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S67

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

I. II. III. IV. VI.
Magyarország-Nagykanizsa: Orvosi felszerelések, gyógyszerek és testápolási termékek
2018/S 067-148548
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Kanizsai Dorottya Kórház
AK15445
Szekeres József utca 2–8.
Nagykanizsa
8800
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Fröhlich Klára
Telefon: +36 93502092
E-mail: titkarsag@nkkorhaz.hu
Fax: +36 93502064
NUTS-kód: HU223
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nkkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nkkorhaz.hu
I.2) Közös közbeszerzés
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.nkkorhaz.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Dr. Fröhlich Klára felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Ady u. 35/B.
Nagykanizsa
8800
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Fröhlich Klára
Telefon: +36 305686325
E-mail: drfrohlichklara@upcmail.hu
Fax: +36 93502064
NUTS-kód: HU223
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nkkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nkkorhaz.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Kanizsai Dorottya Kórház-Igazgatási Épület, Főigazgatói titkárság fszt.
Szekeres J. u. 2–8.
Nagykanizsa
8800
Magyarország
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Kapcsolattartó személy: Dr. Fröhlich Klára
Telefon: +36 305686325
E-mail: drfrohlichklara@upcmail.hu
Fax: +36 93502064
NUTS-kód: HU223
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nkkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nkkorhaz.hu
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
Egészségügy
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:
Adásvételi szerződés gyógyszerek, kontrasztanyagok, infúziós oldatok vételére
II.1.2) Fő CPV-kód
33000000
II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés gyógyszerek, kontrasztanyagok, infúziós oldatok vételére.
Mindösszesen.
1-276 részre: 39 084 doboz
277-290 részre: 45 450 db.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 290
II.2) Meghatározás
II.2.1) Elnevezés:
Cardiovasculáris gyógyszerek
Rész száma: 1-47. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok)
33000000
II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223
A teljesítés fő helyszíne:
Kanizsai Dorottya Kórház (8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2–8.) Intézeti
Gyógyszertár.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1–47 rész: Cardiovascularis gyógyszerek 3445 doboz
A részeken belüli teljes mennyiségre kell ajánlatot adni (értelemszerűen azon
részeknél amelyre Ajánlattevő ajánlatot kíván adni.
Komplett ajánlat adható, a részen belüli teljes mennyiségre, a tájékoztatásul
megadott gyógyszerkészítmény forgalomba hozatali engedélyében található
valamennyi indikációt magába foglaló gyógyszerkészítménnyel.
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok

2018.04.06. 10:39

Árubeszerzések - 148548-2018 - TED Tenders Electronic Daily

3 / 15

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:148548-2018...

Ár
II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer
időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
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
Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Fröhlich Klára
lajstromszám: 00321.
A legalacsonyabb ár értékelési szempontját ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm.
rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.
II.2) Meghatározás
II.2.1) Elnevezés:
Központi idegrendszer gyógyszerei
Rész száma: 48-87. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok)
33000000
II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223
A teljesítés fő helyszíne:
Kanizsai Dorottya Kórház (8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2–8.) Intézeti
Gyógyszertár.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
48–87 rész: Központi idegrendszer gyógyszerei 6663 doboz
A részeken belüli teljes mennyiségre kell ajánlatot adni (értelemszerűen azon
részeknél amelyre Ajánlattevő ajánlatot kíván adni.
Komplett ajánlat adható, a részen belüli teljes mennyiségre, a tájékoztatásul
megadott gyógyszerkészítmény forgalomba hozatali engedélyében található
valamennyi indikációt magába foglaló gyógyszerkészítménnyel.
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer
időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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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
Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Fröhlich Klára
lajstromszám: 00321.
A legalacsonyabb ár értékelési szempontját ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm.
rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.
II.2) Meghatározás
II.2.1) Elnevezés:
Szisztémás fertőzésellenes szerek
Rész száma: 88-110. részek
II.2.2) További CPV-kód(ok)
33000000
II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223
A teljesítés fő helyszíne:
Kanizsai Dorottya Kórház (8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2–8.) Intézeti
Gyógyszertár.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
88–110 rész: Szisztémás fertőzésellenes szerek 3664 doboz
A részeken belüli teljes mennyiségre kell ajánlatot adni (értelemszerűen azon
részeknél amelyre Ajánlattevő ajánlatot kíván adni.
Komplett ajánlat adható, a részen belüli teljes mennyiségre, a tájékoztatásul
megadott gyógyszerkészítmény forgalomba hozatali engedélyében található
valamennyi indikációt magába foglaló gyógyszerkészítménnyel.
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer
időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
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
Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Fröhlich Klára
lajstromszám: 00321.
A legalacsonyabb ár értékelési szempontját ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm.
rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.
II.2) Meghatározás
II.2.1) Elnevezés:
Tápcsatorna és anyagcsere gyógyszerei

