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Trirgy. ,,Gy6gyszer, infrizids oldat,
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beszerzese"
Kieg6szit6 thi Ckoztaths ll

Tisztelt <<Megszrilitf s>!

Az Europai Unio hivatalos lapjhban TED: 2016/5 044-072389 hirdetmlnysz6mon

2016.03.0i-6n megjelent, ,,Gy6gyszer, infiizi6s oldat, v6rk6szitm6nyek, szerobakterol6giai

k6szitm6nyek, b6r 6s nyfikahhrtya fert6tlenit6szer beszerz6se" thrgyu kdzbeszerz6si

elj6r6ssal kapcsolatban k6rd6sek drkeztek, melyekre Aj6nlatk6r6 az alilbbi vftlaszokar adia.

Aj 6nlatk6r 6 t6j6koztatj a tov6bb6 T. Aj rlnlattevdket az aklbbiakr6l.
ZOrc. 6prilis 4-en et"ritdst kiildtiink arr6l, hogy ddnlatk6ro hirdetm6nyt adott fel az

aj lnlatteteli hat6ri do me gho s s z abb it6s 61 6 I'
Mivel a 2015. dvi CXlfU. tdrv{ny m6r nem ad lehet6sdget arra, hogy a kieg6szito

taj1koztat1s kdr6sekre k6sedelmesen adott v6laszok eset6n egy tdj6koztatS level keretdben

rneghosszabbitdsra keri.ilhessen az aj6nlatt6teli hat6rid6 ezen hirdetmdny az eredeti

ajailatteteli hat6ridoig meg kell hogy jelenj en az Eur6pai Unio Hivatalos Lapj6ban (a TED-

en). Amennyiben "t7"^ tortdnik meg, M irgy minostil, hogy az aitnlattdteli hat6rid6 nem

t<eiiitt meghosszabbitdsra (1d. a Kozbeszerzdsi Hat6s6g elndke rdszlrol hivatalb6l inditott

D.159 17 1201 6. jogorvoslati elj6r6s).

Tekintettel arra, hogy a TED-en keddt6l szombatig tesznek kozze hirdetm6nyeket (vas6rnap

6s h6tfon nem), amennyiben legk6sobb 2016.6prilis 9-6n nem jelenik meg a Iatgyi eljdrfsban

az ajtnlatteteli hat6rid6 hosszabbitasfuSl sz6l6 hirdetmdny, abban az esetben az ajinlatt5teh

hat1rido az eredetr hirdetmdnyben megjelllt2016.6prilis 11. 11:00 6ra (mivel a fent irtak

szerint az tl Kbt. 6s a Kozbe szerzlsi Hat6s6g ds Dont6bi zottsdg gyakorlata sajn6latos m6don

nem teszi lehetovd az ajhnlalteteli hat6rid6 egydb m6don tort6n6 hosszabbit6s6t).



1 K6rd6s:

,,A felhiv6s III.2.3. pontja alapjhn a muszakl szakmai alkalmass6g igazolilsa a term6k
nevdnek me$ elol6sevel tortdnik,
J61 drtjiik-e, hogy a Tisztelt Aj6nlatkdr6 kizdr6lag azt vftrja el az ajdnlattevokt6l, hogy

megjelolj6k a megajfnlott termdket (6s adott esetben ellen6rzi a forgalomba hozatah
engeddlyre vonatkoz6 nyilv6ntart6s szerinti adatokat az OGYEI nyilv6nos adatbinisftban -

https :i/wrryw. o gyei. gov.hu/gyo gyszeradatbazis-)?"
V{lasz:
Igen, a felhfvfsban frtak szerint, a term6k nev6t k6rjiik megjeliilni, 6s majd
Ajdnlatk6rd ellen6rzi az OGYEI nyilvintartfsb6l az egyilb adatokat.

