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T6LiX1= ,,Cyogyszer, irrfrizi6s oldat,

vdrkdszitmdnyel<, szerobakterol6giai

kdszitrndnyek, bor ds ny6lkahdrtya fert6tlen ltoszer

beszerz6se"
Kieg6szit6 tdj6koztatds III

Tisztelt <Megsz6lit6s> !

Az Europai Unio hivatalos lapjdban TED: 2016/5 044-072389 hirdetmdnysz6mon

2016.$.04-6n megjelent, ,,Gy6gyszer, infiizi6s oldat, v6rk6szitm6nyek, szerobakterol6giLai

kdszitrrr6lyek, btir 6s nyrilkahrirtya fert6tlenitoszer beszerzdse" tdtgyu kozbeszerzdsi

elj6r6ssal kapcsolatban k6rd6sek drkeztek, melyekre Ajdnlatk6ro az alfhbi vttlaszokat adja.

Kdrdds 1:

,,Ajdnlatkdr6 dltal 2016.04.05-dn nyiljtott kiegdszit6 tdjdkoztatdsban .foglaltak alapidn a

9.10.11. ds 14. kdrddsekben szerepki ajdnlattevri dltaljavasolt kiegdszitdsekre, Ajdnlatkdrd az

aldbbi vdlaszt adta;,, A kiegdszftdsek efogadhat1k. "

Kdlt)k Tisztelt Ajdnlatkdrf szfves megerdsftdsdt arra vonatkoz1an, helyesen |rtelntezzilk-e,

hogy a hivatkozott ajanlattevrii kiegdszittisek az eljdrds eredmdnyekdnt kAtendd addsvdteli

szerzci dd sb e dtvezetd sr e kert'ilnek? "

V6lasz:

Azlntlzetiink 6ltal 2016.04.09-6n megktildiitt (6s azlnt0zet honlapjfn megtal6lhat6)

59 -25 12016 iktat6szf mri leveliink mell6klet6 t kfipezl TED : 20 1 6/5 070- 12 I 862 szf mon

2016.04.09-6n megjelent korrigendum 6s az egys6ges szerkezetbe foglalt

k'zbeszerz6si dokumentum szerint a v6laszok a szerzodflstervezetben 6tvezet6sre

keriiltek.



Kdrd6s 2:

,,Kdrjiik Tisztelt Ajdnlatkerd szfves megerds{tdsdt arua vonatkozdan, hogy Ajdnlatkdrd dltal

2016.04.05-dn nyiljtott kiegdszftd tdjdkoztatdsban szerepl1 2. 5. 6. 8. ds ]5. kdrddsekre adott

vdlaszokban foglaltak, az eljdrds eredmdnyekdnt kr)tendd addsvdteli szerz1ddsbe dlvezetdsre

kerillnek. "

YSlaszz

Azlntflzetiink 6ltal 2016.04.09-6n megktildiitt (6s azlnt0zet honlapjfn megtal6lhat6)

59-2512016 iktat6szdmri leveliink mell6klet6tk6pezf TED:2016/S 070-121862 szfmo,n

2016.04.09-6n megjelent korrigendum 6s az egys6ges szerkezetbe foglalt

kilzbeszerz6si dokumentum szerint a vdlaszok a szerzfid6stervezetben 6tvezet6sre

keriiltek.

A 6. kdrd6st korfbban m:ir megvflaszoltuk, hogy T. Ajrinlattev6 j6l 6rtelmezi, ennek

kiilii n 6tv ezet6,s e a szerzS d6s terv ezet en nem szii ks 6 ges.

B u d a p e s t,2016. 6prilis 14.

i Erzs6bet
as6gi helyettese


