F082/17-72/2017
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

veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló
faktorkészítmények 2018. évi beszerzésére kötendő keret-megállapodás”
II.1.1)

A

közbeszerzés

tárgya:

„A

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: eptacog alfa (aktivált) (rekombináns aktivált VII. koagulációs faktor) (ATC kód:B02BD08) 13
170 mg
2. rész: aktivált prothrombin komplex koncentrátum (VIII. koagulációs faktor inhibitor „bypassing”
aktivitású készítmény) (ATC kód: B02BD03) 5 286 000 NE
3. rész: PUP (korábban még nem kezelt) betegek kezelésére is alkalmas recombináns technológiával
előállított 3. generációs teljes molekulaméretű VIII. faktor koncentrátum (ATC kód: B02BD02) 6 204
000 NE
4. rész: recombináns technológiával előállított 3. generációs B-domain rövidített, teljesen tirozinszulfatált VIII. faktor koncentrátum, korábban már kezelt, ún. PTP betegek részére (ATC kód:
B02BD02) 3 468 000 NE
5. rész: recombináns technológiával humán sejtvonalon előállított 3. generációs B-domain-rövidített
VIII. faktor koncentrátum (ATC kód: B02BD02) 4 355 000 NE
6. rész: recombináns technológiával előállított 3. generációs teljes molekulaméretű VIII. faktor
koncentrátum (ATC kód: B02BD02) 2 681 000 NE
7. rész: von Willebrand betegség kezelésére szolgáló, kiegyensúlyozott von Willebrand/VIII. faktor
tartalmú plazma eredetű von Willebrand faktor/VIII. faktor készítmény (ATC kód: B02BD06)
3 000 000 NE
8. rész: von Willebrand betegség kezelésére szolgáló, nagy von Willebrand faktor tartalmú plazma
eredetű von Willebrand faktor/VIII. faktor készítmény (ATC kód:B02BD06) 6 500 000 NE
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 és 85.§ (2) bekezdése c) pontja szerinti keretmegállapodás
megkötésére irányuló gyorsított, tárgyalásos közbeszerzési eljárás
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IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: A közbeszerzési eljárásokban megjelenő egyes terméksorokon szereplő
készítmények a Haemofilia „A” (a VIII-as véralvadási alvadási faktor X kromoszómára lokalizálódó
génjében bekövetkező mutáció következtében létrejövő veleszületett vérzékenység), kezelésére
szolgáló gyógyszerek. Egy olyan szenzitív betegkör számára, akik folyamatos gyógyszeres kezelést,
ellátást igényelnek nagyon nagy felelősség, hogy a váratlan helyzetek felmerülése esetére is
rendelkezésre álljon a megfelelő mennyiségű és összetételű gyógyszer. (Így különösen a műtétek,
balesetek, és az inhibitor-képződés, melyek minden esetben kivétel nélkül nagyobb mennyiségű
faktorpótlást igényelnek, vagy pedig az eddigi készítményről más készítményre történő
gyógyszerváltást.) Önmagában az ár nem meghatározható, a kezelési és immun-genetikai mátrix
miatt egyes termékek/termékkör esetében a szakmai szempontok tárgyalás nélkül nem
érvényesíthetők. A tárgyalásos eljárás alkalmazásának lehetősége a Kbt. és a 16/2012. (II.16.) Korm.
rendelet rendelkezései alapján fennáll.
IV.1.4. 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: 2017/S222-4611201
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: KÉ-16502/2017
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése: 2IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:2Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának
indoka:V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: Eptacog alfa (aktivált) (rekombináns aktivált
VII. koagulációs faktor) (ATC kód:B02BD08)
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
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tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:2
V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Az ajánlat értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár alapján
történik.
Ajánlattevő neve: Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt.
Székhelye: 1051 Budapest Dorottya u. 1.
Adószám: 11087388-2-44
Végleges ajánlati ár: nettó 2 165 893 948,80 Ft
Termék
megnevezése
NOVOSEVEN 1 MG (50
KNE) POR ÉS OLDÓSZER
OLDATOS
INFJEKCIÓHOZ 1x
injekciós üvegben + 1
db. fecskendő + 1 db
adapter;
NOVOSEVEN 2 MG
(100 KNE) POR ÉS
OLDÓSZER OLDATOS
INFJEKCIÓHOZ 1x
injekciós üvegben + 1
db. fecskendő + 1 db
adapter;
NOVOSEVEN 5 MG
(250 KNE) POR ÉS
OLDÓSZER OLDATOS
INFJEKCIÓHOZ 1x
injekciós üvegben + 1
db. fecskendő + 1 db
adapter

