FO82/8-86/2017
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Postai cím: Váci út 73/A
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1139

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Egyes terápiás csoportokban új betegek kezelésére szolgáló tételes
elszámolás alá gyógyszerek 2018. finanszírozási évre történő beszerzése keretmegállapodás
megkötésére irányuló gyorsított nyílt eljárás keretében, 8 részben”

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész
Beszerzésre javasolt
mennyiség

Hatóanyag

Tüdő dag. (NM r. 1/A.mell.8/a4.) gefitinib, afatinib, erlotinib hatóanyag
közül bármelyik

össz. 1 209 KTE

2. rész
Beszerzésre javasolt
mennyiség

Hatóanyag

Melanoma BRAF negatív (NM r. 1/A.mell.14.)pembrolizumab, nivolumab össz. 35 607 KTE
hatóanyag közül bármelyik
3. rész
Hatóanyag

Beszerzésre javasolt
mennyiség

Melanoma BRAF poz. (NM r. 1/A.mell.14.) dabrafenib, vemurafenib
hatóanyag közül bármelyik

össz. 720 KTE

4. rész
Hatóanyag

Beszerzésre javasolt
mennyiség

Vastagbél daganat. (NM r. 1/A.mell. 8/e2.1., 8/e2.2. pontok)

össz. 998 KTE
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cetuximab, panitumumab hatóanyag közül bármelyik
5. rész
Hatóanyag

Beszerzésre javasolt
mennyiség

Prosztata dag. (NM r. 1/A.mell.15/a.) abirateron-acetet, enzalutamid
hatóanyag közül bármelyik

össz. 1 512 KTE

6. rész
Hatóanyag

Beszerzésre javasolt
mennyiség

Autoimmun gyull. kórk. (NM r. 1/A.mell.6/a1.) certolizumab pegol,
etanercept, adalimumab, golimumab hatóanyag közül bármelyik

össz. 758 KTE

7. rész
Hatóanyag

Beszerzésre javasolt
mennyiség

Időskori neovaszk. (nedves) macula degen. (AMD) (NM r. 1/A.mell.10.)
ranibizumab, aflibercept hatóanyag közül bármelyik

össz. 3 641 KTE.

8. rész
Hatóanyag

Beszerzésre javasolt
mennyiség

Fabry-kór (NM r. 1/A.mell. 11.) agalsidase beta, agalsidase alfa
hatóanyag közül bármelyik

össz. 910 KTE

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Második rész
XVI. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (továbbiakban: Kbt.)
105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányuló gyorsított nyílt
eljárás
IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 2017/S 096-188606
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 180/2017 (iktató szám: 14150/2017)
2

FO82/8-86/2017
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn)

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
Elnevezés: „Egyes terápiás csoportokban új betegek kezelésére szolgáló tételes elszámolás alá
gyógyszerek 2018. finanszírozási évre történő beszerzése keretmegállapodás megkötésére
irányuló gyorsított nyílt eljárás keretében, 8 részben”
1. rész
Hatóanyag: Tüdő dag. (NM r. 1/A.mell.8/a4.) gefitinib, afatinib, erlotinib hatóanyag közül
bármelyik, össz. 1 209 KTE mennyiségben
Az eljárás eredményes volt X igen □ nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
□ A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
□ A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás □ igen □ nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.2 Az eljárás eredménye 2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [3]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: Roche (Magyarország) Kft.
Székhelye: 2040 Budaörs, Edison u. 1.
adószám: 12176780-2-44
Hatóanyag, OENO kód
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Tüdő dag. (NM r. 1/A.mell.8/a4.) gefitinib, afatinib, erlotinib hatóanyag közül bármelyik
Teljes mennyiség
Gyógyszer megnevezése
Összmennyiség
ajánlati
(összesen nettó HUF)
Tarceva 25 mg filmtabletta
1209 KTE
884.933.595

ár

Ajánlattevő neve: Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt.
Székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12.
adószáma: 10875933-2-41
Hatóanyag, OENO kód
Tüdő dag. (NM r. 1/A.mell.8/a4.) gefitinib, afatinib, erlotinib hatóanyag közül bármelyik
Teljes mennyiség
Gyógyszer megnevezése
Összmennyiség
ajánlati
(összesen nettó HUF)
1209 KTE
656 789 250
gefitinib/afatinib/erlotinib
GIOTRIF 30 MG FILMTABLETTA