2 K6rdds:

,,A szerzlddstervezet 3. pontja alapjdn a vev6 lehiv6sokat kiild az elad6nak, a szerzodes 4'

pontja 6rtelm6ben az egyes lehiv6sok szerinti termdkeket a megrendel6st6l szhmitott 48 6t6n

beltl sziiksdges telj esiteni,
Az elado koteles-e a lehiv6sokat visszaigazolni, tov6bb6 hogy mely idopontt6l szdmitando a

teljesitesi hathrido (p6ld6ul a lehiv6s kdzhezv6tel6t6l, ebben az esetben tov6bbi tiszt6zando

kerd6s, hogy - a telefonon tcirt6no megrendel6sek kivdtel6vel - mely idopontban min6stil

k6zbesitettnek a lehiv6s)? Tov6bbi tisztitzando k6rdds, hogy a vevo kiz6t6lag munkanapon,

meghatdrozott idotartamban (p61d6ul 8 6s 16 ora kdzdtt) kiildhet-e iehiv6sokat, valamint hogy

a vevo biztositja-e akeszitmenyek 6tvdtel6t munkaid6n tril is?"
Vdlasz:
lgen,az elad6 kiiteles a lehivdsokat visszaigazolni.
A vev6 kizfrSlag munkanapokon, meghatdrozott idfitartamban, 8 6s 15 6ra

kiiziitt kiildhet lehivfsokato munkaiddn tril nem biztositia a vev6 a k6szitm6nyek

6tv 6tel6t. A tehiv 6s a k'zhezv 6telt6l min 6 siil k6zb esitettn ek.

3 Kdrdds:

,,A szerzoddstervezet 5. pontja alapjdn amennyiben a sz6llit6si kotelezettsdg teljesit6sdnek

k6sedelme vagy elmulaszifsamrnt szerzod6sszeg6si eset t<jbb mint n6gy alkalommal fordulna

elo, tigy a Vevo a szeruoddst felmondhatja. A szerz6d6stewezet 10.2. pontja szerint azonban a

vevo akkor jogosult felmondani a szerzoddst, ha az elad6 ndgy egym6st kdvet6 szilIlitdsndl

folyamatosan kdsedelemben van'

Pontosan milyen esetben van m6d a szerzodes vevo 6ltali egyoldahi megsztintetdsdre, a

szerzodls hat6lya alatt b6rmikor bekovetkezo ndgy kdsedelmes, illetve nemteljesitds esetdn

(l6sd: 5. pont), vagy pedig ndgy egym6st koveto sz6llit6s folyamatos - azaz egyidejuleg

fenn6ll6 - k{sedelme miatt (az ellentmond6s a felhiv6s III.1.1. pontj6ban is szerepel)? A
szerzodes 10.2. pontjaval kapcsolatos tov6bbi k6rdds, hogy az ajdnlatklro a nett6 szerzod6ses

6rtdk alatt a +3}Yo-os elt6r6s n6lktili mennyisdg ellen6rt6k6t 6rti-e a szetzodds egdszdnek

(vagyis nem valamely lehiv6s alapjin ldtrejovo eseti szerzod6s) felmonddsa esetdn?"

Vdlasz:
A vev6 akkor jogosult felmondani a szerz6d6st, ha az elad6 n6gy egymfst kiivet6
szfllitfsndl folyamatosan k6sedelemben van.
A nett6 szerz6d6ses 6rt6k alatt a 100 %o-ot 6rtjiik, 

^z 
z 

^ 
+30%o-os elt6r6s n6lktili

mennyisdg ellen6rt6ket.

4. Kdrd6s:

,,A szerzoddstervezet 6. porfijaval kapcsolatban a Tisztelt Aj6nlatk6r6 elfogadj a-e azt a

gyakorlatot, amely szerint a szfilitolev6l egyben szhmlfnakmin6stil, amelynek vevo 6ltali

alfiirdsamagaa teljesit6si gazolils (az esetleges minos6gi hib6k vagy egys6gcsomagon beliili
hi6nyok ut6lagos rendez6se mellett)? Amennyiben nem, akkor tisztfzando, hogy mr az

6tv6teli elismerv6ny kiad6s6nak rendj e?"



