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KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 2. 
 
Tárgy: kiegészítő tájékoztatás nyújtása a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti 
Központ Ajánlatkérő (1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8-20) 5/2012/Péterfy 
Egyszerhasználatos gyógyászati anyagok beszerzése” tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény  83. § szerinti közbeszerzési eljárása során 
 

Tisztelt Ajánlattevők! 
 
 
A Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Ajánlatkérő (1076 Budapest, 
Péterfy Sándor u. 8-20) a Kbt. 45. §-a alapján az összes gazdasági szereplő értesítése mellett az 
alábbi kiegészítő tájékoztatást nyújtja: 
 
 
Kérdés 1:  
 
Fent nevezett eljárással kapcsolatban kérnénk pontosításukat, hogy  az ajánlati dokumentáció 9.,-
10.,-11.,- részeinek tekintetében a részekben szereplő termékek sokfélesége miatt  Ajánlatkérő 
soronkénti értékelést alkalmaz-e. 
 
 
Válasz 1. 
 
Az ajánlati felhívás pontosan fogalmaz. Ajánlatkérő részenként értékel (nem soronként). 
 
Ajánlati felhívás VI.3) További információk (adott esetben) 
 
13. Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az árubeszerzésre vonatkozó tételes, beárazott 
árajánlatát a dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott Microsoft Excel formátumú 
táblázatban. A táblázatokat átalakítani, a struktúrán változtatni nem szabad. A részenként, 
tételesen beárazott termékek teljes mennyiség szerinti nettó árának összege adja az adott rész 
ajánlati árát. 
 
Ajánlattételi dokumentáció IV. Műszaki leírás  
 
7. Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az árubeszerzésre vonatkozó tételes, beárazott 
árajánlatát a dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott Microsoft Excel formátumú 
táblázatban. A táblázatokat átalakítani, a struktúrán változtatni nem szabad. A részenként 
beárazott termékek teljes mennyiség szerinti nettó ára adja az adott rész ajánlati árát.  
 
A Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ (1076 Budapest, Péterfy 
Sándor u. 8-20.) Ajánlatkérő az "5/2012/Péterfy Egyszerhasználatos gyógyászati anyagok 
beszerzése" tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény  83. § szerinti 
közbeszerzési eljárása ajánlati felhívását és dokumentációját módosította, amelyről Ajánlatkérő 
korrigendum hirdetményt (továbbiakban korrigendum) tett közzé a TED-en 2013. január 11-én 
2013/S 008-008277 számon, és a Közbeszerzési Értesítőben 2013. január 14-én 0141/2013. 
számon. 
 
A korrigendum  tartalmazza az VI. 4. pontjában az Egyéb információknál, hogy "Ajánlatkérő a 
jelen módosítás előtti 5. rész  dokumentációját megvásárlók részére a módosítás előtti 5. rész 
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dokumentációja díját külön igénylés nélkül visszafizeti, tekintettel arra, hogy a módosítás előtti 5. 
rész a jelen hirdetmény megjelenését követően további részek bontására kerül (módosított 5. rész, 
új 9. rész, 10. rész, 11. rész). 
 
A módosítást követően a módosított 5. rész, illetve az új 9. rész, 10. rész, 11. rész 
dokumentációját ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett 
alvállalkozónak meg kell vásárolnia vagy át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie." 
 
Ajánlatkérő az 5. részt megvásárló ajánlattevők részére a korrigendumban leírtak szerint 
visszautalta a dokumentáció díját, ugyanakkor azon ajánlattevők, akik a módosítás utáni új részek 
(5, 9, 10, 11.) tekintetében kívánnak ajánlatot benyújtani, szíveskedjenek az új részek tekintetében 
is a dokumentáció díjának utalásáról gondoskodni. (ld. 2013/S 008-008277 korrigendum) 
 
Azon ajánlattevőknek, akik a módosítás előtt vásárolták meg a dokumentációt, az általuk 
benyújtani kívánt részek tekintetében a módosítás előtti (8.000 Ft + Áfa) és a módosítás utáni 
(6.000 Ft + áfa) összegek különbözete került visszautalásra. 
 
 
 
Kelt B u d a p e s t e n, 2013. január 23. napján 
 
 
 
Üdvözlettel, 
 
 
Dr. Herbák Henrietta  
Ajánlatkérő képviseletében 
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