ár

Ajánlattevő neve: Astra Zeneca Kft.
Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 13-146.
adószám: 10904864-2-44
Hatóanyag, OENO kód
Tüdő dag. (NM r. 1/A.mell.8/a4.) gefitinib, afatinib, erlotinib hatóanyag közül bármelyik
Teljes mennyiség
Gyógyszer megnevezése
Összmennyiség
ajánlati
(összesen nettó HUF)
1209 KTE
gefitinib: Iressa 250 mg 645 484 223
filmtabletta,
30x
(nem
perforált)

ár

Az ajánlat értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a gyógyszerek és orvostechnikai
eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3)
bekezdése alapján a legalacsonyabb ár alapján történik.
A beérkezett ajánlatok minden szükséges dokumentumot tartalmaznak, továbbá megfelelnek az
ajánlattételi felhívásban, valamint az ajánlatkérési dokumentumokban meghatározott
követelményeknek. Ajánlattevők ajánlatai érvényesek.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal
oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési
pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell
beírni.)

Az ajánlattevő
neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

Az ajánlattevő
neve:

Az ajánlattevő
neve:

Értékelé- Értékelé- Értékelé- Értékelé- Értékelé- Értékelé4
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(adott esetben (adott esetben si pontalszempontjai is)
az
szám
alszempontok
súlyszámai is)

si pontszám és
súlyszám
szorzata

si pontszám

si pont- si pontszám és
szám
súlyszám
szorzata

si pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: -. 2
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: a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont, valamint a gyógyszerek és
orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm.
rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti értékelése alapján a legalacsonyabb ellenértékű érvényes
ajánlat. 2
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Nyertes ajánlattevő neve: Astra Zeneca Kft.
Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 13-146
adószám: 10904864-2-44
Hatóanyag, OENO kód
Tüdő dag. (NM r. 1/A.mell.8/a4.) gefitinib, afatinib, erlotinib hatóanyag közül bármelyik
Teljes mennyiség
Gyógyszer megnevezése
Összmennyiség
ajánlati
(összesen nettó HUF)
1209 KTE
gefitinib: Iressa 250 mg 645 484 223
filmtabletta,
30x
(nem
perforált)

ár

Az érvényes ajánlat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont, valamint a gyógyszerek és orvostechnikai
eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3)
bekezdése szerinti értékelése alapján a legalacsonyabb ellenértékű érvényes ajánlatot a
nyertesként megjelölt Ajánlattevő nyújtotta be.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2:
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X igen nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: még nem ismert
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
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V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: még nem ismert
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő
ajánlatában: Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 2. rész
Hatóanyag: Melanoma BRAF negatív (NM r. 1/A.mell.14.)pembrolizumab, nivolumab hatóanyag
közül bármelyik össz. 35 607 KTE mennyiségben
Az eljárás eredményes volt X igen □ nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
□ A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
□ A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás □ igen □ nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.2 Az eljárás eredménye 2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1 Ajánlattevő tett ajánlatot 2 változatban]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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Ajánlattevő neve: Euromedic-Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt.
Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 1.
adószáma: 11087388-2-44
1. számú ajánlatváltozat
Hatóanyag, OENO kód
Melanoma BRAF negatív (NM r. 1/A.mell.14.)pembrolizumab, nivolumab hatóanyag közül bármelyik
Teljes mennyiség
Gyógyszer megnevezése
Összmennyiség
ajánlati
ár
(összesen nettó HUF)
pembrolizumab
hatóanyag,
35 607 KTE
Keytruda 50 mg por oldatos 596 919 629,87
infúzióhoz
való
koncentrátumhoz 1x injekciós
üvegben

2. számú ajánlatváltozat
Hatóanyag, OENO kód
Melanoma BRAF negatív (NM r. 1/A.mell.14.)pembrolizumab, nivolumab hatóanyag közül bármelyik
Teljes mennyiség
Gyógyszer megnevezése
Összmennyiség
ajánlati
ár
(összesen nettó HUF)
35 607 KTE
964 005 486,86
nivolumab hatóanyag,

Opdivo
10
koncentrátum
infúzióhoz 1x4
üvegben,

mg/ml
oldatos
ml inj.

Opdivo
10
mg/ml
koncentrátum
oldatos
infúzióhoz 1x10 ml inj. üvegben

Az ajánlat értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a gyógyszerek és orvostechnikai
eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3)
bekezdése alapján a legalacsonyabb ár alapján történik.
A beérkezett ajánlat minden szükséges dokumentumot tartalmaz, továbbá megfelel az
ajánlattételi felhívásban, valamint az ajánlatkérési dokumentumokban meghatározott
követelményeknek. Ajánlattevő ajánlata érvényes mindkét változat tekintetében.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal
oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési
pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell
beírni.)