Mennyiség

Nettó
egységár
HUF/mg

Ajánlati összár
HUF

13 170 mg

164 456,64 Ft/mg

2 165 893 948,80 Ft

NOVOSEVEN 8 MG
(400 KNE) POR ÉS
OLDÓSZER OLDATOS
INFJEKCIÓHOZ 1x
injekciós üvegben + 1
db. fecskendő + 1 db
adapter
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A beérkezett végleges 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.)
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 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.
Adószám: 11087388-2-44
Végleges ajánlati ár: nettó 2 165 893 948,80 Ft
Termék
megnevezése
NOVOSEVEN 1 MG (50
KNE) POR ÉS OLDÓSZER
OLDATOS
INFJEKCIÓHOZ 1x
injekciós üvegben + 1
db. fecskendő + 1 db
adapter;
NOVOSEVEN 2 MG
(100 KNE) POR ÉS
OLDÓSZER OLDATOS
INFJEKCIÓHOZ 1x
injekciós üvegben + 1
db. fecskendő + 1 db
adapter;
NOVOSEVEN 5 MG
(250 KNE) POR ÉS
OLDÓSZER OLDATOS
INFJEKCIÓHOZ 1x
injekciós üvegben + 1
db. fecskendő + 1 db
adapter

Mennyiség

Nettó
egységár
HUF/mg

Ajánlati összár
HUF

13 170 mg

164 456,64 Ft/mg

2 165 893 948,80 Ft

NOVOSEVEN 8 MG
(400 KNE) POR ÉS
OLDÓSZER OLDATOS
INFJEKCIÓHOZ 1x
injekciós üvegben + 1
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db. fecskendő + 1 db
adapter

Az érvényes ajánlat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont 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: 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., adószáma:
10850868-2-41
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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: 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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:2 V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [2] Elnevezés: aktivált prothrombin komplex koncentrátum
(VIII. koagulációs faktor inhibitor „bypassing” aktivitású készítmény) (ATC kód: B02BD03)
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):
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V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:2
V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Az ajánlat értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár alapján
történik.
Ajánlattevő neve: Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt.
Székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12.
adószáma: 10875933-2-44
Végleges ajánlati ár: nettó 1 115 346 000 Ft
Termék
megnevezése

Mennyiség

Nettó
egységár
HUF/NE

Ajánlati összár
HUF

5 286 000 NE

211,00,-/NE

1 115 346 000 Ft

FEIBA NF 1000
EGYSÉG/20 ML
POR ÉS OLDÓSZER
OLDATOS
INFJEKCIÓHOZ 1X
FEIBA NF 500
EGYSÉG/20 ML
POR ÉS OLDÓSZER
OLDATOS
INJEKCIÓHOZ 1X

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.)
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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 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: 10875933-2-44
Végleges ajánlati ár: nettó 1 115 346 000 Ft
Termék
megnevezése

Mennyiség

Nettó
egységár
HUF/NE

Ajánlati összár
HUF

5 286 000 NE

211,00,-/NE

1 115 346 000 Ft

FEIBA NF 1000
EGYSÉG/20 ML
POR ÉS OLDÓSZER
OLDATOS
INFJEKCIÓHOZ 1X
FEIBA NF 500
EGYSÉG/20 ML
POR ÉS OLDÓSZER
OLDATOS
INJEKCIÓHOZ 1X

Az érvényes ajánlat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont 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:
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 nem ismert
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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: 7
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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
ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:2 V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [3] Elnevezés: PUP (korábban még nem kezelt) betegek
kezelésére is alkalmas recombináns technológiával előállított 3. generációs teljes molekulaméretű
VIII. faktor koncentrátum (ATC kód: B02BD02)
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.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:2
V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Az ajánlat értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár alapján
történik.
Ajánlattevő neve: Hungaropharma Zrt.
Székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12.
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Adószám: 10875933-2-44
Végleges ajánlati ár: nettó 1 240 800 000 Ft
Termék
megnevezése

