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Magyarország-Miskolc: Különböző gyógyszerek
2018/S 075-166593
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
AK24657
Szentpéteri kapu 72–76.
Miskolc
3526
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 46515207
E-mail: beszerzes@bazmkorhaz.hu
Fax: +36 46323694
NUTS-kód: HU311
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bazmkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bazmkorhaz.hu
I.2)

Közös közbeszerzés

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://www.bkeok.hu/bkeok-működési-adatok/közbeszerzési-eljárások.html
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Excalibur Advice Kft.
Kazinczy utca 6. 2/2
Miskolc
3525
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kisely Alexandra
Telefon: +36 46791916
E-mail: excaliburadvice@gmail.com
Fax: +36 46791876
NUTS-kód: HU311
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bazmkorhaz.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4)

Az ajánlatkérő típusa
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Egyéb típus: Kórház
I.5)

Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Gyógyszerek és egyéb termékek beszerzése lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár
részére

II.1.2)

Fő CPV-kód
33690000

II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Gyógyszerek és egyéb termékek beszerzése lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár
részére.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 340 000 000.00 HUF

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
33690000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:
BAZ Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76. és
tagkórházai.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az Intézmény Miskolc Szentpéteri kapu 72–76. szám alatti székhelyén, Szent Ferenc
Tagkórházában (Miskolc, Csabai kapu 42.) és a II. Rákóczi Ferenc Tagkórházában (Szikszó, Kassai út 45–49.)
működő lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertárak részére különféle vényköteles és vény
nélkül kapható gyógyszerek és egyéb készítmények (beleértve a magisztrális készítményeket és alapanyagokat
is) beszerzése nettó 900 000 000, HUF/év keretösszegben. A tb támogatással rendelhető gyógyszerek
nagykereskedelmi árai hatósági árak, mindegyik nagykereskedőnek azonos áron kell szállítania. A vény nélkül
kapható gyógyszerek körében a közgyógyellátás keretében rendelhető készítményeknek, ill. termékeknek
szintén fix nagykereskedelmi ára van. Ajánlatkérő a fentebb feltüntetett keretösszegtől történő + 30 %-os
mértékben történő eltérés lehetőségét fenntartja a betegforgalom kiszámíthatatlanságára hivatkozással.
A közbeszerzési dokumentum tartalmazza az előző évi forgalom részletes kimutatását. A keretmegállapodás
időtartama alatt a 2017. évi forgalomkimutatás szerinti készítmények teljes körű, de nem kizárólagos
beszerzésére kerülhet sor, azzal, hogy ezen termék portfólió az esetleges helyettesítő termékekkel módosulhat.
A 2017. évi forgalomkimutatás szerinti cikkcsoportok:
— Gyógyhatású termékek (OGYI),
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— Egyéb gyógyhatású termékek,
— Gyógyteák,
— Étrendkiegészítők,
— Orvostechnikai eszközök,
— Fog- és szűjápolás,
— Kozmetikai termékek,
— Higiéniai termékek,
— Fertőtlenítők,
— Egyéb cikkek,
— Egyedi külf. gyógyszerek,
— Bébiételek,
— Csecsemőápolás,
— Vitamintart. ivólevek,
— Máshova nem sor. term,
— Rovarirtók,
— Tápszer: anyatej-kieg,
— Tápszer: nem telj. ért,
— Tápszer gyógysz. form,
— Palackozott ivóvíz, gyógyvíz,
— Egyéb cikkek (bels),
— Egyéb cikkek (küls),
— Betegellátás,
— Specialitások (gyógyszer),
— MAGI. Alapanyagok,
— MAGI Készítmények,
— Gyógyászati segédeszközök,
— Csom. anyagok.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A felhívás II.2.4. pontjában megjelölt termékkör leszállítását milyen mértékben tudja
vállalni, %-ban megadva, egy tizedes pontossággal. / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 2 340 000 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
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A beszerzés mennyisége +30 % opciót tartalma. Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a felhívásban
és a dokumentációban közölt mennyiségektől + 30 %-al eltérhet, a betegforgalom kiszámíthatatlanságára
hivatkozással. Az opciók lehívása a keretszerződésben foglaltak szerint történhet.
II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
Az „Ár - Súlyszám” alatt Ajánlatkérő a „Nagykereskedői árengedmény %-os mértéke sávonként havi forgalom
alapján, havonta történő elszámolással, egy tizedesjegy pontossággal” árszempontot és annak alszempontjait
érti.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Részvételi feltételek
III.1.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi: első körben az egységes európai
közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján, második körben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti
igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált
határozatát, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése
szerinti jogerős határozatát a gazdasági szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani.
Ajánlattevők kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10.
§, 12-14. §, 15. § (1) bekezdés, 16. § szerint történik, továbbá tekintettel a 2017. évi LIII. tv. 38. a)-b) és d)
pontjában foglaltakra.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a Kbt.
67. § (4) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint.
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem állásának igazolása a
Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az
V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való
szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni
figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük,
nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 13. §).