Az ajánlattevő
neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

Az ajánlattevő
neve:

Az ajánlattevő
neve:

Értékelé- Értékelé- Értékelé- Értékelé- Értékelé- Értékelé7
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(adott esetben (adott esetben si pontalszempontjai is)
az
szám
alszempontok
súlyszámai is)

si pontszám és
súlyszám
szorzata

si pontszám

si pont- si pontszám és
szám
súlyszám
szorzata

si pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: -. 2
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: a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont, valamint a gyógyszerek és
orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm.
rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti értékelése alapján a legalacsonyabb ellenértékű érvényes
ajánlat. 2
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt.
Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 1.
adószáma: 11087388-2-44
1. számú ajánlatváltozat
Hatóanyag, OENO kód
Melanoma BRAF negatív (NM r. 1/A.mell.14.)pembrolizumab, nivolumab hatóag közül bármelyik
Teljes mennyiség
Gyógyszer megnevezése
Összmennyiség
ajánlati
ár
(összesen nettó HUF)
35 607 KTE
pembrolizumab
hatóanyag, 596 919 629,87
Keytruda 50 mg por oldatos
infúzióhoz
való
koncentrátumhoz 1x injekciós
üvegben

Az érvényes ajánlat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont, valamint a gyógyszerek és orvostechnikai
eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3)
bekezdése szerinti értékelése alapján a legalacsonyabb ellenértékű érvényes ajánlatot a
nyertesként megjelölt Ajánlattevő nyújtotta be.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2:
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X igen nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
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ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: logisztikai szolgáltatás
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 Euromedic International Hungária Kft. 108508682-41
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő
ajánlatában: Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -

3. rész
Hatóanyag: melanoma BRAF poz. (NM r. 1/A.mell.14.) dabrafenib, vemurafenib hatóanyag közül
bármelyik össz. 720 KTE mennyiségben
Az eljárás eredményes volt: igen X nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
Jogorvoslati eljárás eredményeképpen a Közbeszerzési Döntőbizottság a D587/14/2017. számú
határozatával az ajánlati felhívást, a közbeszerzési dokumentumokat, és ezt követően az összes
döntést megsemmisítette, ennek okán az ajánlatkérő a 3. részt a Kbt. 75. § (2) bekezdés d) pontja
alapján eredménytelennek nyilvánította.
Tekintettel arra, hogy az ajánlat értékelésének a megkezdését megelőzően az eljárás felfüggesztésre
került, az Ajánlatkérő a beérkezett ajánlat további érvényességét, vagy érvénytelenségét nem
vizsgálta.
Beérkezett ajánlat adatai:
Ajánlattevő neve: Roche (Magyarország) Kft.
Székhelye: 2040 Budaörs, Edison u. 1.
adószám: 12176780-2-44
Hatóanyag, OENO kód
melanoma BRAF poz. (NM r. 1/A.mell.14.) dabrafenib, vemurafenib hatóanyag közül bármelyik
Teljes mennyiség

Gyógyszer megnevezése
Zelboraf 240 mg filmtabletta
9
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ajánlati
(összesen nettó HUF)

ár
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720 KTE

1.737.007.920

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
□ A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás □ igen X nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i): Tekintettel arra, hogy az ajánlat értékelésének a megkezdését megelőzően az
eljárás felfüggesztésre került, az Ajánlatkérő a beérkezett ajánlat érvényességét, vagy
érvénytelenségét nem vizsgálta.
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: Tekintettel arra, hogy az
ajánlat értékelésének a megkezdését megelőzően az eljárás felfüggesztésre került, az Ajánlatkérő a
beérkezett ajánlat érvényességét, vagy érvénytelenségét nem vizsgálta.
V.2 Az eljárás eredménye 2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: []
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal
oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési
pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell
beírni.)

