A veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló hazai plazmából
előállított nagytisztaságú plazma eredetű IX. faktor készítmény
2015. évi beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:

2015/26
Árubeszerzés Adásvétel

Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:

Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Nyílt
2015.03.04.
3362/2015
33621200-1

Ajánlatkérő:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Hirdetmény típusa:
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Teljesítés helye:

1. Magyar Honvédség, Honvédkórház (Országos
Haemophilia Központ és Haemostasis Szakrendelés
Magyarország, 1134 Budapest Róbert K. krt. 44. 2.
Heim Pál Kórház Madarász utcai Gyermekkórháza
(Budapesti Gyermek Haemophilia Gondozó)
Magyarország, 1131 Budapest, Madarász Viktor u.
22-24. 3. Egyesített Szent István és Szent László
Kórház és Rendelőintézet Magyarország, 1097
Budapest, Gyáli út 5-7. 4. Országos Vérellátó
Szolgálat Tatabányai TV Magyarország, 2800
Tatabánya, Semmelweis u. 2. 5. Országos Vérellátó
Szolgálat Székesfehérvári TV Magyarország, 8000
Székesfehérvár, Seregélyesi u.3. 6. Országos
Vérellátó Szolgálat Szombathelyi TV Magyarország,
9700 Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 38. 7.
Országos Vérellátó Szolgálat Veszprémi TV
Magyarország, 8200 Veszprém, Mártírok u. 5. 8.
Országos Vérellátó Szolgálat Győri RVK
Magyarország, 9023 Győr, Magyar u. 8. Pf. 460. 9.
Országos Vérellátó Szolgálat Soproni TV
Magyarország, 9400 Sopron, Győri u. 15. 10.
Országos Vérellátó Szolgálat Zalaegerszegi TV
Magyarország, 8900 Zalaegerszeg, Zárda u. 4. 11.
Miskolci Egészségügyi Központ, Semmelweis Kórház
II. Belgyógyászati Osztály (Miskolci Regionális
Haemophilia Központ) Magyarország, 3629 Miskolc,
Csabai kapu 9-11. 12. Szegedi Tudományegyetem,
Haemophilia Gondozó (Szegedi Regionális
Haemophilia Központ) Magyarország, 6720 Szeged,
Pécsi u. 4/b. 13. Bács-Kiskun Megyei Kórház
Magyarország, 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. 14.
Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet Magyarország,
5600 Békéscsaba, Gyulai u. 18. 15. DEOEC, II.
Belklinika és Gyermekgyógyászati Klinika
(Debreceni Regionális Haemophilia Központ)
Magyarország, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
16. Országos Vérellátó Szolgálat Nyíregyházi TV
Magyarország, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.
17. Hetényi Géza Kórház- és Rendelőintézet
Magyarország, 5004 Szolnok, Tószegi u. 21. 18.
Kaposi Mór Oktató Kórház Magyarország, 7400
Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32. 19. Pécsi
Tudományegyetem, I. sz. Belgyógyászati Klinika
(Pécsi Regionális Haemophilia Központ)
Magyarország, 7624 Pécs, Ifjúság u. 13.
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Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

2015.03.24.

