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MINDEN AJÁNLATTEVŐ RÉSZÉRE
Tisztelt Ajánlattevők!
Hivatkozással a 2017. szeptember 13. napján érkezett kiegészítő tájékoztatási igényre, a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, mint Ajánlatkérő által indított „Hepatitis-C betegség
kezelésére
szolgáló,
interferonmentes
készítmények
beszerzésére
kötendő
keretmegállapodás 3 részben” (F042/32/2017.) tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti,
keretmegállapodás megkötésére irányuló gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárás
részvételi szakaszában, a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az alábbi kiegészítő
tájékoztatást adom.
1.

Kérdés: Kérjük tisztelt Ajánlatkérő megerősítését arra vonatkozóan, helyesen értjük-e,
hogy a kiírt 600 kezelés 600 betegnek elindított terápiát jelent tekintettel arra, hogy
amennyiben egy beteg kezelésére elindított terápia befejezését követő 24. heti SVRteszt hivatalos eredménye pozitív, Ajánlattevőnek árurabattként vissza szükséges
pótolnia az 1 kezelésre elegendő gyógyszer mennyiséget.
Válasz: Ajánlatkérő megerősíti, hogy a 600 kezelés 600 betegnek elindított terápiát
jelent.

2.

Kérdés: A Közbeszerzési Dokumentum II. Útmutató a részvételre jelentkezők részére, 14.
További információk 23.) pontjában az alábbi szerepel:
„A Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra benyújtandó dokumentumok:
Nyilatkozat a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről”
A Részvételi felhívás III.1.2) pontjában Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági feltételt. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt az ellentmondást feloldani, a
közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről szóló nyilatkozat közbeszerzési eljárás során
történő benyújtásától eltekinteni szíveskedjen.
Válasz: Ahogy Ajánlattevő helyesen észrevételezte – „A Részvételi felhívás III.1.2)
pontjában Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.” Az
iratminták között sem szerepel gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltétel igazolására

alkalmazható irat, és a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban egyéb helyeken
sem szerepel utasítás, vagy utalás arra vonatkozóan, hogy gazdasági és pénzügyi
alkalmassági feltétel igazolására szükséges okiratot kellene csatolni.
Az idézett mondat téves, az ellentmondás feloldásaként kijelentem, hogy a Felhívásban
foglaltakkal megegyezően nem szükséges gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolására okiratot a jelentkezésbe csatolni.
A Közbeszerzési dokumentumokban az elírást javítottuk, ekként:
„Nyilatkozat a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről”

A javításról a Kbt. 55. § (3) bek. szerint nem kell hirdetményt közzétenni.
Az észrevételt köszönettel vettük.

Budapest, 2017. szeptember 14.
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