„Egészségügyi prevenciós programmal összefüggő oltóanyag beszerzés” tárgyú,
közbeszerzési értékhatár alatti tárgyalásos eljáráshoz
Eljárást megindító felhívás
a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe:
Hivatalos név és székhely:
Oroszlány Város Önkormányzata, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78., Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):Címzett:
Dr. Molnár Miléna aljegyző, II. emelet 43. iroda

Telefon:
34/361-444/149

E-mail: molnar.milena@oroszlany.hu

Fax:+36 34/361-182

Internetcím: Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oroszlany.hu
b) az eljárás fajtája:
közbeszerzési értékhatár alatti tárgyalásos eljárás
c) a beszerzés tárgya és mennyisége:
A következő oltóanyagok szállítása: Ajánlat a következő 4 részre tehető, egy vagy több részre.
Ajánlatkérő a nyertes gyógyszerszállítót részenként külön-külön választja ki.
1) HPV elleni védőoltás a 13 éves fiúk részére
megnevezés: Humán papillomavírus vakcina
Az oltási programban részt vevő 13 éves fiúk létszáma a beérkezett szülői nyilatkozatok
alapján: 23 fő
2) Rota vírus elleni védőoltás:
a térítésmentes oltási programban részvételre jogosult gyermekek száma: ~200 fő
A fenti mennyiségi adat tájékoztató jellegű, a tényleges mennyiség az oltási programban
való részvételre vonatkozó nyilatkozatok függvényében alakul.
3) Pneumococcus elleni védőoltás a 65 éven felüliek részére
megnevezés: konjugált vakcina
65 év feletti oroszlányi lakosok részére
4) Kullancs által terjesztett betegségek elleni védőoltás
a térítésmentes oltási programban részvételre jogosultak: 3-4-5 éves gyermekek
Az oltási programban részt vevő gyermekek létszáma a beérkezett szülői nyilatkozatok
alapján: 310 fő

Ajánlat tehető a fenti 4 rész közül egy vagy több részre. Ajánlatkérő a nyertes gyógyszerszállítót
részenként külön-külön választja ki.
Oltási időszak: 2019. szeptember 1. napjától folyamatosan
A szállítási határidő:
 az 1. rész tekintetében:
Az oltási program 1. oltásához szükséges oltóanyag szállítási határideje: 2019. szeptember
30.
 a 2., 3. és 4. rész tekintetében:

„Egészségügyi prevenciós programmal összefüggő oltóanyag beszerzés” tárgyú,
közbeszerzési értékhatár alatti tárgyalásos eljáráshoz
Az oltási programban résztvevők számát (a szükséges oltóanyag mennyiségét) Ajánlatkérő
havonta közli. Az oltóanyag leszállítása: a közléstől számított 5 napon belül.
Szavatossági idő: az oltóanyagnak a beszállítástól számított legalább 6 hónapig felhasználhatónak kell
lennie.
d) a szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében az eljárást lefolytatják;
Szállítási szerződés
e) a teljesítés helye, oltóanyag átadás-átvételének helyszíne:
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet, 2840 Oroszlány, Alkotmány út 2.
f) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
Ajánlatkérő előleget nem fizet, az ellenszolgáltatást teljesítésigazolást követően, a szállító
számlája alapján, 30 napos fizetési határidővel, átutalással teljesíti.
g) az ajánlatok értékelési szempontja:
a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
h) az ajánlattételi határidő:
2019. augusztus 29. (csütörtök) 13 óra
i)

az ajánlat benyújtásának benyújtás módja:

Dr. Molnár Miléna aljegyző részére szkennelt dokumentumként elektronikusan megküldve a
következő címre:
email: molnar.milena@oroszlany.hu
Az email „tárgy” mezőjében kérjük feltüntetni a következőket:
„Ajánlat: Oltóanyag”
j)

a tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:
A tárgyalás egy fordulóban történik, a tárgyalásra meghívott ajánlattevők együttes
jelenlétében, ahol az ajánlattevők az ajánlatok benyújtási sorrendjének megfelelő sorrendben
kapnak hozzászólási lehetőséget. Adott esetben, kizárólag üzleti titkot érintő kérdésben, az
ajánlatkérő lehetőséget biztosít az ajánlattevő kérésére arra, hogy az adott kérdést a többi
ajánlattevő távollétében tárgyalja meg az ilyen kérést előadó ajánlattevővel.
A tárgyalás tárgya: Ajánlatkérő a tárgyalás során az ajánlati árra vonatkozóan tett
ajánlatokról és a fizetési feltételekről, teljesítési határidőről, a szerződéstervezet egyéb
elemeiről kíván tárgyalni.
Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együttesen - illetve üzleti titkot érintő kérdésekben különkülön - lefolytatott tárgyalást követően, felolvasólap kiosztásával valamennyi ajánlattevő
számára lehetőséget biztosít az ajánlatuk módosítására. A felolvasólap kitöltésével
ajánlattevők írásban megteszik a végleges ajánlatot. A végső ajánlatok leadását követően az
ajánlatkérő az ajánlattevők együttes jelenlétében ismerteti a beszerzésre rendelkezésre álló
anyagi fedezet összegét és az ajánlattevők végső ajánlatát. A tárgyalás zártkörű, melyről
jegyzőkönyv készül, két munkanapon belül. A jegyzőkönyvet minden ajánlattevő teljes
terjedelmében megismerheti, kivéve az ajánlattevők kérésére az üzleti titkot tartalmazó
kérdésekben külön-külön megtárgyalt részeket. A tárgyalások befejezését követően beáll
ajánlattevők 30 napos ajánlati kötöttsége.

„Egészségügyi prevenciós programmal összefüggő oltóanyag beszerzés” tárgyú,
közbeszerzési értékhatár alatti tárgyalásos eljáráshoz
A tárgyalás tervezett időpontja: 2019. augusztus 30. (péntek) 8:30 óra, helye: Oroszlányi
Polgármesteri Hivatal, I. emeleti tárgyaló.
k) ,a szerződéskötés tervezett időpontja: 2019. szeptember 2. (hétfő) 10 óra
l)

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
---

m) Egyéb információk:
1. Az ajánlathoz mellékelni kell az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányát (aláírásmintáját). Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő, cégjegyzésre jogosult
képviselő írja alá, úgy az aláírásra vonatkozó meghatalmazást is csatolni kell.
2. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésszegésével okozott kárért teljes kártérítési
felelősséggel tartozik.
az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
2019. augusztus 16.