2018.04.06. 10:39

Árubeszerzések - 148548-2018 - TED Tenders Electronic Daily

5 / 15

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:148548-2018...

Rész száma: 111-150
II.2.2) További CPV-kód(ok)
33000000
II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223
A teljesítés fő helyszíne:
Kanizsai Dorottya Kórház (8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2–8.) Intézeti
Gyógyszertár.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
111–150 rész: Tápcsatorna és anyagcsere gyógyszerei 6835 doboz
A részeken belüli teljes mennyiségre kell ajánlatot adni (értelemszerűen azon
részeknél amelyre Ajánlattevő ajánlatot kíván adni.
Komplett ajánlat adható, a részen belüli teljes mennyiségre, a tájékoztatásul
megadott gyógyszerkészítmény forgalomba hozatali engedélyében található
valamennyi indikációt magába foglaló gyógyszerkészítménnyel.
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer
időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
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
Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Fröhlich Klára
lajstromszám: 00321.
A legalacsonyabb ár értékelési szempontját ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm.
rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.
II.2) Meghatározás
II.2.1) Elnevezés:
Váz és izomrendszer gyógyszerei
Rész száma: 151-172. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok)
33000000
II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223
A teljesítés fő helyszíne:
Kanizsai Dorottya Kórház (8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2–8.) Intézeti
Gyógyszertár.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
151–172 rész: Váz és izomrendszer gyógyszerei 2930 doboz
A részeken belüli teljes mennyiségre kell ajánlatot adni (értelemszerűen azon
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részeknél amelyre Ajánlattevő ajánlatot kíván adni.
Komplett ajánlat adható, a részen belüli teljes mennyiségre, a tájékoztatásul
megadott gyógyszerkészítmény forgalomba hozatali engedélyében található
valamennyi indikációt magába foglaló gyógyszerkészítménnyel.
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer
időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
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
Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Fröhlich Klára
lajstromszám: 00321.
A legalacsonyabb ár értékelési szempontját ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm.
rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.
II.2) Meghatározás
II.2.1) Elnevezés:
Vér-és vérképzőszervek gyógszerei
Rész száma: 173-195. részek
II.2.2) További CPV-kód(ok)
33000000
II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223
A teljesítés fő helyszíne:
Kanizsai Dorottya Kórház (8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2–8.) Intézeti
Gyógyszertár.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
173–195 rész: Vér-és vérképzőszervek gyógyszerei 8080 doboz
A részeken belüli teljes mennyiségre kell ajánlatot adni (értelemszerűen azon
részeknél amelyre Ajánlattevő ajánlatot kíván adni.
Komplett ajánlat adható, a részen belüli teljes mennyiségre, a tájékoztatásul
megadott gyógyszerkészítmény forgalomba hozatali engedélyében található
valamennyi indikációt magába foglaló gyógyszerkészítménnyel.
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer
időtartama
Az időtartam hónapban: 12
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A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
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
Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Fröhlich Klára
lajstromszám: 00321.
A legalacsonyabb ár értékelési szempontját ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm.
rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.
II.2) Meghatározás
II.2.1) Elnevezés:
Egyéb készítmények
Rész száma: 196-273. részek
II.2.2) További CPV-kód(ok)
33000000
II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223
A teljesítés fő helyszíne:
Kanizsai Dorottya Kórház (8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2–8.) Intézeti
Gyógyszertár.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
119–273 rész: Egyéb készítmények 7352 doboz
A részeken belüli teljes mennyiségre kell ajánlatot adni (értelemszerűen azon
részeknél amelyre Ajánlattevő ajánlatot kíván adni.
Komplett ajánlat adható, a részen belüli teljes mennyiségre, a tájékoztatásul
megadott gyógyszerkészítmény forgalomba hozatali engedélyében található
valamennyi indikációt magába foglaló gyógyszerkészítménnyel.
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer
időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
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
Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Fröhlich Klára
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lajstromszám: 00321.
A legalacsonyabb ár értékelési szempontját ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm.
rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.
II.2) Meghatározás
II.2.1) Elnevezés:
Kontrasztanyagok
Rész száma: 274-276. részek
II.2.2) További CPV-kód(ok)
33000000
II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223
A teljesítés fő helyszíne:
Kanizsai Dorottya Kórház (8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2–8.) Intézeti
Gyógyszertár.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
274–276 rész: kontrasztanyagok 115 doboz
A részeken belüli teljes mennyiségre kell ajánlatot adni (értelemszerűen azon
részeknél amelyre Ajánlattevő ajánlatot kíván adni.
Komplett ajánlat adható, a részen belüli teljes mennyiségre, a tájékoztatásul
megadott gyógyszerkészítmény forgalomba hozatali engedélyében található
valamennyi indikációt magába foglaló gyógyszerkészítménnyel.
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer
időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
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
Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Fröhlich Klára
lajstromszám: 00321.
A legalacsonyabb ár értékelési szempontját ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm.
rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.
II.2) Meghatározás
II.2.1) Elnevezés:
Alapoldatok
Rész száma: 277-285. részek
II.2.2) További CPV-kód(ok)
33000000
II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223
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A teljesítés fő helyszíne:
Kanizsai Dorottya Kórház (8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2–8.) Intézeti
Gyógyszertár.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
277–285 rész: Alapoldatok 41 250 db
A részeken belüli teljes mennyiségre kell ajánlatot adni (értelemszerűen azon
részeknél amelyre Ajánlattevő ajánlatot kíván adni.
Komplett ajánlat adható, a részen belüli teljes mennyiségre, a forgalomba
hozatalra engedélyezett gyógyszer valamennyi indikációjára.
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer
időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
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
Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Fröhlich Klára
lajstromszám: 00321.
A legalacsonyabb ár értékelési szempontját ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm.
rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.
II.2) Meghatározás
II.2.1) Elnevezés:
Speciális oldatok
Rész száma: 286-290. részek
II.2.2) További CPV-kód(ok)
33000000
II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223
A teljesítés fő helyszíne:
Kanizsai Dorottya Kórház (8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2–8.) Intézeti
Gyógyszertár.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
286–290 rész: Speciális oldatok 4200 db
A részeken belüli teljes mennyiségre kell ajánlatot adni (értelemszerűen azon
részeknél amelyre Ajánlattevő ajánlatot kíván adni.
Komplett ajánlat adható, a részen belüli teljes mennyiségre, a forgalomba
hozatalra engedélyezett gyógyszer valamennyi indikációjára.
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
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II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer
időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
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
Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Fröhlich Klára
lajstromszám: 00321.
A legalacsonyabb ár értékelési szempontját ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm.
rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza.
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:
1–290. részre:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. §
(1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból
azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód:
1–290. részre vonatkozóan:
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 3. § szerinti Ajánlattevőnek, közös
ajánlattevőnek, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy
kapacitást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
I-II. Fejezetének valamint 8-16. § megfelelően, az ESPD benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-nek hatálya alá.
Ajánlatkérő az ESPD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, elektronikus
formában rendelkezésre bocsátja.
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges
benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6)bek.-ben foglaltak szerint (utólagosan) a 321/2015
(X.30.) Korm. rendelet 8-16. § alapján, azzal hogy ajánlatkérő a Korm. rendelet 9.
és 11. §-aira nem hivatkozik.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz, köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges tartalmú nyilatkozta benyújtása
is kötelező.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltakra is hivatkozik.
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) (e) pont szerinti eredménytelenségi okot az eljárásban
nem alkalmazza.