V:tlasz:
A szr{llit6lev6l iinmagdban soha sem volt szfmla. Amennyiben t6teles

szfllit6lev6llel 6rkezik a k6szitm6ny, az lntfizeti gy6gyszertilr a szabdlyszerti

1tv1telt a szrillit6lev6len igazolja, mely alapjr{n ^ szitmla a szfllit6lev6l
tartalmitval megegyez6en kirillithat6. Ez esetben a szdllitrilev6l ilz ritv6teli

elismerv6ny, mely a szdmla mell6klete.
Amennyiben a k6szitm6ny t6teles szi{mkival 6rkezik, 6s azlnt6zeti gy6gyszertfr a

szf,mla alapjin szab6lyszerffen 6tveszi azokat, ez esetben a szdllftrisok alkalmival
nz lnt'zeti w(twszertin 6ltal szabilyszertien {tvett 6s alhfrt szflmlilt htvfteli
elism er"v6nyk6nt elfo gadj uk.

5 K6rdds:

,,A szerzoddstervezet 8. pontj6val kapcsolatban (16sd hasonl6an: felhiv6s III.1.1. pont) ez:6ton

javasoljuk a Tisztelt Aj6niatkdronek a szdveg m6dosit6s6t, ugyanis a kdszitm6nyekre

vonatktz6 ajinlattevor minosdgbiztosit6si rendszerek nem teszik lehetovd, hogy a kifog6sok a

teljesitdstol sz6mitott nyolc *rrnkuttupon, iiletve nyolc napon beliil legyenek megtehetok, erre

tegferyeUU az futadhstol szitmitottkett6 munkanapon beliil van lehetos6g'"

YSlaszz
Az 6szrev6telt elfogadjuk, 2 munkanapon beliil tehet6k meg a kifogfsok'

6. Kerd6s:

,,A szerzodestervezet 8. pontja szerinti felmond6ssal kapcsolatban j6l 6rtjiik-e, hogy az e

pontban leirt eset az adolt lehivas (eseti szerzod6s) felmond6s6t jelenti-e, 6s a meghirisul6si

kotbdr ebben az esetben az adottlehiv6s (eseti I zerzodds) szerinti nett6 6rtdk 20%o-a?"

Vilasz:
Igen, j616rtik.

7. K6rdds:

,,Ezriton kdrjiik a Tisztelt Aj6nlatk6rot a gyogyszertfrbla pontosit6s6ra, mivel p61d6ui a 10'

r6sz tekintet6ben nincs forgalomban 100x kiszerel6s, a 12. tdsz eset6ben nincs forgalomban

15 ml kiszerel6s, a22. rcsi eset6ben nincs forgalomban 150x kiszerelds, a 23' rcsz esetdben

nincs forgalomban 5x0,5ml kiszerel6s. A pontosit6s ndlkiil nem hatdrozhatS meg az adott

k6szitm6ny 6s annak aifunlati mennyis6ge'"
Yfllaszz
A 10. 6s ^ 22. r6szben szerepl6 k6szitm6ny eset6ben a kiszerel6s nem

viitozott,mai napon is el$rhet6,hivatalos az OGYEI adatbfzisban.
A 12.6s 23. r6szek tekintet6ben irfnyadl az Ajinlati felhivis VI. szakasz

Kieg6szit6 informfci6k VI. 3) j.pont utols6 bekezd6se: ,,A megadott kiszerel6stdl

a gy6gyszerbiztonsrigot megtartva el lehet t6rni". tehd,t a megajfnlott kiszerel6st

elfogadjuk.

8. Kerdds:

,Az aj1nlati felhiv6s III.L2) es az Ad6svdteli szeruodestervezet 6.lpontj6ban az alilbbi

szerepel:

,,Vevb a lehfvdsok teljesit6s6t igazol| szabdlyszer{i dndteli elismervdnnyel felszerelt szdmldt a

szdmlakdzhezvdteldtil szamftoti 60 naptdri nqpon belul dtutalassal egyenl[ti ki az eladdnak. "

C6giink a sz1Ilittsteljesitds6t azlntdzeti gyogyszerthrak iital szabiiyszeruen 6tvett, 6s al5;irt

szimlhval igazolja, ez6rt k6rjtk tisztelt Aj6nlatkdrot, a szdllithsok alkalm6val ki6llitott

szfumlffi dtvdteli eli smerv6nyk6nt i s elfo gadni sziveskedj en' "
Vflasz:
A szfllitrisok alkalmSvala szabdlyszeriien ftvett 6s alfirt szfimlft 6tv6teli
elismerv6nyk6nt elfo gadj uk.



