
 

 

   
1/3 

 

Tárgy: válasz előzetes vitarendezési kérelemre 

 

Tisztelt Ajánlattevő! 

 

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi 
út 3.), mint ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt 
közbeszerzési eljárás megindítására eljárást megindító felhívást tett közzé, mely az 
Európai Unió hivatalos lapjában 2015. június 6. napján, 2015/S 108-195530 számon 
jelent meg. A felhívást módosító korrigendum, 2015. július 24. napján, 2015/S 141-
259200 számon került közzétételre az Európai Unió hivatalos lapjában. 

 

A közbeszerzési eljárás elnevezése: 

Adásvételi szerződés kötszerek beszerzésére 

 

Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a hivatkozott eljárással kapcsolatban 
a Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) 2015. december 30. 
napján előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be Ajánlatkérőhöz, a következő 
tartalommal: 

 

„A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, mint Ajánlatkérő részére 
„Adásvételi szerződés keretében kötszerek beszerzése” tárgyában kiírt közbeszerzési 
eljárást lezáró döntést tartalmazó, 2015. december 28-án megküldött Összegezésben 
összegezésében foglaltakkal kapcsolatban, az eljárás 50. részajánlati körének 
(Vérzéscsillapító tamponok) vonatkozásában ezúton nyújtjuk be előzetes vitarendezési 
kérelmünket: 

 

A bontási jegyzőkönyv 

Az eljárás az 50. része tekintetében az alábbiakat rögzítette: 

Rész száma 
Mennyiség 

Nettó becsült 
egységár 

nettó 
becsült 
érték 

rendelkezésre 
álló fedezet 

(nettó) 

50/a 400 db 1.895 Ft   

50/b 100 db 295 Ft   

50. rész 
összesen 

 2.190 Ft 787.500 Ft 493.630 Ft 

 

Az ajánlatunk értéke 

Az eljárás az 50. része tekintetében mind a bontási jegyzőkönyvben, mind az 
ajánlatunk 3. oldalán szereplő Felolvasólapon szereplő adatok szerint: 

Rész száma 
Mennyiség 

Nettó ajánlati 
egységár 

ajánlat nettó 
összértéke 

50/a 400 db 967,50 Ft 387.000 Ft 

50/b 100 db 147.92 Ft 14.792 Ft 

50. rész összesen  1.115,42 Ft 401.792 Ft 
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Az összegezés 9.a) pontja alapján 

Az eljárás az 50. része tekintetében a Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, 
Nagyenyed u. 8-14.) ajánlattevő – tekintettel a hiánypótlásra, felvilágosításra és 
árindokolásra is – érvényes ajánlatot nyújtott be. 

Az összegezés 7.b) pontjában foglaltak szerint 

Az eljárás az 50. része tekintetében eredménytelen a Kbt. 76.§(1) bek. c) pontja 
alapján, mivel ezen rész esetében a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó 
érvényes ajánlat összege is meghaladta a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 

Kérjük Ajánlatkérőt, hogy a fentebb leírtak figyelembevételével a Kbt 78. § (1) 
bekezdése alapján módosítsa az eljárás 50. részének eredményre vonatkozó döntését, 
és a módosított összegezésben a Johnson & Johnson Kft.-t nyertes ajánlattevőként 
kihirdetni szíveskedjen. 

Amennyiben előzetes vitarendezési kérelmünket nem veszik figyelembe, fontolóra 
vesszük jogorvoslati eljárás indítását.” 

 

Válasz előzetes vitarendezési kérelemre: 

 

Ajánlatkérő a benyújtott előzetes vitarendezési kérelmet elfogadja. 

 

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készült összegezést módosítja az 50. rész 
tekintetében, mivel elírás történt. 

Jelen előzetes vitarendezési kérelemre adott választ Ajánlatkérő valamennyi 
ajánlattevőnek egyidejűleg, azonos tartalommal - e-mail és telefax útján - megküldte. 

 

Budapest, 2016. január 4. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 ____________________ 

 dr. Czeglédi Eszter 

 közbeszerzési tanácsadó 

 Ész-Ker Kft. 
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(KÉRJÜK CSAK EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI !) 

VISSZAIGAZOLÁS  

 

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház  

(8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.): 

Adásvételi szerződés kötszerek beszerzésére 

 

 

Alulírott ____________________, a(z) ________________________________________ 
Ajánlattevő nevében eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom, hogy a fenti – 
ezen oldallal összesen három (3) számozott oldalból álló – ”Válasz előzetes vitarendezési 
kérelemre” tárgyú levelet hiánytalanul megkaptam. 

 

____________________, 2016. __________ __. 

 

 ____________________ 

 Ajánlattevő 
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