Az ajánlattevő
neve:
Az értékelés

Az ajánlattevő
neve:

Az ajánlattevő
neve:

A részszempontok

részszempontjai súlyszámai
Értékelé- Értékelé- Értékelé- Értékelé- Értékelé- Értékelé(adott esetben (adott esetben si pontsi pont- si ponsi pont- si pontsi pontalszempontjai is)
az
szám
szám és tszám
szám és
szám
szám és
10
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alszempontok
súlyszámai is)

súlyszám
szorzata

súlyszám
szorzata

súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: -. 2
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.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2:
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 igen nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő
ajánlatában:
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
4. rész
Hatóanyag: vastagbél dag. (NM r. 1/A.mell. 8/e2.1., 8/e2.2. pontok) cetuximab, panitumumab
hatóanyag közül bármelyik össz. 998 KTE mennyiségben
Az eljárás eredményes volt X igen □ nem
11
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V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
□ A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
□ A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás □ igen □ nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.2 Az eljárás eredménye 2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1 Ajánlattevő tett ajánlatot 2 változatban]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: Euromedic-Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt.
Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 1.
adószáma: 11087388-2-44
1. számú ajánlatváltozat

Hatóanyag, OENO kód
vastagbél dag. (NM r. 1/A.mell. 8/e2.1., 8/e2.2. pontok) cetuximab, panitumumab hatóanyag közül
bármelyik
Teljes mennyiség
Gyógyszer megnevezése
Összmennyiség
ajánlati
ár
(összesen nettó HUF)
998 KTE

cetuximab hatóanyag,
Erbitux 5 mg/ml oldatos
infúzió 1x20ml,
Erbitux 5 mg/ml oldatos
infúzió 1x100 ml

2. számú ajánlatváltozat

12
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Hatóanyag, OENO kód
vastagbél dag. (NM r. 1/A.mell. 8/e2.1., 8/e2.2. pontok) cetuximab, panitumumab hatóanyag közül
bármelyik
Teljes mennyiség
Gyógyszer megnevezése
Összmennyiség
ajánlati
ár
(összesen nettó HUF)

panitumumab
hatóanyag,
Vectibix
20
mg/ml 2 779 658 533,6
koncentrátum
oldatos
infúzióhoz 1x5ml

998 KTE

Az ajánlat értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja valamint a gyógyszerek és orvostechnikai
eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3)
bekezdése alapján a legalacsonyabb ár alapján történik.
A beérkezett ajánlat minden szükséges dokumentumot tartalmaz, továbbá megfelel az
ajánlattételi felhívásban, valamint az ajánlatkérési dokumentumokban meghatározott
követelményeknek. Ajánlattevő ajánlata érvényes mindkét változat tekintetében.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal
oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési
pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell
beírni.)

Az ajánlattevő
neve:
Az értékelés

Az ajánlattevő
neve:

Az ajánlattevő
neve:

A részszempontok

részszempontjai súlyszámai Értékelé- Értékelé- Értékelé- Értékelé- Értékelé- Értékelé(adott esetben (adott esetben si pontsi pont- si ponsi pont- si pontsi pontalszempontjai is)
az
szám
szám és tszám
szám és
szám
szám és
alszempontok
súlyszám
súlyszám
súlyszám
súlyszámai is)
szorzata
szorzata
szorzata
A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: -. 2
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
13
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ponthatárok közötti pontszámot: a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont, valamint a gyógyszerek és
orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm.
rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti értékelése alapján a legalacsonyabb ellenértékű érvényes
ajánlat. 2
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt.
Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 1.
adószáma: 11087388-2-44
1. számú ajánlatváltozat
Hatóanyag, OENO kód
vastagbél dag. (NM r. 1/A.mell. 8/e2.1., 8/e2.2. pontok) cetuximab, panitumumab hatóanyag közül
bármelyik
Teljes mennyiség
Gyógyszer megnevezése
Összmennyiség
ajánlati
ár
(összesen nettó HUF)
998 KTE
1 898 404 981,2
cetuximab hatóanyag,

Erbitux 5 mg/ml oldatos
infúzió 1x20ml,
Erbitux 5 mg/ml oldatos
infúzió 1x100 ml
Az érvényes ajánlat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont, valamint a gyógyszerek és orvostechnikai
eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3)
bekezdése szerinti értékelése alapján a legalacsonyabb ellenértékű érvényes ajánlatot a
nyertesként megjelölt Ajánlattevő nyújtotta be.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2:
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X igen x nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: logisztikai feladatok
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 Euromedic International Hungária Kft. 108508682-41
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő
ajánlatában: Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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: 14
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V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 5. rész
Hatóanyag: prosztata dag. (NM r. 1/A.mell.15/a.) abirateron-acetat, enzalutamid
hatóanyag közül bármelyik össz. 1512 KTE mennyiségben
Az eljárás eredményes volt X igen □ nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
□ A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
□ A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás □ igen □ nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.2 Az eljárás eredménye 2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [2]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve,címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt.
Székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12.
adószáma: 10875933-2-41
Hatóanyag, OENO kód
prosztata dag. (NM r. 1/A.mell.15/a.) abirateron-acetet, enzalutamid hatóanyag közül bármelyik
Teljes mennyiség
Gyógyszer megnevezése
Összmennyiség
ajánlati
(összesen nettó HUF)