Mennyiség

Nettó
egységár
HUF/NE

Ajánlati összár
HUF

6 204 000 NE

200,-/NE

1 240 800 000,-

ADVATE 250 NE
POR ÉS OLDÓSZER
OLDATOS
INJEKCIÓHOZ 1X
ADVATE 500 NE
POR ÉS OLDÓSZER
OLDATOS
INJEKCIÓHOZ 1X
ADVATE 1000 NE
POR ÉS OLDÓSZER
OLDATOS
INJEKCIÓHOZ 1X
ADVATE 2000 NE
POR ÉS OLDÓSZER
OLDATOS
INJEKCIÓHOZ 1X
ADVATE 3000 NE
POR ÉS OLDÓSZER
OLDATOS
INJEKCIÓHOZ 1X

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.)
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 szerinti értékelése alapján a
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legalacsonyabb ellenértékű érvényes ajánlat. 2
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: Hungaropharma Zrt.
Székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12.
Adószám: 10875933-2-44
Végleges ajánlati ár: nettó 1 240 800 000 Ft
Termék
megnevezése

Mennyiség

Nettó
egységár
HUF/NE

Ajánlati összár
HUF

6 204 000 NE

200,-/NE

1 240 800 000,-

ADVATE 250 NE
POR ÉS OLDÓSZER
OLDATOS
INJEKCIÓHOZ 1X
ADVATE 500 NE
POR ÉS OLDÓSZER
OLDATOS
INJEKCIÓHOZ 1X
ADVATE 1000 NE
POR ÉS OLDÓSZER
OLDATOS
INJEKCIÓHOZ 1X
ADVATE 2000 NE
POR ÉS OLDÓSZER
OLDATOS
INJEKCIÓHOZ 1X
ADVATE 3000 NE
POR ÉS OLDÓSZER
OLDATOS
INJEKCIÓHOZ 1X

Az érvényes ajánlat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont 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:
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: 2 nem ismert
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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: 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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:2 V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [4] Elnevezés: recombináns technológiával előállított 3.
generációs B-domain rövidített, teljesen tirozin-szulfatált VIII. faktor koncentrátum, korábban már
kezelt, ún. PTP betegek részére (ATC kód: B02BD02)
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, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:2
V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
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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Az ajánlat értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár alapján
történik.
Ajánlattevő neve: Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt.
Székhelye: 1051 Budapest Dorottya u. 1.
Adószám: 11087388-2-44
Végleges ajánlati ár: nettó 679 728 000 Ft
Termék
megnevezése
NovoEight 250 NE
por és oldószer
oldatos injekcióhoz
1x250NE injekciós
üvegben + 1
előretöltött
fecskendő + 1
injekciós
üvegadapter
NovoEight 500 NE
por és oldószer
oldatos injekcióhoz
1x500 NE injekciós
üvegben + 1
előretöltött
fecskendő + 1
injekciós
üvegadapter
NovoEight 1000 NE
por és oldószer
oldatos injekcióhoz
1x1000NE injekciós
üvegben + 1
előretöltött
fecskendő + 1
injekciós
üvegadapter
NovoEight 1500 NE
por és oldószer
oldatos injekcióhoz
1x1500NE injekciós
üvegben + 1
előretöltött
fecskendő + 1
injekciós
üvegadapter
NovoEight 2000 NE
por és oldószer
oldatos injekcióhoz

Mennyiség

3 468 000 NE

Nettó
egységár
HUF/NE

Ajánlati összár
HUF

196 Ft/NE

679 728 000 Ft
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1x2000n NE
injekciós üvegben
+ 1 előretöltött
fecskendő + 1
injekciós
üvegadapter
NovoEight 3000 NE
por és oldószer
oldatos injekcióhoz
1x3000NE injekciós
üvegben + 1
előretöltött
fecskendő + 1
injekciós
üvegadapter

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.)
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 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.
Adószám: 11087388-2-44
Végleges ajánlati ár: nettó 679 728 000 Ft
Termék
megnevezése
NovoEight 250 NE
por és oldószer
oldatos injekcióhoz
1x250NE injekciós

Mennyiség

3 468 000 NE

Nettó
egységár
HUF/NE

Ajánlati összár
HUF

196 Ft/NE

679 728 000 Ft
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üvegben + 1
előretöltött
fecskendő + 1
injekciós
üvegadapter
NovoEight 500 NE
por és oldószer
oldatos injekcióhoz
1x500 NE injekciós
üvegben + 1
előretöltött
fecskendő + 1
injekciós
üvegadapter
NovoEight 1000 NE
por és oldószer
oldatos injekcióhoz
1x1000NE injekciós
üvegben + 1
előretöltött
fecskendő + 1
injekciós
üvegadapter
NovoEight 1500 NE
por és oldószer
oldatos injekcióhoz
1x1500NE injekciós
üvegben + 1
előretöltött
fecskendő + 1
injekciós
üvegadapter
NovoEight 2000 NE
por és oldószer
oldatos injekcióhoz
1x2000n NE
injekciós üvegben
+ 1 előretöltött
fecskendő + 1
injekciós
üvegadapter
NovoEight 3000 NE
por és oldószer
oldatos injekcióhoz
1x3000NE injekciós
üvegben + 1
előretöltött
fecskendő + 1
injekciós
üvegadapter

