
EKR001057272018

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - Antibiotikumok (1-től-41 tételig)Rész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

248A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2018/S 246-563353A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Gyógyszerek és infúziók beszerzése 1-5 részben, 12 hó határozott idejű adásvételi szerződés keretei között, összesen: 140.945 db 1. 
rész: Antibiotikumok 1-41. tételsor, 11.035 db 2. rész: Egyéb gyógyszerek, 42-383. tételsor, 109.210 db 3. rész: Gyári infúziók, 384-
408. tételsor, 13.210 db 4. rész: LMWH, 409-413. tételsor, 6.380 db 5. rész: Gyógytápszerek, 414-427. tételsor, 1.110 db A részletes 
műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II. rész, XV. fejezet, 81. §.

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja szerint (nettó egységár Ft) az 1. részen belül tételsoronként 
értékelve az ajánlatot a nyertes tételsoroknál a legalacsonyabb nettó egységárú ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja szerint (nettó egységár Ft) az 1. részen belül tételsoronként 
értékelve az ajánlatot a nyertes tételsoroknál a legalacsonyabb nettó egységárú ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Fresenius Kabi Hungary Vegy-, Gyógyszeripari és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság.

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja szerint (nettó egységár Ft) az 1. részen belül tételsoronként 
értékelve az ajánlatot a nyertes tételsoroknál a legalacsonyabb nettó egységárú ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatot a 1. részre 
Antibiotikumok, ezen belül a 10, 31, 35, 40, sorok, összesen 4 tételsorra, 6.252.100 Ft értékben tett.

10318353209TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4042 Debrecen, Pallagi Út 13.

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatot a 1. részre 
Antibiotikumok, ezen belül a 1, 14, 35, 39, sorok, összesen 4 tételsorra, 1 134 660 Ft értékben tett.

10875933244HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1061 
Budapest, Király Utca 12

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatot a 1. részre 
Antibiotikumok, ezen belül a 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 25, 26, 32, 34, 37, 38, sorok, összesen 13 tételsorra, 19 475 000 Ft 
értékben tett.

10736687241Fresenius Kabi Hungary Vegy-, Gyógyszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság., 
1025 Budapest, Szépvölgyi Út 6. 3. em.

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Ajánlatot az 1. részre 
Antibiotikumok, ezen belül a 1, 6, 7, 12, 14, 35, 39, sorok, összesen 7 tételsorra, 2.618.216 Ft értékben tett.

11087388244EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1051 
Budapest, Dorottya Utca 1.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
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10875933244HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1061 Budapest, 

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 1. rész Antibiotikumok, ezen belül a 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 25, 26, 32, 34, 37, 38, sorok, összesen 
13 tételsor, 19 475 000 Ft értékben. Ajánlata kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (
nettó egységár Ft) az 1. részen belül tételsoronként értékelve az ajánlatot a felsorolt tételsorok vonatkozásában a 
legalacsonyabb nettó egységárú ajánlatot tette. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által 
előírt műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK 
finanszírozásból rendelkezésre áll.

10736687241Fresenius Kabi Hungary Vegy-, Gyógyszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság., 1025 
Budapest, Szépvölgyi Út 6. 3. em.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 1. rész Antibiotikumok, ezen belül a 1, 6, 7, 14, 39. sorok, összesen 5 tételsor, 1 957 865 Ft. Ajánlata 
kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó egységár Ft) az 1. részen belül 
tételsoronként értékelve az ajánlatot a felsorolt tételsorok vonatkozásában a legalacsonyabb nettó egységárú ajánlatot tette. Az 
ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek 
megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK finanszírozásból rendelkezésre áll.

11087388244EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1051 
Budapest, Dorottya Utca 1.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja szerint (nettó egységár Ft) az 1. részen belül tételsoronként 
értékelve az ajánlatot a nyertes tételsoroknál a legalacsonyabb nettó egységárú ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

logisztikai szolgáltatás

EM.International Hungária Kft. 10850868-2-41;

gyógyszer kiszállítás, fuvarozás

EKOL Logistics Kft. 24725707-2-43;
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V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 1. rész Antibiotikumok, ezen belül a 10, 31, 40, sorok, összesen 3 tételsor, 5 664 700 Ft értékben 
Ajánlata kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó egységár Ft) az 1. részen belül 
tételsoronként értékelve az ajánlatot a felsorolt tételsorok vonatkozásában a legalacsonyabb nettó egységárú ajánlatot tette. Az 
ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek 
megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK finanszírozásból rendelkezésre áll.

