F082/6-83/2017
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: „Tételes elszámolás alá eső rituximab, valamint immunglobulin
hatóanyagot tartalmazó, természetben biztosítandó gyógyszerek 2018-2019. finanszírozási évre
történő beszerzése keretmegállapodás megkötésére irányuló gyorsított tárgyalásos eljárás
keretében, 7 részben”
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

OENO

1. rész: 06058
2. rész: 06044

3. rész: 06044

4. rész: 06044
5. rész: 06044
6. rész: 06044
7. rész: 06044

Kiírásra javasolt 2 éves
keretmegállapodásra
kalkulált mennyiség
(kiszerelési egységre
kerekítve) (mg)

Hatóanyag

Rituximab hatóanyag beszerzése NM
rendelet 1/A. számú melléklet 7/b1,
7/b2, 7/b3 pontja szerinti valamely
indikáció(k)ban történő kezelésre
Szubkután
immunglobulin,
glicin
stabilizálószerrel
Intravénás immunglobulin, liquid,
maltóz
stabilizálószerrel
5
%-s
koncentrációjú
Intravénás immunglobulin, liquid,
maltóz
stabilizálószerrel
10
%-s
koncentrációjú

16 200 000,00
65 640 300,00

38 654 000,00

22 560 000,00

Intravénás immunglobulin, liquid,
cukormentes, glicin stabilizáló- szerrel

53 000 000,00

Szubkután
immunglobulin,
stabilizálószerrel

prolin
22 108 000,00

Intravénás immunglobulin,
prolin stabilizálószerrel

liquid,
34 540 000,00
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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
tárgyalásos eljárás
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:
A keretmegállapodásos eljárás jogcíme; a tárgyalásos eljárás jogcíme, a gyorsított eljárás
indokolása, megegyezően a részvételi felhívásban közzétettekkel:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. § (1)
bekezdése: „Az egy ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján - ideértve azt az
esetet is, ha az eljárás több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányult,
azonban az egyedüli érvényes ajánlattevővel került sor keretmegállapodás megkötésére - az
adott közbeszerzés megvalósítására sor kerülhet
a) ha a keretmegállapodás az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló
szerződés(ek) minden feltételét tartalmazza, a keretmegállapodásban meghatározott
feltételek szerint az ajánlatkérő általi közvetlen megrendelés útján.”
A Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök
közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 14. § (1)
bekezdésében foglaltak.
A Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján: „Az ajánlatkérő tárgyalásos eljárást
alkalmazhat, ha … a szerződés jellegével, összetettségével vagy jogi és pénzügyi
kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények vagy az ezekhez kötődő kockázatok miatt
előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat”.
A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 16/2012. Korm. rendelet) 14. § (1)
bekezdése rögzíti, hogy:
„A Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja szerinti körülménynek kell tekinteni a gyógyszerrel vagy
orvostechnikai eszközzel történő kezeléshez fűződő kockázatokat, így különösen a kezelésre
szoruló betegek változó számát, vagy sürgős ellátási igényét, a beszerzésre kerülő
gyógyszerek és orvostechnikai eszközök előre nem látható okok miatti megoszlásának
módosulását.”
A gyorsított eljárás indoklása:
Jelen közbeszerzés tárgya és célja: Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: NM
rendelet) 1/A. számú mellékletében felsorolt tételes elszámolás alá eső hatóanyagokat a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az NM rendelet felhatalmazása alapján közbeszerzési
eljárás keretében szerzi be.
A jelen eljárások tárgyát képező készítmények tekintetében indokolt a gyorsított beszerzés
megvalósítása, mivel az NM rendelet keretei között, a tételes elszámolás alá eső
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rendszerben így biztosítható a hematológiai illetve az immunhiányos betegek széleskörű,
azonnali ellátása a természetben biztosított gyógyszerekkel. A gyógyszeres ellátás hiánya
irreverzibilis folyamatokat indítana el, és a várható élettartamot és emellett az
életminőséget jelentősen, kedvezőtlenül befolyásolná. A folyamatos és biztonságos
betegellátás érdekében feltétlenül szükségesnek tartjuk a gyorsított eljárás alkalmazását,
melynek feltételei fennállnak a Kbt. alapján.
Az eljárást megindító Részvételi Felhívás 2018. január 9. napján jelent meg az Európai Unió
Hivatalos Lapjában (TED-en), 2018/S 005-006518 számon.
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: 2018/S 005-006518
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: KÉ 19039/2017
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 - (éééé/hh/nn)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése: 2 IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának
indoka: V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [ 1 ] Elnevezés: „Tételes elszámolás alá eső rituximab,
valamint immunglobulin hatóanyagot tartalmazó, természetben biztosítandó gyógyszerek 20182019. finanszírozási évre történő beszerzése keretmegállapodás megkötésére irányuló gyorsított
tárgyalásos eljárás keretében, 7 részben”
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
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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
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:
Ajánlattevő neve: Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt.
Székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12.
Adószáma: 10875933-2-44

Rész
OENO
száma

1.