enzalutamid
1512 KTE

XTANDI 40 MG LÁGY KAPSZULA
112x
15
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Közös ajánlattevők neve: Euromedic-Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1051 Budapest,
Dorottya u. 1. adószáma: 11087388-2-44) és Janssen-Cilag Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 814., adószáma:13216281-2-44 )
Hatóanyag, OENO kód
prosztata dag. (NM r. 1/A.mell.15/a.) abirateron-acetet, enzalutamid hatóanyag közül bármelyik
Teljes mennyiség
Gyógyszer megnevezése
Összmennyiség
ajánlati
(összesen nettó HUF)
1512 KTE
2 275 076 095
abirateron-acetát,
ZYTIGA 500 MG FILMTABLETTA
56x

ár

Az ajánlat értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja valamint a gyógyszerek és orvostechnikai
eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3)
bekezdése alapján a legalacsonyabb ár alapján történik.
A beérkezett ajánlatok minden szükséges dokumentumot tartalmaznak, továbbá megfelelnek az
ajánlattételi felhívásban, valamint az ajánlatkérési dokumentumokban meghatározott
követelményeknek. Ajánlattevők ajánlatai érvényesek.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal
oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési
pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell
beírni.)

Az ajánlattevő
neve:
Az értékelés

Az ajánlattevő
neve:

Az ajánlattevő
neve:

A részszempontok

részszempontjai súlyszámai Értékelé- Értékelé- Értékelé- Értékelé- Értékelé- Értékelé(adott esetben (adott esetben si pontsi pont- si ponsi pont- si pontsi pontalszempontjai is)
az
szám
szám és tszám
szám és
szám
szám és
alszempontok
súlyszám
súlyszám
súlyszám
súlyszámai is)
szorzata
szorzata
szorzata
A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: -. 2
16

FO82/8-86/2017
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: a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont, valamint a gyógyszerek és
orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm.
rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti értékelése alapján a legalacsonyabb ellenértékű érvényes
ajánlat. 2
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt.
Székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12.
adószáma: 10875933-2-41
Hatóanyag, OENO kód
prosztata dag. (NM r. 1/A.mell.15/a.) abirateron-acetet, enzalutamid hatóanyag közül bármelyik
Teljes mennyiség
Gyógyszer megnevezése
Összmennyiség
ajánlati
ár
(összesen nettó HUF)
2 260 811 619
enzalutamid
1512 KTE
XTANDI 40 MG LÁGY KAPSZULA
112x

Az érvényes ajánlat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont, valamint a gyógyszerek és orvostechnikai
eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3)
bekezdése szerinti értékelése alapján a legalacsonyabb ellenértékű érvényes ajánlatot a
nyertesként megjelölt Ajánlattevő nyújtotta be.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2:
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 igen x nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő
ajánlatában: Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 17

FO82/8-86/2017

6. rész
Hatóanyag: autoimmun gyull. kórk. (NM r. 1/A.mell.6/a1.) certolizumab pegol, etanercept,
adalimumab, golimumab hatóanyag közül bármelyik össz. 758 KTE mennyiségben
Az eljárás eredményes volt X igen □ nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
□ A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
□ A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás □ igen □ nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.2 Az eljárás eredménye 2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [3]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt.
Székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12.
adószáma: 10875933-2-41
Hatóanyag, OENO kód
autoimmun gyull. kórk. (NM r. 1/A.mell.6/a1.) certolizumab pegol, etanercept, adalimumab,
golimumab hatóanyag közül bármelyik
Teljes mennyiség
Gyógyszer megnevezése
Összmennyiség
ajánlati
(összesen nettó HUF)
688 271 580,etanercept
758 KTE
ENBREL 10 MG POR ÉS

