MEGHÍVÓ ELŐZETES PIACI KONZULTÁCIÓRA
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK), mint Ajánlatkérő a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 28. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján a tételes finanszírozás keretében természetben történő immunglobulin ellátás
érdekében a jelenleg hatályos keretmegállapodások áttekintése, továbbá a jövőbeni közbeszerzési
eljárása előkészítése, valamint a gazdasági szereplők - tervezett beszerzésre és annak követelményeire
vonatkozó - tájékoztatása érdekében előzetes piaci konzultációt kíván lefolytatni.
1. Ajánlatkérő adatai
Hivatalos név: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Postai cím: 1139 Budapest, Váci út 73/A.
Kapcsolattartó neve: Karsay Ákos
Telefon: 1/298-2468
E-mail: specfin@neak.gov.hu
2. A jelenleg hatályos keretmegállapodások, és a tervezett közbeszerzés tárgya
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993.
(IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 1/A. számú mellékletében felsorolt tételes
elszámolás alá eső hatóanyagokat a NEAK az NM rendelet továbbá a gyógyszerek és orvostechnikai
eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 16/2012. Korm. rendelet) alapján közbeszerzési eljárás keretében szerzi be.
Az NM rendelet 2/B. § (2) bekezdése kimondja, hogy a NEAK a tételes elszámolás alá eső
hatóanyagokat tartalmazó gyógyszereket elsősorban természetben biztosítja a vonatkozó melléklet
szerinti egészségügyi szolgáltatóknak.
Az NM rendelet 1/A. számú mellékletének ide vonatkozó indikációs pontja a következő:
„13.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Primer immunhiányos állapotok immunglobulin szubsztitúciós kezelése, valamint a Kawasaki
szindróma kezelése.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06044 humán normál immunglobulin
KOMPETENCIA: INDIKÁLHAT/ALKALMAZHAT
2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház”
3. Humán normál immunglobulin hatóanyagra vonatkozó hatályos keretmegállapodások
a) Gammanorm, szubkután immunglobulin, glicin stabilizálószerrel
https://kereso-core.kozbeszerzes.hu/data/dokumentumtar/48153/86d516d7-f796-4737-9ae4c5970868dcc6.pdf
b) Hizentra, szubkután immunglobulin, prolin stabilizálószerrel

https://kereso-core.kozbeszerzes.hu/data/dokumentumtar/48157/3acf9dc3-0707-4793-aeab4d696b0d0162.pdf
c) Humaglobin Liquid, intravénás immunglobulin, liquid, maltóz stabilizálószerrel 5 %-s koncentrációjú
https://kereso-core.kozbeszerzes.hu/csatolmany/letoltes/dokumentumtar/48294/3d910a69-60f34c4c-9608-3281ab4e14db.pdf/
d) Octagam, intravénás immunglobulin, liquid, maltóz stabilizálószerrel 10 %-s koncentrációjú
https://kereso-core.kozbeszerzes.hu/data/dokumentumtar/48340/09782293-2353-4157-8cb904c41286ddb5.pdf
e) Intratect, intravénás immunglobulin, liquid, cukormentes, glicin stabilizálószerrel
https://kereso-core.kozbeszerzes.hu/data/dokumentumtar/48352/9add0ae0-4ba8-4209-9a79ca8bc55523fb.pdf
f) Privigen, intravénás immunglobulin, liquid, prolin stabilizálószerrel
https://kereso-core.kozbeszerzes.hu/data/dokumentumtar/48374/2ddec3e6-19dd-4367-ba19bc85c4b32ab6.pdf
4. Jelenleg hatályos keretmegállapodások és nyilvános adatbázisok adatai alapján a beszerzés tárgya
szerint érintett gazdasági szereplők:
a) Hatályos keretmegállapodás által érintett gazdasági szereplők:
- Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Kft, székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 1. mint
szerződő
- Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt, székhelye: 1061 Budapest, Király u.12.
- Biotest Hungaria Kft, székhelye: 2045 Törökbálint, Torbágy u.15/A
- CSL Behring Kft, székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 53. D4
b) Immunglobulin hatóanyagot tartalmazó gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali engedélyének
jogosultjai:
-Octapharma (IP) SPRL, Allée de la Recherche 65, 1070 Anderlecht, Belgium
- HUMAN BioPlazma Kft., 2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 80., Magyarország
- Biotest Pharma GmbH, Landsteinerstrasse 5, 63303 Dreieich, Németország
- CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Strasse 76, D-35041 Marburg, Németország
5. Ajánlatkérő által javasolt témák:
- A folyamatos és biztonságos betegellátás biztosítása a hatályos keretmegállapodások tükrében.
- A hatályos keretmegállapodások alapján még rendelkezésre álló egyedi megrendelő útján már
lehívott, vagy még lehívható keretmennyiségek, a keretmennyiségek várható kimerülése.
- Folyamatos és biztonságos betegellátáshoz szükséges mennyiségek meghatározása.
- Új közbeszerzési eljárás előkészítésének kérdése.
- Új közbeszerzési eljárás lefolytatása során a 16/2012. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésének
alkalmazása.