Hatóanyag
megnevezése

Készítmény
megnevezése

Ajánlattételi
felhívás szerinti Nettó ajánlati összár
mennyiség
(Ft)
(mg)

Rituximab
TRUXIMA 100 MG
hatóanyag
KONCENTRÁTUM
beszerzése NM
OLDATOS
rendelet 1/A.
INFÚZIÓHOZ 2x10 ml
számú melléklet
injekciós üvegben
06058 7/b1, 7/b2, 7/b3
TRUXIMA 500 MG
16 200 000 mg
pontja szerinti
KONCENTRÁTUM
valamely
OLDATOS
indikácó(k)ban INFÚZIÓHOZ 1x50 ml
történő
injekciós üvegben
kezelésre

Ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: Roche (Magyarország) Kft.
Székhelye: 2040 Budaörs, Edison u.1.
Adószáma: 12176780-2-44
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Rész
száma

1.

OENO

06058

Hatóanyag
megnevezése

rituximab

Készítmény
megnevezése
MabThera 100 mg
koncentrátum oldatos
infúzióhoz;
MabThera 500 mg
koncentrátum oldatos
infúzióhoz;
MabThera 1400 mg
szubkután oldatos
injekció;

Ajánlattételi
felhívás
szerinti
mennyiség
(mg)

Nettó ajánlati
összár (Ft)

16 200 000

11 113 739 460,-

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: Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt.
Székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12.
Adószáma: 10875933-2-44
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Rész
OENO
száma

1.

Hatóanyag
megnevezése

Készítmény
megnevezése

Ajánlattételi
felhívás szerinti Nettó ajánlati összár
mennyiség
(Ft)
(mg)

Rituximab
TRUXIMA 100 MG
hatóanyag
KONCENTRÁTUM
beszerzése NM
OLDATOS
rendelet 1/A.
INFÚZIÓHOZ 2x10 ml
számú melléklet
injekciós üvegben
06058 7/b1, 7/b2, 7/b3
TRUXIMA 500 MG
16 200 000 mg
pontja szerinti
KONCENTRÁTUM
valamely
OLDATOS
indikácó(k)ban INFÚZIÓHOZ 1x50 ml
történő
injekciós üvegben
kezelésre

4 561 272 000,-

Az érvényes végleges 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: Gyógyszerek kiszállítása, fuvarozás
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: 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. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [ 2 ] Elnevezés: „Tételes elszámolás alá eső rituximab,
valamint immunglobulin hatóanyagot tartalmazó, természetben biztosítandó gyógyszerek 20182019. finanszírozási évre történő beszerzése keretmegállapodás megkötésére irányuló gyorsított
tárgyalásos eljárás keretében, 7 részben”
Az eljárás eredményes volt X igen □ nem
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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.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.
Adószáma: 11087388-2-44

Rész
OENO
száma

2.

06044

Hatóanyag
megnevezése

Készítmény
megnevezése

Ajánlattételi
felhívás
szerinti
mennyiség
(mg)

Szubkután,
immunglobulin,
glicin
stabilizálószerrel

GAMMANORM
165
mg/ml
oldatos injekció 65 640 300
1x10ml injekciós
üvegben

Nettó ajánlati összár
(Ft)

746 868 461 Ft

A beérkezett ajánlat minden szükséges dokumentumot tartalmaz, továbbá megfelel az ajánlattételi
felhívásban, valamint az ajánlatkérési dokumentumokban meghatározott követelményeknek.
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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.
Adószáma: 11087388-2-44
Rész
OENO
száma

2.

06044

Hatóanyag
megnevezése

Készítmény
megnevezése

Ajánlattételi
felhívás
szerinti
mennyiség
(mg)

Szubkután,
immunglobulin,
glicin
stabilizálószerrel

GAMMANORM
165
mg/ml
oldatos injekció 65 640 300
1x10ml injekciós
üvegben

Nettó ajánlati összár
(Ft)

746 868 461 Ft

Az érvényes végleges 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: logisztikai
szolgáltatás2 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
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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. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [ 3 ] Elnevezés: „Tételes elszámolás alá eső rituximab,
valamint immunglobulin hatóanyagot tartalmazó, természetben biztosítandó gyógyszerek 20182019. finanszírozási évre történő beszerzése keretmegállapodás megkötésére irányuló gyorsított
tárgyalásos eljárás keretében, 7 részben”
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
9

F082/6-83/2017
történik.
Ajánlattevő neve: Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt.
Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u.1.
Adószáma: 11087388-2-44
Rész
OENO
száma

3.

