30/01/2018





S20

- - Árubeszerzések - További információ - Nyílt eljárás

I.
II.
VI.
VII.
Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek
2018/S 020-041586
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
Árubeszerzés
(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2018/S 007-010959)

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)Név és címek
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
AK16195
Váci út 73/A.
Budapest
1139
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beleznai Gábor főossztályvezető
Telefon: +36 13502001
E-mail: kozbeszerzes@neak.gov.hu
Fax: +36 12982463
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.neak.gov.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.neak.gov.hu
II. szakasz: Tárgy
II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:
Tételes elszámolás alá eső hatóanyagot tartalmazó természetben biztosított egyes gyógyszerek
beszerzése 6 részben
Hivatkozási szám: F082/9/2017
II.1.2)Fő CPV-kód

33690000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:
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.
1. 150 000 mg nelarabin hatóanyag (OENO kód 06038)
2. 4 960 mg clofarabine hatóanyag (OENO kód 06047)
3. 3 528 mg plerixafor hatóanyag (OENO kód 06067)
4. 19,20 mg ibritumomab tiuxetan hatóanyag (OENO kód 06059)
5. 465 420 mg alteplase hatóanyag (OENO kód 06042)
6. 1 000 000 mg palivizumab (OENO kód 06043)
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/01/2018
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 007-010959
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: 3.
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Tételes elszámolás alá eső hatóanyagokat tartalmazó, természetben biztosítandó gyógyszerek
2018–2019. finanszírozási évre (2019. október 31-ig tartó aktív, 2020. február 29-ig tartó
passzív időszakra) történő biztosítása 6 részben.
Helyesen:
Tételes elszámolás alá eső hatóanyagokat tartalmazó, természetben biztosítandó gyógyszerek
2018–2019. 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.
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 29/01/2018
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 31/01/2018
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 29/01/2018
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 31/01/2018
Helyi idő: 10:00
VII.2)További információk:
A keretmegállapodás-tervezet 8.4. pontjában, hibásan, 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.”
A keretmegállapodás-tervezet 8.4. pontjában, helyesen, 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 19.1. pontban határidőig nem kerültek.”
A jelen hirdetményben foglalt módosításoknak megfelelően az z egyéb közbeszerzési
dokumentumok is módosultak.
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Tisztelt Cím!

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének
szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves
statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 19. § (6) bekezdése
értelmében a Hirdetménykezelési és Statisztikai Főosztály tájékoztatja, hogy a KÉ-1348/2018
iktatási számú Hirdetmény és közbeszerzési dokumentumok módosítása tárgyú hirdetményét
2018.01.25.-én feladta a TED-adatbankban történő közzétételre.

Budapest, 2018.01.25.

Üdvözlettel:

dr. Berethalmi András
főosztályvezető