III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
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M/1. a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) és (1a) bek. a)
pontja alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36
hónap) befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett. legjelentősebb szállításainak ismertetésével tudja
igazolni alkalmasságát. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő
másik fél megnevezését, elérhetőségét, a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (a
kezdő és befejezési határidő - legalább év és hónap - megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a
teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban
(százalékban) vett részt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
22. § (1)-(2) bekezdése.
M/2. Minőségbiztosítási rendszer bemutatása, annak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását
igazoló tanúsítvány másolatának csatolásával, a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i)
pontjának megfelelően az MSZ EN ISO 9001 előírásai szerint, vagy a minőségbiztosításra illetve annak
érdekében tett intézkedéseinek leírása.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési
eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési
dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, így elegendő az egységes európai
közbeszerzési dokumentum IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8)
bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági
szereplőnek a IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a IV. Fejezetben említett igazolási módok az
V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való
szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Más szervezet, vagy személy kapacitására való támaszkodással kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet arra, hogy alkalmazni kívánja a Kbt. 65. § (10) bekezdését, azaz előír olyan, alapvető fontosságú
feladatot, melyet csak ajánlatkérő, vagy közös ajánlattevők esetén az egyik fél végezhet, melyre tekintettel az e
feladatokra vonatkozó, alkalmassági feltételek igazolásához nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet
kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1) Alkalmatlan az Ajánlattevő (Közös Ajánlattevő) amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, különféle
gyógyszerkészítmények (valamennyi vényes patikába szállított gyógyszerkészítmény) szállítására vonatkozó
referenciával, amely(ek) értéke mindösszesen eléri legalább a: nettó 500 000 000 HUF-ot.
Az előírt értékű referencia egy vagy több szerződés teljesítésével is igazolható.
M/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő (Közös Ajánlattevő) amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi határidő
lejártakor érvényes MSZ EN ISO 9001 szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal,

18/04/2018
S75
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

5/9

HL/S S75
18/04/2018
166593-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

6/9

vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy dokumentummal, vagy ennek hiányában az egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékával.
A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevők (közös ajánlattevőnek) együttesen is
megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint
kapacitást nyújtók bevonása esetén a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján történik.
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A közbeszerzési Dokumentum III. Fejezet 6.11. pontjában meghatározottak szerint (Késedelmi kötbér: egyedi
megrendelés 1 %-a;; Meghiúsulási kötbér: 30 %).
2.) Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás és a kifizetés is HUF-ban történik.
Az ellenérték kiegyenlítése megrendelésenként (lehívásonként) kiadott teljesítésigazolás alapján, a
jogszabályoknak megfelelően kiállított eredeti számla ellenében történik legkésőbb 60 napon belül, a Kbt. 135.
§ (1) (5) és (6) bekezdései, továbbá a Ptk.6:130. § (3) bekezdéseiben foglaltak szerint.
A részletes szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a fizetési feltételeket a közbeszerzési
dokumentumban megadott szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 5

IV.1.4)

A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 18/05/2018
Helyi idő: 11:00

IV.2.3)

Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
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IV.2.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 18/05/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:
BAZ Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76. I. emelet 317.
iroda
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a
Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3)