06044

Hatóanyag
megnevezése

Készítmény
megnevezése

Intravénás
immunglobulin,
liquid,
maltóz
stabilizálószerrel 5
%-os
koncentrációjú

HUMAGLOBIN
LIQUD
50
g/l
oldatos infúzió 1x1
g/20 ml injekciós
üvegben, 1x5 g/100
ml
injekciós
üvegben
+
felfüggesztő pánt,
1x10
g/200ml
injekciós üvegben +
felfüggesztő pánt

Ajánlattételi
felhívás
szerinti
mennyiség
(mg)

Nettó ajánlati összár
(Ft)

38 654 000

438 722 900Ft

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.
Adószáma: 11087388-2-44
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Rész
OENO
száma

3.

06044

Hatóanyag
megnevezése

Készítmény
megnevezése

Intravénás
immunglobulin,
liquid,
maltóz
stabilizálószerrel 5
%-os
koncentrációjú

HUMAGLOBIN
LIQUD
50
g/l
oldatos infúzió 1x1
g/20 ml injekciós
üvegben, 1x5 g/100
ml
injekciós
üvegben
+
felfüggesztő pánt,
1x10
g/200ml
injekciós üvegben +
felfüggesztő pánt

Ajánlattételi
felhívás
szerinti
mennyiség
(mg)

Nettó ajánlati összár
(Ft)

38 654 000

438 722 900Ft

Az érvényes végleges 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: logisztikai
szolgáltatás
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. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [ 4 ] Elnevezés: „Tételes elszámolás alá eső rituximab,
valamint immunglobulin hatóanyagot tartalmazó, természetben biztosítandó gyógyszerek 201811
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2019. finanszírozási évre történő beszerzése keretmegállapodás megkötésére irányuló gyorsított
tárgyalásos eljárás keretében, 7 részben”
Az eljárás eredményes volt □ igen X nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
□ A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka: A HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (Budapest, Király u.
12.) Ajánlattevő az eljárás 4. részére 2018. március 23. napján tett Ajánlatát a tárgyalás során a
tárgyalási jegyzőkönyvbe tett nyilatkozatával, továbbá a Kbt. 53. § (8) bekezdésében foglaltakra
hivatkozva 2018. március 29-i keltezésű ügyiratával visszavonta. Az eljárás a 4. részre vonatkozóan
eredménytelen a Kbt. 75. § (1) b) pontja szerint a HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zrt.
(Budapest, Király u. 12.) ajánlata érvénytelen, mert, noha benyújtotta, a tárgyalási szakaszban
visszavonta azt.
□ 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):
Ajánlattevő neve: Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt.
Székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12.
Adószáma: 10875933-2-44

4.

06044

Intravénás
immunglobulin,
liquid, maltóz
stabilizálószerrel
10_%-s
koncentációjú

OCTAGAM 100
MG/ML
OLDATOS
INFÚZIÓ 1x100
ml palackban
22 560 000 mg
OCTAGAM 100
MG/ML
OLDATOS
INFÚZIÓ 1x50 ml
palackban

288 772 512,-

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
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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: []
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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:
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, 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: 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
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: -
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V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [ 5 ] Elnevezés: „Tételes elszámolás alá eső rituximab,
valamint immunglobulin hatóanyagot tartalmazó, természetben biztosítandó gyógyszerek 20182019. finanszírozási évre történő beszerzése keretmegállapodás megkötésére irányuló gyorsított
tárgyalásos eljárás keretében, 7 részben”
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: Biotest Hungaria Kft.
Székhelye: 2045 Törökbálint, Torbágy u.15/A.
Adószáma: 10938164-2-13

Rész
Hatóanyag
OENO
száma
megnevezése

Készítmény
megnevezése
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Ajánlattételi
Nettó ajánlati
felhívás szerinti
összár (Ft)
mennyiség (mg)
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5.

Intratect 100 g/l oldatos
infúzió
50 ml-es Intratect 100 g/l
oldatos infúzió
100 ml-es Intratect 100
Intravénás
immunglobulin, g/l oldatos infúzió
200 ml-es Intratect 50 g/l
liquid,
53.000.0
oldatos infúzió
06044
cukormentes,
00 mg
100 ml-es Intratect 50 g/l
glicin
oldatos infúzió
stabilizálószerrel 200 ml-es Intratect 50 g/l
oldatos infúzió
50 ml-es Intratect 50 g/l
oldatos infúzió
20 ml-es

678.400.000 Ft

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: Biotest Hungaria Kft.
Székhelye: 2045 Törökbálint, Torbágy u.15/A.
Adószáma: 10938164-2-13

Rész
Hatóanyag
OENO
száma
megnevezése

Készítmény
megnevezése
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Ajánlattételi
Nettó ajánlati
felhívás szerinti
összár (Ft)
mennyiség (mg)
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5.