10318353209TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4042 Debrecen, Pallagi Út 13.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 1. rész Antibiotikumok, ezen belül a 35.sor, összesen 1 tételsor, 288 000 Ft értékben. Ajánlata 
kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó egységár Ft) az 1. részen belül 
tételsoronként értékelve az ajánlatot a felsorolt tételsorok vonatkozásában a legalacsonyabb nettó egységárú ajánlatot tette. Az 
ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek 
megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK finanszírozásból rendelkezésre áll.

Király Utca 12

szállítás

H&P Consulting Kft. 13064871-2-18; Készpénz-Invest Kft. 10785612-2-07; Malibu No.1 Kft. 12232756-2-13, Four-Max Kft. 
13676520-2-13, Pannon Bazso Bt. 20383857-2-02; R&L Consulting Plus Kft. 12130269-2-13;

szállítás

még nem ismert
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Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 

10318353209TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4042 Debrecen, Pallagi Út 13.

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A 2. részre Egyéb 
gyógyszerek, ezen belül a 45, 46, 47, 49, 98, 99, 100, 109, 122, 123, 132, 133, 134, 135, 140, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 151, 
152, 160, 163, 164, 167, 168, 169, 172, 173, 174, 175, 176, 187, 216, 226, 227, 228, 229, 230, 245, 248, 259, 260, 272, 278, 280
, 281, 282, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 302, 311, 312, 313, 314, 327, 328, 329, 335, 336, 339, 341, 342, 348, 349, 372, 
377, sorok, összesen 74 tételsorra, 17 526 520 Ft értékben tett ajánlatot.

10875933244HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1061 
Budapest, Király Utca 12

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A 2. részre (Egyéb 
gyógyszerek), ezen belül a 57, 61, 246, 264, 265, 285, 376, sorok, összesen 7 tételsorra, 4 608 500 Ft értékben tett ajánlatot.

10736687241Fresenius Kabi Hungary Vegy-, Gyógyszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság., 
1025 Budapest, Szépvölgyi Út 6. 3. em.

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A 2. részre Egyéb 
gyógyszerek, ezen belül a 45, 46, 47,49, 50, 51, 56, 58, 92,96, 98, 99, 100, 109, 122, 123, 132, 133, 134, 140, 141, 143, 146, 147
, 148, 151, 152, 160, 167, 172, 173, 174,226, 227, 228, 229, 230, 241, 245, 248, 249, 259, 260, 272, 278, 280, 281, 282, 283, 
293, 294, 306,313, 314, 328, 329, 333, 339, 342, 361, 367, 377, 379, 380, 381, 382, 383, sorok, összesen 67 tételsorra, 30 439 
027 Ft értékben tett ajánlatot.

11087388244EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1051 
Budapest, Dorottya Utca 1.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - Egyéb gyógyszerek (42. tételtől 383. tételig)Rész száma, elnevezése:

Igen
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 2. rész Egyéb gyógyszerek, ezen belül a 49, 50, 51, 56, 58, 92, 96, 98, 99, 100, 109, 122, 123, 132, 
133, 134, 143, 146, 148, 151, 152, 167, 226, 227, 228, 229, 230, 249, 272, 280, 281, 282, 283, 306, 313, 328, 329, 333, 339, 342
, 367, 377, 379, 380, 381, 382, 383, sorok, összesen 47 tételsor, 23 171 774 Ft értékben. Ajánlata kiválasztásának indoka: A 
nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó egységár Ft) a 2. részen belül tételsoronként értékelve az ajánlatot a 
felsorolt tételsorok vonatkozásában a legalacsonyabb nettó egységárú ajánlatot tette. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem 
áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére 
alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK finanszírozásból rendelkezésre áll.