Központi szintű
Egészségügy

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Postai cím: Váci út 73/A.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gacsályi Béla
Telefon: +36 12982509
E-mail: kozbeszerzes@oep.hu
Fax: +36 12982507
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oep.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
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I.2.) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
x Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
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Adásvételi szerződés veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló hazai plazmából előállított
nagytisztaságú plazma eredetű IX. faktor készítmény 2015. évi beszerzésére
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1. Magyar Honvédség, Honvédkórház (Országos Haemophilia Központ és Haemostasis Szakrendelés
Magyarország, 1134 Budapest Róbert K. krt. 44.
2. Heim Pál Kórház Madarász utcai Gyermekkórháza (Budapesti Gyermek Haemophilia Gondozó)
Magyarország, 1131 Budapest, Madarász Viktor u. 22-24.
3. Egyesített Szent István és Szent László Kórház és Rendelőintézet
Magyarország, 1097 Budapest, Gyáli út 5-7.
4. Országos Vérellátó Szolgálat Tatabányai TV
Magyarország, 2800 Tatabánya, Semmelweis u. 2.
5. Országos Vérellátó Szolgálat Székesfehérvári TV
Magyarország, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u.3.
6. Országos Vérellátó Szolgálat Szombathelyi TV
Magyarország, 9700 Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 38.
7. Országos Vérellátó Szolgálat Veszprémi TV
Magyarország, 8200 Veszprém, Mártírok u. 5.
8. Országos Vérellátó Szolgálat Győri RVK
Magyarország, 9023 Győr, Magyar u. 8. Pf. 460.
9. Országos Vérellátó Szolgálat Soproni TV
Magyarország, 9400 Sopron, Győri u. 15.
10. Országos Vérellátó Szolgálat Zalaegerszegi TV
Magyarország, 8900 Zalaegerszeg, Zárda u. 4.
11. Miskolci Egészségügyi Központ, Semmelweis Kórház II. Belgyógyászati Osztály (Miskolci
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Regionális Haemophilia Központ)
Magyarország, 3629 Miskolc, Csabai kapu 9-11.
12. Szegedi Tudományegyetem, Haemophilia Gondozó (Szegedi Regionális Haemophilia Központ)
Magyarország, 6720 Szeged, Pécsi u. 4/b.
13. Bács-Kiskun Megyei Kórház
Magyarország, 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
14. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet
Magyarország, 5600 Békéscsaba, Gyulai u. 18.
15. DEOEC, II. Belklinika és Gyermekgyógyászati Klinika (Debreceni Regionális Haemophilia Központ)
Magyarország, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
16. Országos Vérellátó Szolgálat Nyíregyházi TV
Magyarország, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.
17. Hetényi Géza Kórház- és Rendelőintézet
Magyarország, 5004 Szolnok, Tószegi u. 21.
18. Kaposi Mór Oktató Kórház
Magyarország, 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.
19. Pécsi Tudományegyetem, I. sz. Belgyógyászati Klinika (Pécsi Regionális Haemophilia Központ)
Magyarország, 7624 Pécs, Ifjúság u. 13.
NUTS-kód: HU
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
A veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló hazai plazmából előállított nagytisztaságú plazma
eredetű IX. faktor készítmény 2015. évi beszerzése
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
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Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:

33621200-1

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
A veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló hazai plazmából előállított nagytisztaságú plazma
eredetű IX. faktor készítmény 2015. évi beszerzése (ATC-kód: B02BD04):
890.000 NE (-)15% eltérés.
(A Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a legmagasabb mennyiséget közli, és kiköti az ettől
való eltérés lehetőségét, előírva az eltérés százalékos mértékét.)
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: 8 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
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Ajánlatkérő a szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségként a késedelmes, illetve hibás
teljesítés esetére kötbérfizetési kötelezettséget köt ki.
A kötbér mértéke: a késedelmesen vagy hibásan leszállított Termék(ek) nettó ellenértéke után
számítva napi 1 %, legfeljebb azonban a Termék(ek) nettó ellenértékének 5 %-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a szerződés teljesítésére vonatkozó különleges
feltételek részletes szabályait az adásvételi szerződéstervezet tartalmazza
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A
kifizetés - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglalt rendelkezések
figyelembe vételével; a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése szerint - a számla ajánlatkérőként szerződő fél
általi kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre - átutalással történik, a Kbt. 130. § (1),
valamint (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)
Az ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1)-(2) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban történő
ajánlattételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához. Ajánlatkérő továbbá nem teszi
kötelezővé, sem lehetővé, hogy a nyertes ajánlattevő(k) a szerződés teljesítése érdekében
gazdálkodó szervezetet hozzanak létre.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
- 32/2004. (IV. 26.) ESZCsM rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási
igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól
és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról,
- 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének
sajátos szabályairól.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott
esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésében
meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, aki a Kbt. 56. §
(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az igazolás módja: A Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjára vonatkozóan igazolását a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 12.
§-ában foglaltak szerint kell megtennie ajánlatában.
Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján köteles nyilatkozni arról, hogy a
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szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem
tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az Ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladása
napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy csak az adott közbeszerzési eljárásra vonatkozóan tett
nyilatkozat, igazolás alkalmas arra, hogy az Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt!
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) valamennyi, a cégkivonatában szereplő bankszámlára vonatkozó
számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata arról, hogy a pénzügyi intézmény mióta vezeti az
Ajánlattevő számláját (megjelölve a bankszámlaszámot is), és számláján előfordult-e az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy évben 8 napot meghaladó sorbaállítás; attól
függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben
ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Sorbaállításon a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában foglaltakat kell érteni.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 55 § (4)-(5)-(6) bekezdései és a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 14. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak. - az együttes megfelelés
e tekintetben akként értelmezendő, hogy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők legalább
egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelményeknek, tekintettel arra, hogy a
hivatkozott pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetőek.
A dokumentumok a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), ha számláján az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy évben - attól függően, hogy az Ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak - 8 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 55. § (1) b)-c) pontja alapján:
M.1. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) csatoljon be elismert (bármely nemzeti rendszerben
akkreditált) tanúsító szervezettől származó - gyógyszer-nagykereskedelemre, vagy
gyógyszer-nagykereskedelmet is magában foglaló tevékenységre vonatkozó - érvényes ISO 9001,
vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó
egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb
bizonyítékait, a Korm. rendelet 15. §. (1) bekezdés f) pontja, valamint 17. § (2) bekezdése alapján.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 55 § (4)-(5)-(6) bekezdései.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság esetén a kapacitásra támaszkodás igazolására a Kbt. 55. §
(6) bekezdés a)-b) pontjai alapján kerülhet sor.
A dokumentumok a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
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M.1. Alkalmatlan Ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik elismert (bármely nemzeti
rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó - gyógyszer-nagykereskedelemre, vagy
gyógyszer-nagykereskedelmet is magában foglaló tevékenységre vonatkozó - érvényes ISO 9001,
vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó
egyenértékű tanúsítvánnyal továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb
bizonyítékaival.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
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Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont

Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
F042/8/2015.
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 23782 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/11/17 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/03/24 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
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Dátum: 2015/03/24 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
Egyéb:
Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/03/24 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: Országos Egészségbiztosítási Pénztár, MAGYARORSZÁG, 1139 Budapest, Váci út 73/A.,II. em.,
246. számú tárgyaló
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdésében megfogalmazottak szerint „az ajánlatok felbontásánál csak az
ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez
támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek
képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.”

