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MINDEN ÉRINTETT GAZDASÁGI SZEREPLŐ RÉSZÉRE
Tisztelt Gazdasági Szereplő!
Tájékoztatom, hogy a „Tételes elszámolás alá eső, természetben biztosítandó közép- és belsőfül
hallásjavító implantátum és processzor eszközök 24 hónapra történő beszerzése hirdetmény
közzétételével induló tárgyalásos keretmegállapodásos eljárás keretében” (F082/5-1./2018)
tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 85. § (2) bekezdés
c) pontja szerint indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 56. §-a szerint kérdések érkeztek. A feltett
kérdésekre, a Kbt. 56. § rendelkezéseinek megfelelően az alábbi kiegészítő tájékoztatást adom.
1. Kérdés
„A megrendelés és felhasználás objektív szempontjai:” (52. oldal és 59. oldal)
Ez úgy értendő, hogy csak kisgyermekek/csecsemők esetén lehet a rangsorban hátrébb álló eszközt
használni (felnőtteknél nem?) valamelyik szempont teljesülése esetén (kivéve az utolsó pontot:
„akinél társult betegségek miatt gyakori MRI vizsgálatok elvégzése várható” – mely esetben nincs
életkori megkötés)?
1. Válasz
A közbeszerzési dokumentáció a következők szerint rendelkezik a megrendelés és felhasználás
objektív szempontjai tekintetében:
„Szolgáltató kizárólag akkor használhatja csak fel a rangsorban hátrébb álló eszközt, amennyiben a
rangsorban előrébb álló eszköz nem tudja biztosítani az alábbiakban meghatározott objektív
szempontokat.”
Ajánlatkérő nem határozott meg életkori előírást az eszközök beültetése vonatkozásában. Az előre
meghatározott objektív kritériumok vagylagosan kerültek felsorolásra, azaz amennyiben bármely
olyan objektív kritérium a felhasználás (beültetés) során felmerül, amelyet a rangsorban előbbre álló
eszköz nem tud teljesíteni, úgy lehetőség van a rangsorban hátrébb álló eszköz alkalmazására.
Egyebekben a nyertes ajánlatok, illetve a konkrét eszközök ismeretében nyílik lehetőség az előre
meghatározott objektív kritériumok tényleges értékelésére, hiszen adott esetben a kialakuló verseny
eredményeként előfordulhat, hogy az ár értékelési rangsorban első helyen szereplő, megajánlott
eszköz valamennyi objektív kritérium teljesítésére alkalmas lesz.

2. Kérdés
„A megrendelés ás felhasználás objektív szempontjai”: (52. oldal és 59.oldal)
Abban az esetben, ha felnőttekre nem vonatkoznak a fenti 1-es pontban szereplő kitételek, akkor a
felnőttek számára kizárólag az 1. győztes ajánlattevő termékeit lehet megrendelni és beültetni?
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2. Válasz
A közbeszerzési dokumentáció a következők szerint rendelkezik a megrendelés és felhasználás
objektív szempontjai tekintetében:
„Szolgáltató kizárólag akkor használhatja csak fel a rangsorban hátrébb álló eszközt, amennyiben a
rangsorban előrébb álló eszköz nem tudja biztosítani az alábbiakban meghatározott objektív
szempontokat.”
Ajánlatkérő nem határozott meg életkori előírást az eszközök beültetése vonatkozásában. Az előre
meghatározott objektív kritériumok vagylagosan kerültek felsorolásra, azaz amennyiben bármely
olyan objektív kritérium a felhasználás (beültetés) során felmerül, amelyet a rangsorban előbbre
álló eszköz nem tud teljesíteni, úgy lehetőség van a rangsorban hátrébb álló eszköz alkalmazására.
Egyebekben a nyertes ajánlatok, illetve a konkrét eszközök ismeretében nyílik lehetőség az előre
meghatározott objektív kritériumok tényleges értékelésére, hiszen adott esetben a kialakuló
verseny eredményeként előfordulhat, hogy az ár értékelési rangsorban első helyen szereplő,
megajánlott eszköz valamennyi objektív kritérium teljesítésére alkalmas lesz.
3. kérdés
„Az ajánlott eszköz, mind a külső mind a belső egységekre vonatkozóan rendelkezzen a 2014-nél
újabb technológiával.” (58. oldal)
Kérjük pontosítani, mi a 2014-nél újabb technológia? A megfogalmazásból az következik, hogy létezik
egy technológia, ami 2014-nél újabb és műszaki minimumkövetelményként szerepel mindegyik
részteljesítésre vonatkozóan. Jó lenne megnevezni, hogy az ajánlatkérő pontosan mire gondol, mivel
több 2014-nél újabb technológia létezik és számunkra nem egyértelmű, hogy melyikről lehet szó.
Újabbat jelent-e a 2014 után megjelent, de már korábban más termékekben szereplő technológia?
3. válasz
Minden olyan eszköz (typus), ami 2014-ben vagy ez után lett engedélyezve és bevezetve az Európai
Klinikai használatba.
Kérjük a Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy a fenti kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat
szíveskedjenek figyelembe venni részvételi jelentkezésük elkészítésekor. A kiegészítő tájékoztatás
figyelmen kívül hagyása adott esetben az ajánlat érvénytelenségét is eredményezheti.

Budapest, 2018. május 15.
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