A sztiltfttisok ulkalmcival azlnt9zeti w|wszerthr f,Jtal szabdlyszer{ien dtvett es

a I d ir t s zdml tit (itv d t e li e lis me r v d ny k d nt e lfo g a di uk.

9. K6rd6s:

,,Kdrjiik tisztelt Aj6nlatk6rot, hogy az Addsvdteli szeruodds tervezet 5.1 pontjftban, az

al6bb i akban j elzett kie gd szitd seket elfo gadni szive skedj en :

,,Nem vitatott a felek dltal, hogy a leh[vdsban foglalt szdllftdsi kotelezettsdg teljes[tdsdnek -

elattdnak felrtihatd - kdsedelme vagy elmulasztdsa a jelen addsvdteli szerzddds megszeg'lsdt

lZtnrti, o*i*k k;vetkeztdben az eladdt a szerzfiddsben kikdtdtt kotbdr ds/vagy kdrtdrftds

fizettisdnek a kotelezettsdge terheli, ds amennyiben ilyen szerz1ddsszeg,lsi eset tdbb mint ndgl,t
"alkalommal 

fordulna el6, tigy a Vevd az addsvdteli szerzddds felmonddsdnak a jogdt is

gyakorolhatja a jogi kdvetkezmdnyek

\rv,lnyesftdie mellett andllail, hogy 1rdekmdttdsdt igazolni lenne kdteles. A kdrtdrftdsi igdny

kt)l1nosen akkor drvdnyesfthetf, ha a tender nyertes kdszftmdnyt, vaev szt helvettes[tf

kdszitmdnvt az elad6 neki felrdhatd okbdl a Vevci kdrdsdnek megfelekien nem tudja

leszdll[tani, ds azt a gydgyszert, vagy az azt helyettesitf mds gt6gyszert a Vev6 mds Elad6t6l

kdnytelen beszerezni.-,q idrtdrittis 6sszege a kdt dr kozotti kUlAnbsdgre drvdnyes{thet5."

Vdlasz:
A kieg6szitdsek elfogadhatrik.

10. Kdrd6s:

,,K6rjiik tisztelt d6nlatk6rot, hogy az Addsvdteli szerzod6s tervezet 6.1 pontjaban szereplo

hivatko zott b ekezdd st az alilbbrak s zerint kie gd sziteni sziveskedj en :

,,Etad6 katelezi magdt arua, hogy a szerzdd,ls iddtartama alatt kdzvetlenill dltala vagy

kozvefve meghirdetei Vevdre vonatkoai valamennyi akci1t a Vevd rdszdre is kiterjeszti' "

YSlaszz
A kieg6szit6sek elfogadhat6k.

11. K6rdds:

,,Az adinvlteh szerzodds tervezet 7 .2. pontjilban az alilbbi szerepel:

,,A 7.1 pont szerinti szavatossdgi iddtdt eltdrni csak azon tdtelek esetdben lehet, amelyelmdl az

eredeti, gtdrt1i leidrati hatdridri kevesebb. "

K6rji.ik, iisztelt Aj6nlatk6r6t, hogy a fentiekben foglaltak al6bbiak szerint tdrt6n6 kieg6szit6s6t

elfo gadni sziveskedj en:

Elad6 a 7 .I pont szerinti szavatoss6gi idotol elt6rni csak Vev6 elozetes j6vhhagyhsa esetdn,

vagy azont6ieiekn6l jogosult, amelyekn6l az eredeti, gyfurtoi lejdrati hat6rido kevesebb. ,,

Vflasz:
A kieg6szit6s elfogadhat6"

