznél több címet, több hatóságot
kell megadni, akkor a három kitöltendő mezőbe (URL/Kód/Kibocsátó) hogyan lehet az
adatokat megadni?
A hármas mezőcsoport nem ismételtethető meg egy kérdéskörnél.

Válasz 1.:
Mellékelten csatolom a Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutatót és a tárgyban kiadott
gyakran ismételt kérdésekre történő hatósági válaszadásokat összefoglaló kiadványt.
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Az útmutató egyértelmű eligazítást ad a kérdésben, az alábbi információt kell megadni ennél
a pontnál:

Az ESDP formanyomtatványban szereplő
kizáró ok
Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán
nemzeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó
hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok
meghatároznak?

A kizáró ok Kbt. hivatkozása
Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpont, részben ah)
alpont, e-g) pontok, k)-l) pontok, p)-q) pont, valamint a
Kbt. 62. § (2) bekezdése.
Részvételre jelentkezőknek abban az esetben, ha nem
tartoznak a kizáró ok hatálya alá, a „nem” választ kell
megjelölniük.
Kbt. 62. § (1) f) pont kivételével a kizáró okok
öntisztázhatóak!
Az alábbi információk megadása szükséges ebben a
pontban:
Közbeszerzési Hatóság
www.kozbeszerzes.hu
Igazságügyi Minisztérium
www.e-cegjegyzek.hu
Munkafelügyelet, Foglalkoztatás-felügyelet
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?csop=11
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
www.kozrend.hu

A kérdésre a fentiek alapján adott válasz:
a)
b)

A kód mezőt nem kell kitölteni (az útmutató nem tartalmaz erre vonatkozó kitöltési
kötelezettséget).
A több honlapcímet abba a mezőbe töltsék fel, amely elfogadja szövegszerűen a több
hivatkozást és a kibocsátókat (akár a Kód vagy Kibocsátó mezőbe is lehet) a fentiekkel
megegyező tartalommal. Ha az elektronikus kitöltés technikai okok miatt nem jár
eredménnyel, az erre vonatozó nyilatkozatot külön okiratba szerkesztve is be lehet
nyújtani, a vonatkozó pontra való hivatkozással, a fentiek szerinti egyértelmű
tartalommal.

Budapest, 2018. január 17.
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