További információk:
1) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben közös Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolni
kell az egyetemleges és korlátlan felelősségvállalásra, valamint a teljesítésben való arány meghatározásra
vonatkozó megállapodást, továbbá a közösen benyújtott ajánlatukban rögzíteni kell, hogy a szerződés
megkötésére az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással.
2) A teljes közbeszerzési dokumentumot elektronikus úton elérheti térítésmentesen valamennyi érdeklődő
gazdasági szereplő, az 1.3. pontban megadott http:// www.bkeok.hu/bkeok-működési-adatok/közbeszerzésieljárások.html linken, a honlapon található regisztrációs adatlap kitöltését követően, az eljárást megindító
felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától. Az ajánlattételi határidő lejártának napján a
dokumentáció 11:00 óráig érhető el.
3) Ajánlatkérő a 321/2011. (X. 30) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés értelmében, felhívja ajánlattevők figyelmét,
hogy a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja
meg az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a III.1.3. M1. és M.2.
pontokban megadottak szerint.
4) Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
5) Az Ajánlatkérő az Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb árérték arány elve alapján értékeli oly módon, hogy az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot
megszorozza a megadott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat az
összességében a legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Az ajánlatok értékelésekor az
adható pontszám valamennyi részszempont esetében: 0-20.
A Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, Ajánlatkérő a keretmegállapodást kötött
Ajánlattevőknek, az összpontszámuk alapján kialakult sorrend alapján küld megrendeléseket.
Az „Ár - Súlyszám” alatt Ajánlatkérő a „Nagykereskedői árengedmény %-os mértéke sávonként havi forgalom
alapján, havonta történő elszámolással, egy tizedesjegy pontossággal” árszempontot és annak alszempontjait
érti.
Részszempont.
1. elbírálási szempont: Nagykereskedői árengedmény %-os mértéke sávonként havi forgalom alapján,
havonta történő elszámolással, egy tizedesjegy pontossággal (Előny a nagyobb, egy tizedes pontossággal, A
kedvezmény 0 Ft rendeléstől értendő!) s:80
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Alszempontok:
1/1. alszempont: bruttó 0–20 000 000 HUF/ hó, s:15
1/2. alszempont: bruttó 20 000 001–30 000 000 HUF/hó, s:20
1/3. alszempont: bruttó 30 000 001–40 000 000 HUF/hó, s:20
1/4. alszempont: bruttó 40 000 001–50 000 000 HUF/hó, s:15
1/5. alszempont: bruttó 50 000 000 HUF/hó felett s:10
2. elbírálási szempont: A felhívás II.2.4. pontjában megjelölt termékkör leszállítását milyen mértékben tudja
vállalni, %-ban megadva, egy tizedes pontossággal, s: 20
Az 1. és 2. bírálati szempontok esetében a pontszámok megadása akként történik, hogy az egyes
részszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra
adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek meghatározásra, az egyenes
arányosság szabályai szerint. A százalékos árengedmény mértéke egy tizedesjegy pontossággal adható
meg. A 0 % árengedmény 0 pontot kap!Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott
részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra
kerülnek. Az ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek összevetésre.
6) Kizárólag komplett ajánlat adható, amelyet a beszerzés tárgyának speciális jellege, annak sokfélesége, és a
kapcsolódó vevőszolgálati tevékenység összetettsége indokol.
7.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § értelmében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében
az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148.§-a szerint.
VI.3. További információk folytatása a karakterkorlátra tekintettel:
8.) Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
9.) A megajánlott termékeknek rendelkeznie kell magyarországi forgalombahozatali engedéllyel, melyre
vonatkozóan az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, annak az ajánlathoz csatolása nem szükséges,.
10.) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a megajánlott termékek mindegyike
OGYI/EMEA által törzskönyvezett forgalombahozatali és hatósági engedéllyel rendelkező termék, melyeket
nagykereskedelmi engedély birtokában forgalmaznak. (Az engedélyek csatolása nem szükséges)
11.) Ha a fenntartó (ÁEEK) a dokumentációban szereplő bármely hatóanyagra központosított közbeszerzés
alapján keretmegállapodást köt, úgy az adott hatóanyag vonatkozásában a keret-megállapodás
hatálybalépésével a szállítási szerződés hatályát veszti.
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12.) Ajánlatkérő felhívja a Gazdasági szereplők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárásban nem
kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bekezdésének e) pontját, azaz nem kívánja a közbeszerzési eljárást
eredménytelenné nyilvánítani, ha nem nyújtottak be legalább két ajánlatot.
13.) A közbeszerzési eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kisely
Alexandra (lajstromszám: 00113)
14.) Részajánlattétel lehetőségének kizárási oka: Ajánlatkérő kizárja a részajánlattétel biztosításának
lehetőségét, a termékek beszerzésének összetettségére, továbbá a keretmegállapodás alkalmazására
tekintettel.
15.) Rendelések gyakorisága: munkanapokon egy alkalommal.
VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
13/04/2018
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