6. Konzultáció helye és időpontja
Ajánlatkérő egy fordulós konzultációt tervez tartani, azzal, hogy Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy
szükség esetén a jelen pontban meghirdetett konzultáción felül további konzultációs forduló(ka)t is
tartson.
A konzultáció időpontja: 2021. augusztus 31. 10 óra
A konzultáció helyszíne: 1139 Budapest, Váci út 73/A.
205 tárgyaló
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a konzultáció elektronikus tárgyalás keretében,
WEBEX felületen kerül lebonyolításra, melyre vonatkozó meghívót ajánlatkérő a részvételre
jelentkezők által megjelölt e-mail címen elektronikus formában megküldi.

7. Részvételi szándék jelzése:
Kérjük a Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy a fenti időpont szerinti konzultációra vonatkozó részvételi
szándékukat - a résztvevő személyek nevének és e-mail címének konkrét megjelölésével - legkésőbb
2021. augusztus 26. munkaidő végéig szíveskedjenek előre jelezni Ajánlatkérő 1. pontban megadott email elérhetőségén.
A piaci konzultáció nyilvános, azonban a konzultációba bekapcsolódó gazdasági szereplőnek a műszaki
tartalomhoz kapcsolódóan a szükséges mértékben tájékoztatnia kell Ajánlatkérőt a közbeszerzés
tárgya szerinti érintettségéről.
8. Konzultáció menete:
A konzultáció célja a tervezett közbeszerzési eljárás megalapozott előkészítése érdekében az érintett
gazdasági szereplők tájékoztatása a közbeszerzés céljáról és körülményeiről, a jelenleg még hatályos
keretmegállapodásokról, azok keretmennyiségeinek felhasználásáról, valamint az ajánlatkérői
elvárások és javaslatok ismertetése.
Ajánlatkérő különösen az 5. pontban megjelölt témakörökben kíván konzultálni.
A részt vevő gazdasági szereplők, a jegyzőkönyvben történő rögzítés érdekében szövegszerű javaslattal
a konzultáció során tehetik meg írásbeli észrevételeiket, javaslataikat.
Érintett gazdasági szereplő indokolt szóbeli kérelme esetén Ajánlatkérő a verseny tisztaságát nem
sértő, gazdasági szereplők(k) által kért és meghatározott kérdések vonatkozásában gazdásig
szereplővel/szereplőkkel külön-külön folytatja le a konzultáció meghatározott részét. Azon gazdasági
szereplő(k) által meghatározott információkat (pl. üzleti titok), melyek nyilvánosságra hozatalát
gazdasági szereplő(k) megtiltja/megtiltják, ezen körülményre utalva a NEAK a jegyzőkönyv elkülönített
részeként csak és kizárólag az érintett gazdasági szereplő)k) részére küldi meg.
9. Egyéb információk:
Felhívjuk a Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy jelen előzetes piaci konzultáció célja a
folyamatos és biztonságos betegellátás érdekében a jelenleg hatályos keretmegállapodások
áttekintése, illetve ajánlatkérő beszerzésének előkészítése, a piaci lehetőségek felmérése.
-

Az előzetes piaci konzultáció során tilos ajánlatot tenni.
Az előzetes piaci konzultáció nyelve magyar.
A piaci konzultáción való részvétel nem eredményez a Kbt. szerinti összeférhetetlenséget.
(Lásd: Kbt. 25. § (7) bekezdés b) pont)
A konzultációról jegyzőkönyv készül, amely a jelen meghívó közzétételével azonos módon,
elektronikusan, bárki számára hozzáférhető formában lesz elérhető, továbbá a résztvevők
részére a megjelölt e-mail címre megküldésre is kerül.

Budapest. 2021. augusztus
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