Az érvényes ajánlat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti értékelése alapján a legalacsonyabb
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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: 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., adószáma:
10850868-2-41
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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: 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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:2V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [5] Elnevezés: recombináns technológiával humán
sejtvonalon előállított 3. generációs B-domain-rövidített VIII. faktor koncentrátum (ATC kód:
B02BD02)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:
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V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:2
V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Az ajánlat értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár alapján
történik.
Ajánlattevő neve: Hungaropharma Zrt.
Székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12.
Adószám: 10875933-2-44
Végleges ajánlati ár: nettó 740 350 000 Ft
Termék
megnevezése

Mennyiség

Nettó
egységár
HUF/NE

Ajánlati összár
HUF

4 355 000 NE

170,-/NE

740 350 000,-

NUWIQ 1000 NE
POR ÉS OLDÓSZER
OLDATOS
INJEKCIÓHOZ 1X
NUWIQ 2000 NE
POR ÉS OLDÓSZER
OLDATOS
INJEKCIÓHOZ 1X
NUWIQ 250 NE
POR ÉS OLDÓSZER
OLDATOS
INJEKCIÓHOZ 1X
NUWIQ 500 NE
POR ÉS OLDÓSZER
OLDATOS
INJEKCIÓHOZ 1X

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
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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.)
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 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 Zrt.
Székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12.
Adószám: 10875933-2-44
Végleges ajánlati ár: nettó 740 350 000 Ft
Termék
megnevezése

Mennyiség

Nettó
egységár
HUF/NE

Ajánlati összár
HUF

4 355 000 NE

170,-/NE

740 350 000,-

NUWIQ 1000 NE
POR ÉS OLDÓSZER
OLDATOS
INJEKCIÓHOZ 1X
NUWIQ 2000 NE
POR ÉS OLDÓSZER
OLDATOS
INJEKCIÓHOZ 1X
NUWIQ 250 NE
POR ÉS OLDÓSZER
OLDATOS
INJEKCIÓHOZ 1X
NUWIQ 500 NE
POR ÉS OLDÓSZER
OLDATOS
INJEKCIÓHOZ 1X

Az érvényes ajánlat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont 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
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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 nem ismert
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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: 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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:2V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [6] Elnevezés: recombináns technológiával előállított 3.
generációs teljes molekulaméretű VIII. faktor koncentrátum (ATC kód: B02BD02)
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.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:2
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):
Az ajánlat értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár alapján
történik.
1. Ajánlattevő
Ajánlattevő neve: Bayer Hungária Kft
Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
adószáma: 10263002-2-44
Végleges ajánlati ár: nettó 337 913 240 Ft
Termék
megnevezése
Kovaltry

Mennyiség

Nettó
egységár
HUF/NE

Ajánlati összár
HUF

2 681 000 NE

126,04 Ft/NE

337 913 240

A beérkezett ajánlat minden szükséges dokumentumot tartalmaz, továbbá megfelel az ajánlattételi
felhívásban, valamint az ajánlatkérési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.
Ajánlattevő ajánlata érvényes.
2. Ajánlattevő neve: Hungaropharma Zrt.
Székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12.
Adószám: 10875933-2-44
Végleges ajánlati ár: nettó 430 783 080 Ft
Termék
megnevezése

Mennyiség

Nettó
egységár
HUF/NE

Ajánlati összár
HUF

2 681 000 NE

160,68,-/NE

430 783 080

ADVATE 250 NE
POR ÉS OLDÓSZER
OLDATOS
INJEKCIÓHOZ 1X
ADVATE 500 NE
POR ÉS OLDÓSZER
OLDATOS
INJEKCIÓHOZ 1X
ADVATE 1000 NE
POR ÉS OLDÓSZER
OLDATOS
INJEKCIÓHOZ 1X
ADVATE 2000 NE
POR ÉS OLDÓSZER
OLDATOS
INJEKCIÓHOZ 1X
ADVATE 3000 NE
POR ÉS OLDÓSZER
OLDATOS
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INJEKCIÓHOZ 1X