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III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
1–290. rész vonatkozásában:
Ajánlattevő (gazdasági szereplő) szorítkozhat az ESPD IV. rész α mező kitöltésére
anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené.
M/1 A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) a.) pont alapján Ajánlattevő
ismertesse az eljárást megindító.
Felhívás feladásától visszafelé számított három (3) évben teljesített – közbeszerzés
tárgya szerinti – értékesítéseit.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan
korábbi értékesítést kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság
tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az
alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság
tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel
a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (Kérjük emiatt a teljesítés
bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítésmértékét
százalékban vagy forintban.) Amennyiben az értékesítésre vonatkozó referencia
közös ajánlattevőkre vonatkozik, és a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes
ajánlattevők által elvégzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a
referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről olyan
arányban köteles elfogadni az ismertetett értékesítés tekintetében, amilyen
arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa
elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Amennyiben a
bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok
teljesítését is magában foglalja, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya
szerinti, teljesített értékesítések szerződéses mennyiségét veszi figyelembe az
ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven
kerül benyújtásra ajánlattevő részéről, ajánlattevő csatolja a dokumentumok
magyar nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti
irányadónak.
Igazolás módja:
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a.) b.) pont szerinti.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap megjelöléssel),
— a szerződést kötő másik fél neve, kapcsolattartó személy neve, elérhetősége,
— az értékesítés tárgya,
— az értékesítés mennyisége (db vagy doboz megjelöléssel),
— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a műszaki-szakmai alkalmassági
követelmény kapcsán, hogy Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet I- II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.
65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek,
melyet Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokkal együtt elektronikus
formában rendelkezésre bocsát.
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 22. § (1) bek. szerinti irat benyújtását a Kbt. 69. § (4)
bekezdés alapján felhívott gazdasági szereplőtől kéri.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Valamennyi rész tekintetében:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást
megindító felhívás feladásának dátumától visszafelé számított megelőző 3 évben,
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legalább egy darab legalább az adott részre meghatározott 12 hónapra jutó
mennyiség (doboz/kiszerelési egység) 75 %-át elérő mennyiségű a közbeszerzés
tárgya szerinti termék eladásáról vagy szállításáról szóló referenciával.
(gyógyszer: az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a
gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény
1. § 1. pontja szerinti anyag).
A benyújtott referencia nyilatkozat vagy igazolás több rész tekintetében is
felhasználható, amennyiben abban minden megajánlott rész beazonosítható
módon feltüntetésre kerül, és így az alkalmasságnak való megfelelés
megállapítható.
Ajánlatkérő – mindegyik rész vonatkozásában – a vizsgált időszak alatt befejezett,
de legfeljebb hat éven belül megkezdett értékesítéseket veszi figyelembe az
alkalmasság megítélésekor.
A csatolt referencia igazolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból
Ajánlattevő alkalmassága az ajánlatadással érintett részre vonatkozóan kétséget
kizáróan megállapítható legyen.
Részletes mennyiségi meghatározás: részenként a dokumentációban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Késedelmi kötbér: alapja a teljes nettó szerződéses ár; mértéke a kötbéralap 1 %-a
minden naptári nap után, de legfeljebb a Szerződéses ár nettó (áfa nélküli)
összegének (a szerződés összértékének) 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: alapja a teljes nettó szerződéses ár; mértéke a kötbéralap 20
%-a.
Szavatossági igény érvényesítése.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót, a
vételár kifizetésének.
Teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően
történik, fizetési határidő: 60 nap.
Ajánlatkérő a szerződés szerinti kifizetéseket a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A § alapján teljesíti.
Ajánlatkérő az eseti vételek ellenértékét teljes egészében fizeti meg. Az eseti