12. K6rdds:

,,Az ad6sv6teh szerzodds tervezet 7 .3. pontia 6rtelm6ben:

,,Valamennyi kdszftmdny esetdben az egysdgcsomagolcra is, valamint a gy{ijtfcsomagohra is

j6t tdthat| m6donfel kell tiintetni a szavatossagi iddt."
Felhivjuk tisztelt Aj6nlatkdro figyelmdt, hogy a szavatoss6gi idot a forgalomba hozatah-

enged6lyben foglaltak szerint kell szerepeltetni, a szavatoss 6gi ido ettol eltdr6 m6don toft6n6

felttintetdsdre nincs lehetos6g. K6rjiik a szhllitdsok sor6n a fentieket figyelembe venni

sziveskedjen."
Vdlasz:
Az 6szr ev 6telt elfo gadj uk"



13 Kdrdds:

,,Az addsvdteli szerzodds 8./ pontj 6ban az alilbbi szerepel:

,,A szdllitmdnyok dndrcle sordn tapasztalt egydb minrisdgi hibdkkal )sszefiiggd, vag/ a
legkisebb gytijtcicsomagoldsi egysdgen beh,ili mennyisdgi eltdrdsekkel, hidnyokkal kapcsolatos
igdnyeket a Vevd azok dszleldsdt kovetf 8 napon belal bdrmikor kifogds tdrgydvd teheti az

eladdndl feltdve, hogy a lejdrati idri mdg ,lrvdnyben van. Az ekizd bekezddsek bdrmelyik esete

is forduljon eki, a Vevd tartozik - a jelzett B napos hatdridcin belAl - az elad6t kdzds

jegyzrikanyv felvtiteldre megh[vni. A jelen pontban emlftett mindsdgi vagt mennyisdgi

fogyatdkossdgok esetdn, de akkor is ha kidertil, hogy a Gy1gyszer nem felel meg az l./
pontban foglalt minris,lgi kdvetelmdnyeknek, a Vev6 a jelen szerzfddsben szabdlyozott

mLrtdlc{i min6sdgi kotbdrt ds/vagy kdrtdritdsi igdnyt drv,lnyeslthet, ds amennyiben valamely

Gy6gyszerfajta egdsz,lnek a rendeltet,lsi cdlra val6 alkalmatlansdgdt tapasztalnd, ilgy
Lrdekmilldsdnak igazotdsa ndlkAl a szerzdddst nyomban felmondhatja, meghitisuldsi kotbdrt

ds kdrtdrft,lst kovetelhet. "
Kdrjiik tisztelt Aj6nlatkdr6t, hogy a cdgi.inknek, mint nagykeresked6nek nem felr6hat6

minos6gi ds mennyisdgi hib6k eset6n, a fentiekben meghat6rozott jogkovetkezm6nyektol

eltekinteni sziveskedjen, ki.ildncjs tekintettel arra, hogy c6gtink nagykereskedokdnt a

k6szitmdnyek minosdgi osszetdtel6t nem vrzsghlja, nincs r6hat6sunk az esetleges, nem

nagykereskedelmi tev6kenysdg sor6n keletkez6 gy6rt6si minosdgi hib6kra' A
gytotOlfotgalomba hozatali engeddly jogosultja a kdszitmdnyek min6sdg6t, minos6gi

bizonylat c6giinknek tortdno megki.ild6sdvel garantalja, igy tdrsas6gunk az irtvett gy6gyszerek

minos6g6n ek megorzds66r't tud felelossdget vdllalni, a minos6ggel kapcsolatos hib6k6rt a

felel o s s 6 g a gy ixt6tl forgalomb a hozatah engeddly j o go sultj 6t terheli. "
YSlasz:
Tekintettel arrao hogy az ajfnlatk6r6 a nyertes ajr{nlattev6vel 6ll majd

szerz6d6ses jogviszonyban, ezlrt a fent idlzett kifogrisok eset6ben a szerzfid(i f6l
nyertes ajfnlattevdn6l 6rv6nyesitheti az ig6nyeit,, iW ezt nem 6ll m6dunkban

elfogadni.