OLDÓSZER
OLDATOS

INJEKCIÓHOZ
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GYERMEKEK RÉSZÉRE 4x
ENBREL 25 MG OLDATOS
INJEKCIÓ
ELŐRETÖLTÖTT
FECSKENDŐBEN 4x
ENBREL 25 MG POR ÉS
OLDÓSZER
OLDATOS
INJEKCIÓHOZ 4x
ENBREL 50 MG OLDATOS
INJEKCIÓ
ELŐRETÖLTÖTT
FECSKENDŐBEN 4x
ENBREL 50 MG OLDATOS
INJEKCIÓ
ELŐRETÖLTÖTT
INJEKCIÓS TOLLBAN 4X
Ajánlattevő neve: Euromedic-Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt.
Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 1.
adószáma: 11087388-2-44
1. számú ajánlatváltozat
Hatóanyag, OENO kód
autoimmun gyull. kórk. (NM r. 1/A.mell.6/a1.) certolizumab pegol, etanercept, adalimumab,
golimumab hatóanyagok közül bármelyik
Teljes mennyiség
Gyógyszer megnevezése
Összmennyiség
ajánlati
(összesen nettó HUF)
758 KTE

golimumab hatóanyag,
Simponi 50 mg oldatos
injekció előretöltött injkeciós
tollban 1x
Simponi 50 mg oldatos
injekció
előretöltött
fecskendőben 1x
Simponi 100 mg oldatos
injekció előretöltött injkeciós
tollban 1x
Simponi 100 mg oldatos
injekció
előretöltött
fecskendőben 1x

ár

461 966 227,81

2. számú ajánlatváltozat
Hatóanyag, OENO kód
autoimmun gyull. kórk. (NM r. 1/A.mell.6/a1.) certolizumab pegol, etanercept, adalimumab,
golimumab hatóanyag közül bármelyik
Teljes mennyiség
Gyógyszer megnevezése
Összmennyiség
ajánlati
(összesen nettó HUF)
758 KTE
767 139 135,64
certolizumab
pegol
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hatóanyag,
Cimzia 200 mg oldatos injekció
előretöltött fecskendőben
2x1ml

Ajánlattevő neve: AbbVie Kft.
Székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.
adószáma: 23395675-2-43
Hatóanyag, OENO kód
autoimmun gyull. kórk. (NM r. 1/A.mell.6/a1.) certolizumab pegol, etanercept, adalimumab,
golimumab hatóanyag közül bármelyik
Teljes mennyiség
Gyógyszer megnevezése
Összmennyiség
ajánlati
(összesen nettó HUF)
571 770 000
HUMIRA (ADALIMUMAB)
758 KTE

ár

Az ajánlat értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja valamint a gyógyszerek és orvostechnikai
eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3)
bekezdése alapján a legalacsonyabb ár alapján történik.
A beérkezett ajánlatok minden szükséges dokumentumot tartalmaznak, továbbá megfelelnek az
ajánlattételi felhívásban, valamint az ajánlatkérési dokumentumokban meghatározott
követelményeknek. Ajánlattevők ajánlatai érvényesek.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal
oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési
pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell
beírni.)

Az ajánlattevő
neve:
Az értékelés

Az ajánlattevő
neve:

Az ajánlattevő
neve:

A részszempontok

részszempontjai súlyszámai Értékelé- Értékelé- Értékelé- Értékelé- Értékelé- Értékelé(adott esetben (adott esetben si pontsi pont- si ponsi pont- si pontsi pontalszempontjai is)
az
szám
szám és tszám
szám és
szám
szám és
alszempontok
súlyszám
súlyszám
súlyszám
súlyszámai is)
szorzata
szorzata
szorzata
A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
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összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: -. 2
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: a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont valamint a gyógyszerek és
orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm.
rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti értékelése alapján a legalacsonyabb ellenértékű érvényes
ajánlat. 2

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt.
Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 1.
adószáma: 11087388-2-44
A nyertes ajánlat az 1. ajánlatváltozat.
Hatóanyag, OENO kód
autoimmun gyull. kórk. (NM r. 1/A.mell.6/a1.) certolizumab pegol, etanercept, adalimumab,
golimumab hatóanyagok közül bármelyik
Teljes mennyiség
Gyógyszer megnevezése
Összmennyiség
ajánlati
(összesen nettó HUF)
461 966 227,81
golimumab hatóanyag,
758 KTE
Simponi 50 mg oldatos

ár

injekció előretöltött injkeciós
tollban 1x
Simponi 50 mg oldatos
injekció
előretöltött
fecskendőben 1x
Simponi 100 mg oldatos
injekció előretöltött injkeciós
tollban 1x
Simponi 100 mg oldatos
injekció
előretöltött
fecskendőben 1x