Intratect 100 g/l oldatos
infúzió
50 ml-es Intratect 100 g/l
oldatos infúzió
100 ml-es Intratect 100
Intravénás
immunglobulin, g/l oldatos infúzió
200 ml-es Intratect 50 g/l
liquid,
53.000.0
oldatos infúzió
06044
cukormentes,
00 mg
100 ml-es Intratect 50 g/l
glicin
oldatos infúzió
stabilizálószerrel 200 ml-es Intratect 50 g/l
oldatos infúzió
50 ml-es Intratect 50 g/l
oldatos infúzió
20 ml-es

678.400.000 Ft

Az érvényes végleges 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: 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
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. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [ 6 ] Elnevezés: „Tételes elszámolás alá eső rituximab,
valamint immunglobulin hatóanyagot tartalmazó, természetben biztosítandó gyógyszerek 20182019. finanszírozási évre történő beszerzése keretmegállapodás megkötésére irányuló gyorsított
tárgyalásos eljárás keretében, 7 részben”
Az eljárás eredményes volt □ igen X nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
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□ A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka: az eljárás 6. részére vonatkozóan az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplő ajánlatot nem nyújtott be.
□ 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):
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):

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:
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, 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: 17
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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: 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
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. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [7] Elnevezés: „Tételes elszámolás alá eső rituximab,
valamint immunglobulin hatóanyagot tartalmazó, természetben biztosítandó gyógyszerek 20182019. finanszírozási évre történő beszerzése keretmegállapodás megkötésére irányuló gyorsított
tárgyalásos eljárás keretében, 7 részben”
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
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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.
Adószáma: 11087388-2-44
Rész
OENO
száma

7.

06044

Hatóanyag
megnevezése

Készítmény
megnevezése

Intravénás
immunglobulin, liquid,
prolin stabilizálószerrel

Privigen 100 mg/ml
oldatos
infúzió
1x25 ml injekciós
üvegben, 1x50 ml
injekciós üvegben,
1x100 ml injekciós
üvegben

Ajánlattételi
felhívás
szerinti
mennyiség
(mg)

Nettó ajánlati összár
(Ft)

34 540 000

423 805 800 Ft

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:
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Ajánlattevő neve: : Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt.
Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u.1.
adószám: 11087388-2-44
Rész
OENO
száma

7.

06044

Hatóanyag
megnevezése

Készítmény
megnevezése

Intravénás
immunglobulin, liquid,
prolin stabilizálószerrel

Privigen 100 mg/ml
oldatos
infúzió
1x25 ml injekciós
üvegben, 1x50 ml
injekciós üvegben,
1x100 ml injekciós
üvegben

Ajánlattételi
felhívás
szerinti
mennyiség
(mg)

Nettó ajánlati összár
(Ft)

34 540 000

423 805 800 Ft

Az érvényes végleges 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 –logisztikai
szolgáltatás
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
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: VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
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VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama:
Az 1. rész vonatkozásában a Kbt. 131. § (6) bekezdésére tekintettel a keretmegállapodás
megkötésére napjától számított tíz napos időtartam lejártát követően kerülhet sor.
A 2.,3.,5. és 7. részek vonatkozásában, a Kbt. 131. § (8) bekezdés b) pontjára tekintettel a
keretmegállapodás megkötésére a jelen írásbeli összegezés megküldését követően sor kerülhet.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018.06.12.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018.06.
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 Az eljárás során a Roche (Magyarország) Kft. (2040 Budaörs, Edison
u. 1.) szám alatti gazdasági társaság 2018. március 19. napján jogorvoslati kérelmet nyújtott be a
Közbeszerzési Döntőbizottsághoz. A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást 2018. március 28. napján
megindította, egyidejűleg ideiglenes intézkedésként D. 77/8/2018. számú végzésével elrendelte a
közbeszerzési eljárás felfüggesztését az 1. rész tekintetében, melyről ajánlatkérő is, azonnal írásban
értesítette az érintett ajánlattevőket.
A Közbeszerzési Döntőbizottság az 1. részben az eljárást 2018. április 09. napján a D.77/16/2018.
számú végzésével megszüntette. Erre való tekintettel Ajánlatkérő az 1. rész vonatkozásában
tárgyalás megtartásáról szóló meghívót küldött ki 2018. április 10. napján, mely alapján a tárgyalás
megtartására 2018. április 13. napján 13 órától kezdődően került sor.
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

Készítette: dr. Ganyecz Mihály

Jóváhagyta: Beleznai Gábor főosztályvezető
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