11087388244EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1051 
Budapest, Dorottya Utca 1.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja szerint (nettó egységár Ft) a 2. részen belül tételsoronként 
értékelve az ajánlatot a nyertes tételsoroknál a legalacsonyabb nettó egységárú ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja szerint (nettó egységár Ft) a 2. részen belül tételsoronként 
értékelve az ajánlatot a nyertes tételsoroknál a legalacsonyabb nettó egységárú ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja szerint (nettó egységár Ft) a 2. részen belül tételsoronként 
értékelve az ajánlatot a nyertes tételsoroknál a legalacsonyabb nettó egységárú ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Fresenius Kabi Hungary Vegy-, Gyógyszeripari és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság.

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja szerint (nettó egységár Ft) a 2. részen belül tételsoronként 
értékelve az ajánlatot a nyertes tételsoroknál a legalacsonyabb nettó egységárú ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A 2. részre Egyéb 
gyógyszerek, ezen belül a 45, 46, 54, 55, 62, 67, 73, 74, 95, 97, 105, 117, 125, 135, 138, 147, 149, 150, 159, 160,163, 164, 165, 
172, 173, 174, 187, 188, 215, 218, 231, 240, 241, 248, 251, 281, 283, 284, 296, 297, 298, 302, 329, 330, 331, 333, 340, 355, 356
, 361, 368, 370, sorok,összesen 52 tételsorra, 23.058.541 Ft értékben tett ajánlatot.

logisztikai szolgáltatás

EM International Hungária Kft. 10850868-2-41
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Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 2. rész Egyéb gyógyszerek, ezen belül a 54, 55, 62, 67, 73, 74, 95, 97, 105, 117, 125, 138, 147, 149, 
150, 159, 163, 165, 172, 173, 174, 188, 215, 218, 231, 240, 241, 248, 251, 284, 330, 331, 340, 355, 356, 361, 368, 370, sorok, 
összesen 38 tételsor, 17 263 804 Ft értékben. Ajánlata kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár 
szempontja (nettó egységár Ft) a 2. részen belül tételsoronként értékelve az ajánlatot a felsorolt tételsorok vonatkozásában a 
legalacsonyabb nettó egységárú ajánlatot tette. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által 
előírt műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK 
finanszírozásból rendelkezésre áll.

10318353209TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4042 Debrecen, Pallagi Út 13.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 2. rész Egyéb gyógyszerek, ezen belül a 45, 46, 47, 135, 140, 141, 145, 160, 164, 168, 169, 175, 176, 
187, 216, 245, 259, 260, 278, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 302, 311, 312, 314, 327, 335, 336, 341, 348, 349, 372, sorok, 
összesen 37 tételsor, 8 033 540 Ft értékben. Ajánlata kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár 
szempontja (nettó egységár Ft) a 2. részen belül tételsoronként értékelve az ajánlatot a felsorolt tételsorok vonatkozásában a 
legalacsonyabb nettó egységárú ajánlatot tette. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által 
előírt műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK 
finanszírozásból rendelkezésre áll.

10875933244HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1061 Budapest, 
Király Utca 12

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 2. rész Egyéb gyógyszerek, ezen belül a 57, 61, 246, 264, 265, 285, 376, sorok, összesen 7 tételsor, 4 
608 500 Ft értékben. Ajánlata kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó egységár Ft) 
a 2. részen belül tételsoronként értékelve az ajánlatot a felsorolt tételsorok vonatkozásában a legalacsonyabb nettó egységárú 
ajánlatot tette. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai 
alkalmassági feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK finanszírozásból 
rendelkezésre áll.

10736687241Fresenius Kabi Hungary Vegy-, Gyógyszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság., 1025 
Budapest, Szépvölgyi Út 6. 3. em.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

gyógyszer kiszállítás, fuvarozás

EKOL Logistics Kft. 24725707-2-43

szállítás

H&P Consulting Kft. 13064871-2-18; Készpénz-Invest Kft. 10785612-2-07; Malibu No.1 Kft. 12232756-2-13, Four-Max Kft. 
13676520-2-13, Pannon Bazso Bt. 20383857-2-02; R&L Consulting Plus Kft. 12130269-2-13;
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2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

3 - Gyári infúziók (384. tételtől 408. tételig)Rész száma, elnevezése:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az ajánlati kötöttség lejárta után, az ajánlati kötöttség fenntartására való felkérés ellenére Ajánlattevő az ajánlatát nem tartotta 
fenn, ezért ajánlata nem került értékelésre a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján.