vételek ellenértékének kiegyenlítése nem részletekben történik.
Irányadó: a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Részletesen a szerződésben.
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
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
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/05/2018
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
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 10/07/2018
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/05/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:
Kanizsai Dorottya Kórház (Magyarország, 8800 Nagykanizsa, Szekeres József u.
2–8.), Igazgatási Épület, Főigazgatói tárgyaló (fszt.).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint.
A bontás során Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint
jár el.
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:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel az Európai Unió
Hivatalos Lapjának (TED) jelen pontra is érvényes szigorú karakterkorlátozására,
ajánlatkérő a közbeszerzési eljáráshoz szükséges további információk teljes
tartalmát a „Dokumentációban” határozza meg. Kérjük a kiadott „Dokumentáció”
és szerződésese feltételek gondos áttanulmányozását.
1) A teljes közbeszerzési dokumentációhoz való hozzáférést Ajánlatkérő az
ajánlati felhívás közzétételének időpontjától, korlátlanul és teljes körűen,
elektronikus úton, térítésmentesen teszi lehetővé a következő elérési útvonalon:
www.nkkorhaz.hu honlapján a „Pályázatok” „Közbeszerzési eljárások 2018”
menüponton keresztül „Adásvételi szerződés gyógyszerek, kontrasztanyagok,
infúziós oldatok vételére” címen. Ezen túlmenően a kiegészítő információk a
honlapra is feltöltésre kerülnek. A Kbt. 56. § (2) bekezdés alapján kiegészítő
tájékoztatás honlapra történő feltöltésének utolsó időpontja az ajánlattételi
határidő lejárta előtt legkésőbb 6 nappal.
2.) A Közbeszerzési Dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek,
vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az
ajánlattételi határidő lejártáig. A Közbeszerzési Dokumentumok „elérése” alatt
Ajánlatkérő az erre a célra rendszeresített és a „Dokumentációban” kiadott
regisztrációs adatlap kitöltését valamint annak az Ajánlatkérő kapcsolattartója
részére történő megküldését,valamint Ajánlatkérő általi visszaigazolását érti. A
dokumentáció letöltésének regisztráció útján való igazolása az eljárásban való
részvétel feltétele.
3.) Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
4.) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.
5.) Az ajánlattal szemben támasztott formai követelményeket a Közbeszerzési
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Dokumentum tartalmazza.
6.) A Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján az ajánlatot írásban és zártan, a jelen
ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani
az ajánlattételi határidő lejártáig.
7.) Ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés tekintetében az ESPD-ben foglalt nyilatkozatát
benyújtani.
8.) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint
ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az
M/1., alkalmassági minimumkövetelményt szigorúbban határozta meg a
minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a
minősített ajánlattevőnek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való
alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmények tekintetében.
9.) A közös ajánlattétel vonatkozásában az eljárás során ajánlatkérő a Kbt. 35. §
(1)-(7) bekezdésben foglaltak szerint jár el és ezen rendelkezések betartását a
közös ajánlattevőktől is megköveteli.
10.) A beszerzendő áru bármely elemének, paraméterének tekintetében bármely
név, konkrét megjelölés – akár a felhívásban, akár a dokumentációban, akár a
kiegészítésekben – a termék jellegének egyértelmű és pontos meghatározása
érdekében történt, és minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kitétel a termék
neve mellett irányadó. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlatban Ajánlattevő
feladata. Az igazolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból Ajánlatkérő
kétséget kizáró módon meg tudja állapítani az egyenértékűséget. Minden további
vizsgálat nélkül érvénytelen az ajánlat, amely akár részben akár egészben nem
felel meg ajánlatkérő ezen elvárásának.
11.) Aláírási címpéldány (ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta) csatolása
szükséges az ajánlatban.
12.) Ajánlatkérő az ajánlatban nem írja elő az ismert alvállalkozók megnevezését,
de a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat benyújtása az ajánlatban
kötelező.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
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. §.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
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Fax: +36 18828593
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
05/04/2018
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