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)
Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében elektronikusan, térítésmentesen a
http://www.oep.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku_adatok/kozbeszerzesi_informaciok/kozbeszerzesi_eljarasok
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honlapon közvetlenül hozzáférhetővé teszi az Ajánlattevők részére a Kbt. 49. § (5) bekezdése
alapján.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:
Tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés bekezdésében foglaltakra, az
ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági feltételeket
a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest, az eljárást megindító felhívás III.2.2. és III.2.3.
pontjaiban szigorúbban határozta meg, ezért a minősített ajánlattevőnek is külön kell igazolnia a
szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében,
amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban vagy az előminősítési rendszerében - a
310/2011 (XII.23.) Kr. 18. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest
- szigorúbban állapítja meg az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ában foglaltak szerint az összes Ajánlattevő számára azonos
feltételekkel, teljes körben hiánypótlási lehetőséget biztosít, figyelemmel a Kbt. 67. § (5)
bekezdésében foglaltakra.
2. Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2015/04/20
3. A szerződés megkötésének tervezett időpontja: 2015/05/01
4. Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (1) bekezdése, valamint a 61. § (1) bekezdése alapján - a
dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően - kell
elkészítenie és benyújtania ajánlatát, 1 eredeti papíralapú pld.-ban, világosan feltüntetve az „eredeti
ajánlat” megjelölést.
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatot + 2 példányban elektronikus adathordozón is be kell nyújtani,
amellyel kapcsolatban ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát, hogy az ajánlat
elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf - vagy azzal
egyenértékű kiterjesztésű - file) példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyeznek.
Amennyiben az egyes példányok között eltérés van az eredeti papíralapú példány az irányadó.
5. Az eljárás nyelve a magyar (HU). Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás,
nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az Ajánlattevőnek az eredeti
dokumentum mellé csatolnia kell a magyar fordítást is. [Ajánlatkérő elfogadja a felelős fordítást is,
nem követeli meg a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti
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hitelesített magyar fordítást.] A fordításban elkövetett hibákért az Ajánlattevő felel.
6. Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli.
7. Kiegészítő tájékoztatást az Ajánlattevő a Kbt. 45. §-ában foglaltak szerint, a
kozbeszerzes@oep.hu e-mail címen kérhet. A kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő a Kbt. 122. §. (5)
bekezdés alapján. az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles megadni.
Ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 45. § (4)
bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
8. Több Ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. A Közös Ajánlattevők képviseletében tett minden
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a Közös Ajánlattevők megjelölését. A közösen
benyújtott ajánlatban rögzíteni kell, hogy a szerződés aláírására az Ajánlattevők közül melyikük bír
felhatalmazással. Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló
megállapodást, melynek kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a konzorcium tagjai
egyetemleges kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és
teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a benyújtott együttműködési megállapodás a
konzorciumi tagoknak a konzorcium működésére vonatkozó teljes megállapodását hiánytalanul
tartalmazza, továbbá Közös Ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a
Közös Ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
9. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. Ha nem
tartozik a fenti törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell.
10. Az ajánlathoz csatolni kell:
- Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdésre vonatkozóan;
- Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 58. § (3) bekezdésre vonatkozóan;
- Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 40. § (1) bekezdésre vonatkozóan;
- az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot és igazolást;
- a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat;
- a gazdasági-pénzügyi, műszaki-szakmai alkalmasság megállapítására szolgáló összes
nyilatkozatot és igazolást (hivatkozással az adott közbeszerzési eljárásra!);
- az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját
egyszerű másolatban;
- amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre
jogosult személy által aláírt meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva;
- Ajánlattevő titoktartási nyilatkozatát;
- a GYEMSZI, vagy az Európai Bizottság által kiadott érvényes forgalomba hozatali engedélyt, vagy
ezzel egyenértékű engedélyt, továbbá Gyógyszer nagykereskedelmi engedélyt.
11. Az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben
megjelölte. [Kbt. 124. § (4) bekezdése].
12. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) előírásai szerint kell eljárni.
13. Az ajánlatban a Kbt. 60. § (6) bekezdésben leírtak szerint felolvasólapot kell elhelyezni, ami
tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe
(székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont
alapján értékelésre kerülnek).
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14. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha
az Ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelményeknek.
15. Az ajánlatok - személyesen történő beadás esetén - munkanapokon 9:00 - 16:00 óráig,
pénteken 9:00 - 14:00 óráig adhatók le, az ajánlattételi határidő lejárta napján 8:00 órától az
ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi határidő lejárta után benyújtott ajánlatra a Kbt. 61. §
(3) bekezdésben leírtak az irányadók.
16. Amennyiben Ajánlattevő (közös ajánlattevő) az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban
előírt igazolás helyett a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az
esetben Ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36.
§ (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt, vagy adatot tartalmazó ingyenes, a
közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus
elérhetősége.
17. Ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bekezdés alapján előírja, hogy Ajánlattevő tájékozódjon a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek
a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes
szervek ingyenesen teszik elérhetővé.
18. A Kbt. 49. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében
elektronikusan, térítésmentesen bocsátja az Ajánlattevők rendelkezésére.
A Kbt. 49. (6) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább
egy Ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie vagy át kell vennie.
A hiánytalanul kitöltött Regisztrációs Adatlapot Ajánlattevő a dokumentáció honlapról történő
letöltését követően küldje meg Ajánlatkérő részére a kozbeszerzes@oep.hu címre. A Regisztrációs
Adatlap megküldése Ajánlatkérő részére az ajánlattétel feltétele. Ajánlatkérő a Regisztrációs
Adatlap a kozbeszerzes@oep.hu címre történő beérkezéséről visszaigazolást küld a Regisztrációs
Adatlapon megjelölt kapcsolattartó részére.
19. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség minimális időtartamát 60 napban határozta meg, tekintettel
arra, hogy a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés
(46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet) mellett folytatja le.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/03/02 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
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Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
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1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------
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