Az érvényes ajánlat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont, valamint a gyógyszerek és orvostechnikai
eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3)
bekezdése szerinti értékelése alapján a legalacsonyabb ellenértékű érvényes ajánlatot a
nyertesként megjelölt Ajánlattevő nyújtotta be.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2:
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X igen nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
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az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 Euromedic International Hungária Kft. 108508682-41
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő
ajánlatában: Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 7. rész
Hatóanyag: Időskori neovaszk. (nedves) macula degen. (AMD) (NM r. 1/A.mell.10.)
ranibizumab, aflibercept hatóanyag közül bármelyik össz. 3641 KTE mennyiségben
Az eljárás eredményes volt X igen □ nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
□ A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
□ A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás □ igen □ nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.2 Az eljárás eredménye 2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [2]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
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Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: Bayer Hungária Kft.
Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
adószáma: 10263002-2-44
Hatóanyag, OENO kód
Időskori neovaszk. (nedves) macula degen. (AMD) (NM r. 1/A.mell.10.) ranibizumab, aflibercept
hatóanyag közül bármelyik
Teljes mennyiség

Gyógyszer megnevezése

Összmennyiség
ajánlati
(összesen nettó HUF)

ár

Eylea/aflibercept
3641 KTE

723.833.840

Ajánlattevő neve: Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt.
Székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12.
adószáma: 10875933-2-41
Hatóanyag, OENO kód
Időskori neovaszk. (nedves) macula degen. (AMD) (NM r. 1/A.mell.10.) ranibizumab, aflibercept
hatóanyag közül bármelyik
Teljes mennyiség

Gyógyszer megnevezése

3641 KTE

ranibizumab

Összmennyiség
ajánlati
(összesen nettó HUF)
1 604 828 278

ár

LUCENTIS 10 MG/ML OLDATOS
INJEKCIÓ 1x

Az ajánlat értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja valamint a gyógyszerek és orvostechnikai
eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3)
bekezdése alapján a legalacsonyabb ár alapján történik.
A beérkezett ajánlatok minden szükséges dokumentumot tartalmaznak, továbbá megfelelnek az
ajánlattételi felhívásban, valamint az ajánlatkérési dokumentumokban meghatározott
követelményeknek. Ajánlattevők ajánlatai érvényesek.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal
oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési
pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell
beírni.)

Az ajánlattevő
neve:
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neve:
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Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai súlyszámai Értékelé- Értékelé- Értékelé- Értékelé- Értékelé- Értékelé(adott esetben (adott esetben si pontsi pont- si ponsi pont- si pontsi pontalszempontjai is)
az
szám
szám és tszám
szám és
szám
szám és
alszempontok
súlyszám
súlyszám
súlyszám
súlyszámai is)
szorzata
szorzata
szorzata
A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: -. 2
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: a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont valamint a gyógyszerek és
orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm.
rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti értékelése alapján a legalacsonyabb ellenértékű érvényes
ajánlat.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: Bayer Hungária Kft.
Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
adószáma: 10263002-2-44
Hatóanyag, OENO kód
Időskori neovaszk. (nedves) macula degen. (AMD) (NM r. 1/A.mell.10.) ranibizumab, aflibercept
hatóanyag közül bármelyik
Teljes mennyiség

Gyógyszer megnevezése
Eylea/aflibercept

Összmennyiség
ajánlati
(összesen nettó HUF)
723.833.840

ár

3641 KTE

Az érvényes ajánlat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont, valamint a gyógyszerek és orvostechnikai
eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3)
bekezdése szerinti értékelése alapján a legalacsonyabb ellenértékű érvényes ajánlatot a
nyertesként megjelölt Ajánlattevő nyújtotta be.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2:
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V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 igen x nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő
ajánlatában: Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -

8. rész
Hatóanyag: Fabry-kór NM r. 1/A.mell. 11.) agalsidase beta, agalsidase alfa
hatóanyag közül bármelyik
Az eljárás eredményes volt X igen □ nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
□ A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
□ A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás □ igen □ nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.2 Az eljárás eredménye 2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A beérkezett ajánlatok száma: [2]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: Euromedic-Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt.
Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 1
adószáma: 11087388-2-44