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.)
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 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
Ajánlattevő neve: Bayer Hungária Kft
Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
adószáma: 10263002-2-44
Végleges ajánlati ár: nettó 337 913 240 Ft
Termék
megnevezése
Kovaltry

Mennyiség

Nettó
egységár
HUF/NE

Ajánlati összár
HUF

2 681 000 NE

126,04 Ft/NE

337 913 240

Az érvényes ajánlat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont 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
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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: 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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:2-

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [7] Elnevezés: von Willebrand betegség kezelésére szolgáló,
kiegyensúlyozott von Willebrand/VIII. faktor tartalmú plazma eredetű von Willebrand faktor/VIII.
faktor készítmény (ATC kód: B02BD06)
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.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:2
V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
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szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Az ajánlat értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár alapján
történik.
Ajánlattevő neve: Hungaropharma Zrt.
Székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12.
Adószám: 10875933-2-44
Végleges ajánlati ár: nettó 354 000 000 Ft
Termék
megnevezése

Mennyiség

Nettó
egységár
HUF/NE

Ajánlati összár
HUF

3 000 000 NE

118,-/NE

354 000 000,-

WILATE 1000
NE/1000 NE POR
ÉS OLDÓSZER
OLDATOS
INJEKCIÓHOZ 1X
WILATE 500
NE/500 NE POR ÉS
OLDÓSZER
OLDATOS
INJEKCIÓHOZ 1X

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.)
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 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 Zrt.
Székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12.
Adószám: 10875933-2-44
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Végleges ajánlati ár: nettó 354 000 000 Ft
Termék
megnevezése

Mennyiség

Nettó
egységár
HUF/NE

Ajánlati összár
HUF

3 000 000 NE

118,-/NE

354 000 000,-

WILATE 1000
NE/1000 NE POR
ÉS OLDÓSZER
OLDATOS
INJEKCIÓHOZ 1X
WILATE 500
NE/500 NE POR ÉS
OLDÓSZER
OLDATOS
INJEKCIÓHOZ 1X

Az érvényes ajánlat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont 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:
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 nem ismert
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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: 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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:2V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
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A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [8] Elnevezés: von Willebrand betegség kezelésére szolgáló,
nagy von Willebrand faktor tartalmú plazma eredetű von Willebrand faktor/VIII. faktor készítmény
(ATC kód: B02BD06)
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.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:2
V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Az ajánlat értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár alapján
történik.
Ajánlattevő neve: Hungaropharma Zrt.
Székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12.
Adószám: 10875933-2-44
Végleges ajánlati ár: nettó 796 640 000 Ft
Termék
megnevezése

Mennyiség

Nettó
egységár
HUF/NE

Ajánlati összár
HUF

HAEMATE 1200
NE/500 NE POR ÉS
OLDÓSZER
OLDATOS
INJEKCIÓHOZ

6 500 000 NE

122,56,-/NE

796 640 000,-
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VAGY INFÚZIÓHOZ
1X
HAEMATE 2400
NE/1000 NE POR
ÉS OLDÓSZER
OLDATOS
INJEKCIÓHOZ
VAGY INFÚZIÓHOZ
1X

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.)
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 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 Zrt.
Székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12.
Adószám: 10875933-2-44
Végleges ajánlati ár: nettó 796 640 000 Ft
Termék
megnevezése
HAEMATE 1200
NE/500 NE POR ÉS
OLDÓSZER
OLDATOS
INJEKCIÓHOZ
VAGY INFÚZIÓHOZ
1X
HAEMATE 2400
NE/1000 NE POR
ÉS OLDÓSZER

Mennyiség

Nettó
egységár
HUF/NE

Ajánlati összár
HUF

6 500 000 NE

122,56,-/NE

796 640 000,-
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OLDATOS
INJEKCIÓHOZ
VAGY INFÚZIÓHOZ
1X

Az érvényes ajánlat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont 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:
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 nem ismert
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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: 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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:2VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Az 1-5. és 7-8. részteljesítések tekintetében a Kbt. 131.§ (8) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő
eltér a Kbt. 131.§ (6) bekezdésben foglaltaktól.
A 6. részteljesítés tekintetében a Kbt. 131.§ (6) bekezdésben foglaltak szerint a szerződéskötés
napja 2018. március 11.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018.02.28.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018.03.01.
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)
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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
1
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