i4. K6rdds:

,,Kdrjiik tisztelt Aj6nlatkdrot, hogy az Adhsvdteli szerzod6s i0.2 pontj6nak alilbbi bekezd6seit

a j elzett m 6 do s it6s o kkal ki e g 6 s ziteni s zive skedj en :

,,Vevd akkor jogosult egyoldalu nyilatkozattal a szerzdddst adott kdszftmdnv tekintetdben

felmondani, ha az elad6 neki felrdhatd okbdt ndgy egymdst kdvetd szdllftdsndl folyamatosan
kdsedelemben van.

Tisztdban vannak a szerz6dd felek azzal, hogy a kAtbdrkovetel1s behajtasan tulmenden a Vev6

a szerzddris szegdsbdl eredd kdrdnak megtdrftdsdt is kdvetelheti az eladdt6l, a kdr \sszegdbe

azonban a mdr behajtott kotbdr \sszege beleszdmft.

Felek mentesillnek a jelen szerzddds teljesitdsdb6l fakadd kotelezettsdgeik teliesitdse, valamint

ebbrit fokad6 hittrdnyos jogkovetkezmdnyek al6l, ha az akaddlyoztatds nekik fel nem r6hat6,

ki)1s6, dltaluk el6re nem tdthatd ds el nem hdrithatd ok iddzte el1, ilyen lehet killonc)sen, de

nem kizdr6lagosan az drviz, a foldrengds, a t[fzvdsz, a jarvdny, a sztrdik, a hdboril, az

dltaldnos tizemanyag hidny, svdrtdi hidnv a kdszltmdnv/helvettesftf kdsz[tmdnv esetdben.

Egyetdrtenek a szerzddd felek abban, hogy az Eladd akaddlyoztatasa esetdn - vis maior esetdt

is beledrtve - ha az adott kdszitmdnyt vagy azt helyettes[tcj kdszltmdnyt Eladd nem tudja

hatdriddben szdllftani, ds a szdllftdsi kdsedelem veszd.lyezteti Vevd m{ikdddsdt, a Vev6 iogosult
az adott kdsz{tmdnyt vagy azt helyettesitci kdszitmdnyt mds elad6t6l beszerezni. Az ebbril ered6

tobbtetkiaddsait kdrtdritdsi kdvetel1skdnt drvdnyesftheti Eladd feld, amennyiben a kdsedelem

vagy nem teljesftds oka nem vis major esetdre vezethet6 vissza. "

Vdlasz:
A kieg6szit6s elfogadhat6.



15. Kdrd6s:
A hat6lyos jogszabiiyok alapjrin 6szrev6teliink, hogy az Addsveteli szerzodds tervezet I0.2.
pontjanak utols6 bekezdds6ben a Felek megjeloldse tekintet6ben Aj6nlatkdr6 t6vesen Elad6

helyett Vevot emlit:
,,A Vev6 jogosult ,!s egyben koteles a szerzdddst felmondani - ha szilksdges olyan hatdridfvel,
amely lehetrivd teszi, hogy a szerzdddssel Lrintett feladata elldtdsdr6l gondoskodni tudjon -,
ha
a) az Elad6ban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad| tulajdoni rdszeseddst szerez

valamely olyan jogi szemdly vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes szervezet, amely

tekintetdbenfenndlt a Kbt. 62 S 0 bekezdds k) pont kb) alpontjdban meghatdrozott feltdtel;
b) a Vew[k\zvetettenvagt kozvetlentll 2So%-ot meghalad6 tulajdoni rdszeseddst szerez

valamely olyan jogi szem,llyben vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes szervezetben, amely

tekintetdbenfenndll a Kbt. 62 S 0 bekezdds k) pont kb) alpontjdban meghatdrozott feltdtel' "

Vilasz:
Kii szii n j iik az 6szr ev 6telt, a j o gsza b 6lyn ak m e gfeleld sziive g az ir 6ny ad6.

B u d ap e s t, 2016. 6prilis 05.