Hatóanyag, OENO kód
Fabry-kór (NM r. 1/A.mell. 11.) agalsidase beta, agalsidase alfa hatóanyag közül bármelyik
Teljes mennyiség
Gyógyszer megnevezése
Összmennyiség
ajánlati
(összesen nettó HUF)
910 KTE
132 889 975,92
agalsidase beta hatóanyag,

ár

Fabrazyme 5 mg por oldatos
infúzióhoz
való
koncentrátumhoz 1x
Fabrazyme 35 mg por oldatos
infúzióhoz való
koncentrátumhoz 1x

Az ajánlat értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja valamint a gyógyszerek és orvostechnikai
eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3)
bekezdése alapján a legalacsonyabb ár alapján történik.
A beérkezett ajánlat minden szükséges dokumentumot tartalmaz, továbbá megfelel az
ajánlattételi felhívásban, valamint az ajánlatkérési dokumentumokban meghatározott
követelményeknek. Ajánlattevő ajánlata érvényes.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal
oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési
pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell
beírni.)

Az ajánlattevő
neve:
Az értékelés

Az ajánlattevő
neve:

Az ajánlattevő
neve:

A részszempontok

részszempontjai súlyszámai Értékelé- Értékelé- Értékelé- Értékelé- Értékelé- Értékelé(adott esetben (adott esetben si pontsi pont- si ponsi pont- si pontsi pontalszempontjai is)
az
szám
szám és tszám
szám és
szám
szám és
alszempontok
súlyszám
súlyszám
súlyszám
súlyszámai is)
szorzata
szorzata
szorzata
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A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: -. 2
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: a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont valamint a gyógyszerek és
orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm.
rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti értékelése alapján a legalacsonyabb ellenértékű érvényes
ajánlat. 2
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:
Ajánlattevő neve: Euromedic-Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt.
Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 1
adószáma: 11087388-2-44
Hatóanyag, OENO kód
Fabry-kór (NM r. 1/A.mell. 11.) agalsidase beta, agalsidase alfa hatóanyag közül bármelyik
Teljes mennyiség
Gyógyszer megnevezése
Összmennyiség
ajánlati
(összesen nettó HUF)
910 KTE
132 889 975,92
agalsidase beta hatóanyag,

ár

Fabrazyme 5 mg por oldatos
infúzióhoz
való
koncentrátumhoz 1x
Fabrazyme 35 mg por oldatos
infúzióhoz való
koncentrátumhoz 1x

Az érvényes ajánlat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont, valamint a gyógyszerek és orvostechnikai
eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3)
bekezdése szerinti értékelése alapján a legalacsonyabb ellenértékű érvényes ajánlatot a
nyertesként megjelölt Ajánlattevő nyújtotta be.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X igen nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: logisztikai szolgáltatás
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a
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része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 Euromedic International Hungária Kft. 108508682-41
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek)
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő
ajánlatában: Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve: Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt.
Székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12.
adószáma: 10875933-2-41
Hatóanyag, OENO kód
Fabry-kór (NM r. 1/A.mell. 11.) agalsidase beta, agalsidase alfa hatóanyag közül bármelyik
Teljes mennyiség

910 KTE

Gyógyszer megnevezése

agalsidase alfa
REPLAGAL
1
MG/ML
KONCENTRÁTUM OLDATOS
INFÚZIÓHOZ/INJ.
ÜVEG
(3,5ML) 1x

Összmennyiség
ajánlati
(összesen nettó HUF)

ár

0,-

A Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. A 8. részteljesítésre benyújtott ajánlata érvénytelen
a Kbt. 73. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, mert aránytalanul alacsony ellenértéket tartalmaz.
A Bíráló Bizottság nem fogadta el Ajánlattevő indoklását az aránytalanul alacsony ár
megalapozottságára vonatkozóan, mert az nem felelt meg a Kbt-ben foglalt követelményeknek. Az
érvénytelenségről történő értesítést, a részletes szöveges indoklással (az indoklás üzleti titok voltára
tekintettel is) együtt, Ajánlattevőnek külön, közvetlenül küldjük meg.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
A Kbt. 131.§ (6) bekezdés alapján „Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség (5) bekezdés
szerinti időtartama alatt köteles megkötni. Ha e törvény másként nem rendelkezik, nem köthető meg
azonban a szerződés az írásbeli összegezés - ha az összegezés javítására kerül sor és az eljárás
eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat
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módosul, a módosított összegezés - megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017.12.07.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017.12.14.
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2 Szerződéskötés napja: 2017.12.27..
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben
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