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MINDEN AJÁNLATTEVŐ RÉSZÉRE
Tisztelt Ajánlattevő!

A „Tételes elszámolás alá eső hatóanyagokat tartalmazó, természetben biztosítandó egyes
gyógyszerek 2018–2019. finanszírozási évre történő beszerzése 6 részben
keretmegállapodás megkötésére irányuló gyorsított nyílt eljárás keretében” tárgyú
közbeszerzési eljárásban az alábbi kérdésekre adjuk meg I. kiegészítő tájékoztatásunkat.

1. Kérdés: Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen feloldani az arra irányuló
ellentmondást, mely szerint a tárgybani eljárás Ajánlati felhívása értelmében a 3. rész
vonatkozásában Ajánlatkérő nem írta elő rabatt adásának kötelezettségét, azonban a
Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak értelmében Ajánlatkérő a 3. rész tekintetében is
előírta rabatt adásának kötelezettségét.
Válasz: A felhívásból adminisztratív hiba okán kimaradt a fentiekben hivatkozott feltétel, melyet
hirdetménnyel módosítunk. A 3. rész tekintetében a II.2.4. pont szövege az alábbi helyesen:
„II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tételes elszámolás alá eső hatóanyagokat tartalmazó, természetben biztosítandó gyógyszerek 20182019. finanszírozási évre (2019. október 31-ig tartó aktív, 2020. február 29-ig tartó passzív időszakra)
történő biztosítása 6 részben.
3 528 mg plerixafor hatóanyag beszerzése
A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II.
16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 16/2012. Korm. rendelet) 6. § (3) bekezdése alapján a Kbt. 76. §
(6) bekezdés a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját kívánjuk
alkalmazni.
Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a felhívás II.2.7. pontját ajánlatkérő a kitölthetőség
technikai lehetőségeire tekintettel határozta meg, de a dokumentációban és a keretmegállapodás
tervezetben ismertetettek szerint a keretmegállapodás annak mindkét fél általi aláírásának napján
lép hatályba és határozott, 2019. október 31-ig tartó aktív, 2020. február 29-ig tartó passzív
időszakra jön létre.

A 16/2012. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy az ajánlatkérő az eljárást megindító
felhívásban a Kbt. 76. § (6) bekezdés e) pontjában foglaltak sérelme nélkül előírhatja árurabatt
adásának kötelezettségét és annak mértékét. Ennek alapján Ennek alapján ajánlatkérő a 16/2012.
Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a 3. részben előírja árurabatt (termék
közbeszerzésekor áruban meghatározott kedvezmény) adásának kötelezettségét és annak mértékét,
az alábbiak szerint:
Az eljárásban a 3. részben kiírt mennyiség nem tartalmazza a kötelezően megajánlandó rabatt
mennyiséget. Az eljárás ajánlattételi szakaszában, a teljes mennyiségen felül, mg-ban megadva úgy,
hogy az elvárt rabatt mértéke az adott gyógyszer legkisebb kiszerelési egységének mértékével úgy
legyen osztható, hogy az pozitív egész számot adjon ki.”

2. Kérdés: Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő megerősítését, hogy jól gondoljuk-e, hogy tekintettel
arra, hogy változásbejegyzési kérelem benyújtása esetén nem az illetékes cégbíróság által,
hanem a Céginformációs Szolgálat által kiállított, a kérelem benyújtásáról szóló digitális
tértivevény áll a gazdasági szereplők rendelkezésére, a Tisztelt Ajánlatkérő elfogadja a
változásbejegyzési kérelem formanyomtatványa és a Céginformációs Szolgálat által kiállított,
digitális tértivevény másolati példányának benyújtását.
Válasz: A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény 1. § (2) bekezdése a) pontja értelmében a céginformációs és az elektronikus
cégeljárásban közreműködő szolgálat (a továbbiakban: céginformációs szolgálat) feladata,
hogy a törvényben szabályozott módon hozzájárul a cégnyilvánosság követelményének
megvalósításához, a cégjegyzékben szereplő adatok és cégiratok megismeréséhez. Erre való
tekintettel a kérdésben szereplő rendlelkezést másképp nem is lehet értelmezni, mint ahogy
azt ajánlattevő tette kérdésében.
3. Kérdés: A Közbeszerzési Dokumentumok IV. fejezetét alkotó keretmegállapodás tervezetek 1. számú mellékletét képző Egyedi Megrendelő dokumentumban az alábbi
szerepel:
„A megrendelt mennyiség a Keretmegállapodásban foglaltaknak megfelelően tartalmazza az
árut, a felhasználáshoz esetlegesen szükséges szereléket.”
Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a fenti mondatból szíveskedjen törölni „a felhasználáshoz
esetlegesen szükséges szereléket” kifejezést, mert a szerelék álláspontunk szerint nem
képezi a jelen közbeszerzés eljárás – többek között az Ajánlati felhívás részenként szereplő
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pontjaiban foglaltak szerint, hatóanyagokban
meghatározott - tárgyát.
Válasz: Az „esetlegesen” szó kifejezi a kérdés esetlegességét, azon termékek tekintetében,
melyek esetében a termékhez tartozó elem a szerelék, ott ajánlattevő szállítja, amelynél
pedig nem, vagy nem a kiszerelés része, azzal a termékkel nem szállítja. Ajánlattevő adott
esetben megteheti, hogy a szereléket a rabatt melléklet „Egyéb…” rovatában tünteti fel,
kiemelve a kiszereléssel együtt szállított szereléket.
4. Kérdés: A Közbeszerzési Dokumentumok IV. fejezetében szereplő „Keretmegállapodás
(tervezet) felhasználás alapú) (6. rész esetében)” tárgyú keretmegállapodás-tervezet 8.4.
pontjában az alábbi szerepel:

„A Vevőt terheli azon Termék árának megfizetése, melyek az Eladó részéről
szerződésszerűen leszállításra kerültek Szolgáltatók részére, azonban felhasználásra illetve
lejelentésre Szolgáltatók részéről legkésőbb a 18.1. pontban határidőig nem kerültek.”
Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő szíves megerősítését, hogy a Tisztelt Ajánlatkérő fenti
bekezdésben szereplő „18.1. pontban határidőig” kifejezés alatt a „19.1. pontban határidőig”
kifejezést érti, tekintettel arra, hogy a 19.1. pontban szerepel a keretmegállapodás hatályára
vonatkozó rendelkezés, a keretmegállapodás-tervezet nem tartalmaz 18.1. pontot.
Válasz: Megerősítjük Ajánlattevő felvetését, a közbeszerzési dokumentumokban javítjuk az
elírást.

Tájékoztatjuk ajánlattevőket, hogy az ajánlatok bontásának módosított időpontja 2018.
január 31. 10:00 óra, helye változatlanul Ajánlatkérő székhelye (1139 Budapest, Váci út
73/A.), 246. tárgyaló.

Budapest, 2018. január 23.
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