23697795243CSL Behring Korlátolt Felelősségű Társaság, 1123 Budapest, Alkotás Utca 53. D. 4.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

szállítás

még nem ismert

Igen
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 3. rész Gyári infúziók, ezen belül a 385, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 399, 400, 401, 402, 403, 
406, 407, sorok, összesen 15 tételsor, 24 582 100 Ft értékben. Ajánlata kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a 
legalacsonyabb ár szempontja (nettó egységár Ft) a 3. részen belül tételsoronként értékelve az ajánlatot a felsorolt tételsorok 
vonatkozásában a legalacsonyabb nettó egységárú ajánlatot tette. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő 
az ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő
. A fedezet NEAK finanszírozásból rendelkezésre áll.

10736687241Fresenius Kabi Hungary Vegy-, Gyógyszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság., 1025 
Budapest, Szépvölgyi Út 6. 3. em.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja szerint (nettó egységár Ft) a 3. részen belül tételsoronként 
értékelve az ajánlatot a nyertes tételsoroknál a legalacsonyabb nettó egységárú ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja szerint (nettó egységár Ft) a 3. részen belül tételsoronként 
értékelve az ajánlatot a nyertes tételsoroknál a legalacsonyabb nettó egységárú ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Fresenius Kabi Hungary Vegy-, Gyógyszeripari és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A 3. részre Gyári 
infúziók, ezen belül a 386, 387, 388, 389, 398, 407, 408, sorok, összesen 7 tételsorra, 9.724.300 Ft értékben tett ajánlatot.

10318353209TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4042 Debrecen, Pallagi Út 13.

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A 3. részre Gyári 
infúziók, ezen belül a 385, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 399, 400, 401, 402, 403, 406, 407, sorok, összesen 15 tételsorra, 
24 582 100 Ft értékben tett ajánlatot.

10736687241Fresenius Kabi Hungary Vegy-, Gyógyszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság., 
1025 Budapest, Szépvölgyi Út 6. 3. em.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

gyógyszer kiszállítás, fuvarozás

EKOL Logistics Kft. 24725707-2-43
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V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

4 - LMWH (409. tételtől 413 tételig)Rész száma, elnevezése:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 3. rész Gyári infúziók, ezen belül a 386, 387, 388, 389, 398, 408, sorok, összesen 6 tételsor, 7.325.900
Ft értékben Ajánlata kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó egységár Ft) a 3. 
részen belül tételsoronként értékelve az ajánlatot a felsorolt tételsorok vonatkozásában a legalacsonyabb nettó egységárú 
ajánlatot tette. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai 
alkalmassági feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK finanszírozásból 
rendelkezésre áll.

10318353209TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4042 Debrecen, Pallagi Út 13.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

szállítás

még nem ismert

Igen
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 4. rész LMWH, ezen belül a 409, 410, 411, 412, 413, sorok, összesen 5 tételsor, 20 097 620 Ft 
értékben. Ajánlata kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó egységár Ft) a 4. részen 
belül tételsoronként értékelve az ajánlatot a felsorolt tételsorok vonatkozásában a legalacsonyabb nettó egységárú ajánlatot tette
. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai alkalmassági 
feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK finanszírozásból rendelkezésre áll.

11087388244EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1051 
Budapest, Dorottya Utca 1.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja szerint (nettó egységár Ft) a 4. részen belül tételsoronként 
értékelve az ajánlatot a nyertes tételsoroknál a legalacsonyabb nettó egységárú ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A 4. részre LMWH, 
ezen belül a 409, 410, 411, 412, 413, sorok, összesen 5 tételsorra, 20 097 620 Ft értékben tett ajánlatot.

11087388244EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1051 
Budapest, Dorottya Utca 1.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

logisztikai szolgáltatás

EM International Hungária Kft. 10850868-2-41
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10736687241Fresenius Kabi Hungary Vegy-, Gyógyszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság., 
1025 Budapest, Szépvölgyi Út 6. 3. em.

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Az 5. részre 
Gyógytápszerek, ezen belül a 414, 416, 417, 418, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, sorok, összesen 11 tételsorra, 1 079 996 Ft 
értékben tett ajánlatot.

