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MINDEN AJÁNLATTEVŐ RÉSZÉRE
Tisztelt Ajánlattevők!
A „Tételes elszámolás alá eső rituximab, valamint immunglobulin hatóanyagot tartalmazó,
természetben biztosítandó gyógyszerek 2018-2019. finanszírozási évre történő beszerzése
keretmegállapodás megkötésére irányuló gyorsított tárgyalásos eljárás keretében, 7
részben” (F082/6/2017.) tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában az alábbi
ajánlattevői kérdésekre adjuk meg kiegészítő tájékoztatásunkat.
1. Kérdés
A Közbeszerzési Dokumentumok I. Ajánlattételi felhívás fejezete 4. A közbeszerzés tárgya,
mennyisége pontban, a Közbeszerzési Dokumentumok III. MŰSZAKI FELTÉTELEK
fejezetében, valamint a Közbeszerzési Dokumentumok IV. fejezetét képző
keretmegállapodás-tervezetek 8.4. pontjaiban az alábbi szerepel:
„az alkalmazási előiratban meghatározott dozírozás feletti adagolás esetén felhasznált,
valamint a kezelés során keletkező, beteg részére felhasználásra nem került mennyiség –
un. eldobott mennyiség – Eladót terhelő tételként kerül elszámolásra.
Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt arra vonatkozó szíves megerősítését, hogy – hivatkozva a
tárgybani eljárás részvételi szakaszában 2018. január 16. napján megküldött Kiegészítő
tájékoztatás 14. számú válaszában foglaltakra - a fenti bekezdés, mint a
„keretmegállapodás-tervezet szövegezése”, a tárgyalás során kerül véglegesítésre.
1. Válasz
A fenti bekezdés, mint a „keretmegállapodás-tervezet szövegezése”, a tárgyalások
eredményétől függően a tárgyalás során kerül véglegesítésre.

2. Kérdés
A Közbeszerzési Dokumentumok V. Mellékletek (a gazdasági szereplők által benyújtandó
dokumentumok jegyzéke és mintái) tárgyú fejezet AD 12. sz. mellékleteként megtalálható
„Nyilatkozat a kizáró okok hatálya alóli mentesség feltételeinek megfelelősségéről”
iratminta az alábbiakat tartalmazza:
„…Ajánlattételi szakaszában is megfelel a kizáró okok hatálya alóli mentesség
feltételeinek.”
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Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő arra vonatkozó szíves tájékoztatását, hogy mit ért „a kizáró
okok hatálya alóli mentesség feltételei” kifejezés alatt.
2. Válasz
A fenti bekezdésben ajánlattevőnek arról kell nyilatkoznia, hogy továbbra sem áll a kizáró
okok hatálya alatt.

3. Kérdés
A Közbeszerzési Dokumentumok I. Ajánlattételi felhívás fejezete 4. A közbeszerzés tárgya,
mennyisége pontban és a Közbeszerzési Dokumentumok III. MŰSZAKI FELTÉTELEK
fejezetében az alábbiak szerepelnek:
„Ajánlatkérő nem írja elő a 16/2012. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerinti rabatt
adásának kötelezettségét, de Ajánlattevőnek lehetősége van annak megajánlására.
Amennyiben a gazdasági szereplő kéri, az általa az ajánlatban megajánlott árurabatt
mértéke a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint üzleti titokká nyilvánítható.
A kiírt mennyiségen felüli, vagy esetlegesen üzleti titokként kezelt rabatt nem kerül
értékelésre.”
A Közbeszerzési Dokumentumok V. Mellékletek (a gazdasági szereplők által benyújtandó
dokumentumok jegyzéke és mintái) tárgyú fejezet AD 1/A. sz. mellékleteként megtalálható
„A Felolvasólap elválaszthatatlan, ajánlattevő választása szerint megajánlott rabattot
tartalmazó melléklete” iratmintában található táblázatban az alábbi szerepel:
Ajánlattevő választása szerint megajánlott
IGEN / NEM
rabatt a kiírt mennyiségen felüli?
A fentiekre figyelemmel kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő arra vonatkozó szíves tájékoztatását,
hogy jól értelmezzük - e, hogy a tárgybani eljárás során az ajánlattevő választása szerint
adható rabatt a kiírt mennyiségen belül és felül is nyújtható.
Kérjük szíves tájékoztatásukat, hogy a kiírt mennyiségen belüli rabatt milyen esetekben
kerül a tárgybani eljárás során értékelésre.
A fent idézett bekezdés alapján úgy értelmezzük, hogy a kiírt mennyiségen felüli rabatt,
illetve az üzleti titokká nyilvánított, kiírt mennyiségen belüli vagy felüli rabatt nem kerül
értékelésre.
Továbbá kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő arra vonatkozó szíves tájékoztatását, hogy tekintettel
arra, hogy a kiírt mennyiségen belüli rabatt árcsökkentő tényező a Kbt. 76. § (6) bekezdés a)
pontja szerinti legalacsonyabb ár, mint egyedüli értékelési szempont alkalmazása esetén,
hogyan van lehetőség a kiírt mennyiségen belüli rabatt üzleti titokká nyilvánítására.
3. Válasz
Ajánlattevőnek lehetősége van a kiírt mennyiségen belüli és azon felüli rabatt megadására
is.
A kiírt mennyiségen belüli rabatt üzleti titokká nyilvánítása nem lehetséges (mert a kiírt
mennyiségre adott ellenérték az elbírálás szempontja és ebben a rabatt benne van).
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A kiírt mennyiségen felül adható rabatt nyilvánítható üzleti titokká (mert az az elbírálási
szemponton – a kiírt mennyiségen – felül adható mennyiség, amely ezért nem része az
elbírálásnak).

Tájékoztatom továbbá, hogy az újabb kiegészít tájékoztatási iránti igények válaszadásához
szükséges időre tekintettel, a Kbt. 52. § (4) a) pontjában foglaltak alapján az ajánlattételi
határidőt és az ajánlatok bontásának időpontját elhalasztjuk.
Az ajánlatok bontásának új időpontja 2018. március 21. 10:00 óra, helye: Ajánlatkérő
székhelye, 1139 Budapest, Váci út 73/A. 264. tárgyaló.
Az ajánlatok leadásának új határideje 2018. március 21. 10:00 óra, helye: Ajánlatkérő
székhelye, 1139 Budapest, Váci út 73/A. I./174. iroda.
Az első tárgyalások tervezett időpontjai:
rész
száma
1.

3.
4.
5.
2.
6.
7.

tárgya
Rituximab hatóanyag beszerzése NM rendelet 1/A.
számú melléklet 7/b1, 7/b2, 7/b3 pontja szerinti
valamely indikáció(k)ban történő kezelésére
Intravénás
immonglobulin,
liquid,
maltóz
stabilizálószerrel 5 %-os koncentrációjú,
Intravénás
immonglobulin,
liquid,
maltóz
stabilizálószerrel 10 %-os koncentrációjú,
Intravénás immonglobulin, liquid, cukormentes, glicin
stabilizálószerrel
szubkután immonglobulin, glicin stabilizálószerrel
Szubkután immonglobulin, prolin stabilizálószerrel
Intravénás
immonglobulin,
liquid,
prolin
stabilizálószerrel

első tárgyalás
időpontja
9 óra

10 óra
11 óra
13 óra
13:30
14:00
14:30

Budapest, 2018. március 7.

Beleznai
Gábor
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