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MINDEN RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ RÉSZÉRE
Tisztelt Részvételre Jelentkezők!

A „veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló faktorkészítmények 2018. évi
beszerzésére kötendő keret-megállapodás” tárgyú” (F082/17/2017.) tárgyú
közbeszerzési eljárásban az alábbi kérdésekre adjuk meg kiegészítő tájékoztatásunkat.
Kérdés 1.
A jelen eljárás 3. része tekintetében kérjük szíves tájékoztatásukat arra vonatkozóan, hogy az előírt
kötelezően megajánlott rabatt mértékét, milyen módon szükséges beleszámolni az árba, annak
érdekében, hogy az ajánlati árra vonatkozó „Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket,
hogy nem áll módjában megkötni a keretmegállapodást az 3. rész tekintetében, amennyiben az
Ajánlattevő a 2017. évre adott nettó ajánlati egységárnál magasabb árat ajánl.” előírás biztosítható
legyen.
Alkalmazható a rabattal csökkentett egységár vizsgálata?

Válasz 1.
Azon eljárások esetében, ahol a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos
szabályairól szóló 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján kötelező rabatt került
előírásra a rabattal csökkentett nettó egységárat tekintjük irányadónak.

Kérdés 2.
Az eljárás többi részében (1, 2, 4, 5 részek), ahol a fenti előírás szintén fennáll, milyen módon
szükséges a kalkulációt végrehajtanunk? Rabattal csökkentett egységár kalkulálásával vagy egyéb
módon? Kérjük az alkalmazandó módszer szíves megadását.

Válasz 2.
Az 1. kérdésre adott válasz alapján a rabattal csökkentett nettó egységárat tekintjük irányadónak.
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Kérdés 3.
Kérdésünk továbbá az 1-5 részek vonatkozásában, hogy az eljárás ajánlati szakaszában is előírás az,
hogy a 2017. évre adott nettó ajánlati egységárnál magasabb árat nem ajánlhat meg ajánlattevő,
vagy az előírás a végső árra szorítkozik?
Válasz 3.
Az előírás a végső nettó ajánlati egységárra vonatkozik, mely alapján a szerződés megkötésre került.

Budapest, 2017. november 27.
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