11087388244EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1051 
Budapest, Dorottya Utca 1.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

5 - Gyógytápszerek (414. tételtől 427.tételig)Rész száma, elnevezése:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Igen
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IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 5. részre Gyógytápszerek, ezen belül a 416, 417, 418, 421, sorok, összesen 4 tételsor, 197 340 Ft 
értékben. Ajánlata kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó egységár Ft) az 5. részen
belül tételsoronként értékelve az ajánlatot a felsorolt tételsorok vonatkozásában a legalacsonyabb nettó egységárú ajánlatot tette
. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai alkalmassági 
feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK finanszírozásból rendelkezésre áll.

10736687241Fresenius Kabi Hungary Vegy-, Gyógyszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság., 1025 
Budapest, Szépvölgyi Út 6. 3. em.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 5. rész Gyógytápszerek, ezen belül a 414, 422, 423, 424, 425, 426, 427, sorok, összesen 7 tételsor, 
799 530 Ft értékben. Ajánlata kiválasztásának indoka: A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja (nettó egységár Ft) 
az 5. részen belül tételsoronként értékelve az ajánlatot a felsorolt tételsorok vonatkozásában a legalacsonyabb nettó egységárú 
ajánlatot tette. Az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt műszaki, szakmai 
alkalmassági feltételeknek megfelel. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. A fedezet NEAK finanszírozásból 
rendelkezésre áll.

11087388244EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1051 
Budapest, Dorottya Utca 1.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja szerint (nettó egységár Ft) az 5. részen belül tételsoronként 
értékelve az ajánlatot a nyertes tételsoroknál a legalacsonyabb nettó egységárú ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

Fresenius Kabi Hungary Vegy-, Gyógyszeripari és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság.

Ajánlattevő a legalacsonyabb ár szempontja szerint (nettó egységár Ft) az 5. részen belül tételsoronként 
értékelve az ajánlatot a nyertes tételsoroknál a legalacsonyabb nettó egységárú ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indoklása: Ajánlata érvényes, teljes, minden dokumentumot tartalmaz. A kiírás szerinti kizáró okoknak, műszaki - 
szakmai alkalmassági feltételeknek megfelel. Az ajánlattevő nem szerepel olyan az ajánlatkérő által elektronikusan ellenőrzött 
nyilvántartásban, ami a kizáró okok hatálya alá tartozik. A szerződés teljesítésére alkalmas az ajánlattevő. Az 5. részre 
Gyógytápszerek, ezen belül a 416, 417, 418, 421, sorok, összesen 4 tételsorra, 197 340 Ft értékben tett ajánlatot.

logisztikai szolgáltatás
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Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja szerint, mivel az alant felsorolt tételsorokra nem nyújtottak be ajánlatot: 1
.rész Antibiotikumok: 2,3,4,5,8,13,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,33,36,41, sorok, összesen: 19 db tételsor. 2.rész Egyéb gyógyszerek: 
42,43,44,48,52,53,59,60,63,64,65,66,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,101,102,103,104,106,107,108,110,111,112,113,114,115,116,118,119,120,121,124,126,127,128,129,130,131,136,137,139,142,144,153,154,155,156,157,158,161,162,166,170
, 171, 177, 178, 179,180,181,182,183,184,185,186,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200, 201, 202, 203, 
204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,217,219,220,221,222,223,224,225,232, 233, 234, 235, 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.05.04Lejárata:2019.04.25Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

gyógyszer kiszállítás, fuvarozás

EKOL Logistics Kft. 24725707-2-43
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.04.03 09:03:16 GulyasJanosne58

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

236,237,238,239,242,243,244,247,250,252,253,254,255,256,257,258,261,262,263,266, 267, 268, 269, 
270,271,273,274,275,276,277,279,286,287,288,289,290,291,292,299,301,303,304,305, 307, 308, 309, 
310,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,332,334,337,338,343,344,345, 346, 347, 350, 
351,352,353,354,357,358,359,360,362,363,364,365,366,369,371,373,374,375,378, sorok, összesen: 213 db tételsor. 3.rész Gyári 
infúziók: 384,397,404,405, sorok, összesen 4 db tételsor. 5.rész Gyógytápszerek: 415,419,420, sorok, összesen: 3 db tételsor.




