
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: Debreceni Egyetem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) 

Postai cím: Kassai út 26. 

Város: Debrecen Postai irányítószám: 4028 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  

DEK-516 Adásvételi keretszerződés Debreceni Egyetem részére gyógyszerek beszerzésére 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

DEK-516 Adásvételi keretszerződés Debreceni Egyetem részére gyógyszerek beszerzésére 

mindösszesen 112 részben. 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

fejezet. 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: uniós eljárásrendben megindított nyílt eljárás a Kbt. 81. § (1) bekezdése 

alapján.  

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

körülmények ismertetése: --- 

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: 
1
 2017/S 247-518106 

Megjelenés napja: 2017.12.23. 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 
1
 18935/2017 (KÉ-szám/évszám) 



Megjelenés napja: 2017.12.29. 

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: 
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: [1.] Rész száma: 
2
 [1] Elnevezés: metoclopramid 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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: 
 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

4042 Debrecen, Pallagi út 13. 

Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

1.401.400,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

1.416.590,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő a 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, 

érvényességét nem vizsgálta. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 



Ajánlattevő neve: 
 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

4042 Debrecen, Pallagi út 13 

Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

1.401.400,- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján a TEVA Gyógyszergyár Zrt. tette a legkedvezőbb ajánlatot. 

A TEVA Gyógyszergyár Zrt. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  igen  nem 

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 

- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [2] Elnevezés: metoclopramid 



Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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: 
 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

4042 Debrecen, Pallagi út 13. 

Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

34.074.600,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

4042 Debrecen, Pallagi út 13 

Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

34.074.600.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján a TEVA Gyógyszergyár Zrt. tette a legkedvezőbb ajánlatot. 

A TEVA Gyógyszergyár Zrt. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [3] Elnevezés: enoxaparin 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye:  



1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

2.010.750.- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051, Budapest Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

2.010.750.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette 

a legkedvezőbb ajánlatot. A Euromedic Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata 

mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban 

foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [4] Elnevezés: enoxaparin 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

megtagadták 

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

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 db 

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: 

 

Eromedic Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051, Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

2.478.400.- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051, Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 



 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

2.478.400.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján a Euromedic Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette a 

legkedvezőbb ajánlatot. A Euromedic Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata mindenben 

megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért 

az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [5] Elnevezés: enoxaparin 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 



Az eredménytelenség indoka:  

 megkötését megtagadták 

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

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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051, Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

13.097.380,- Ft 

 

 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051, Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

13.097.380,- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi  Zrt. tette 

a legkedvezőbb ajánlatot. Az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata 

mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban 

foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 



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: [1.] Rész száma: 
2
 [6] Elnevezés: enoxaparin 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

megkötését megtagadták 

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

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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051, Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 



 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

24.725.300,- Ft 

 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051, Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

24.725.300.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette 

a legkedvezőbb ajánlatot. Az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata 

mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban 

foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
-- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [7] Elnevezés: enoxaparin 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 megkötését megtagadták 

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

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 db 



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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051, Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

 

38.120.930,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051, Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

38.120.930.- Ft 

 



Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette 

a legkedvezőbb ajánlatot. Az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata 

mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban 

foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [8] Elnevezés: enoxaparin 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 megkötését megtagadták 

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



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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051, Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

29.500.290,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

 

 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 

 

1051, Budapest, Dorottya utca 1. 

 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

29.500.290.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette 

a legkedvezőbb ajánlatot. Az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata 

mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban 

foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [9] Elnevezés: nadroparin 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

megkötését megtagadták 

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

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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051, Budapest, Dorottya utca 1. 



Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

123.000,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

241.662,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő a 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, 

érvényességét nem vizsgálta. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

 

Ajánlattevő székhelye: 

 

1051, Budapest, Dorottya utca 1. 



Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

123.000.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette 

a legkedvezőbb ajánlatot. Az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata 

mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban 

foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [10] Elnevezés: nadroparin 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 



 

Az eredménytelenség indoka:  

szerződés megkötését megtagadták 

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

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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051, Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

1.400.000,- Ft 

 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 



Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

2.632.100,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő a 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, 

érvényességét nem vizsgálta. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051, Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

1.400.000.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette 

a legkedvezőbb ajánlatot. Az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata 

mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban 



foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [11] Elnevezés: nadroparin 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

szerződés megkötését megtagadták 

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

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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1051, Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

19.140.000,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051, Budapest, Dorottya utca 1. 



Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

19.140.000.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette 

a legkedvezőbb ajánlatot. Az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata 

mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban 

foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [12] Elnevezés: nadroparin 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 



 

Az eredménytelenség indoka:  

megkötését megtagadták 

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

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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051, Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

5.472.000,- Ft 

 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 



Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

13.931.028,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő a 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, 

érvényességét nem vizsgálta. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

5.472.000.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette 

a legkedvezőbb ajánlatot. Az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata 

mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban 



foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [13] Elnevezés: nadroparin 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

szerződés megkötését megtagadták 

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

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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

5.904.000,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye:  



1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

5.904.000.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette 

a legkedvezőbb ajánlatot. Az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata 

mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban 

foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [14] Elnevezés: nadroparin 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 



V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

megkötését megtagadták 

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

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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

23.067.000,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 



Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

37.964.088,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő a 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, 

érvényességét nem vizsgálta. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

23.067.000.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette 

a legkedvezőbb ajánlatot. Az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata 



mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban 

foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [15] Elnevezés: human fibrinogen, aprotinin 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

1.635.420,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 



Ajánlattevő székhelye: 1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

1.635.420.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette 

a legkedvezőbb ajánlatot. Az Euromedic-Pharma Gógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata 

mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban 

foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [16] Elnevezés: human fibrinogen, aprotinin 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 



V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

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

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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

12.359.920,- Ft 

 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051, Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

12.359.920.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette 

a legkedvezőbb ajánlatot. Az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata 

mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban 

foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 



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: [1.] Rész száma: 
2
 [17] Elnevezés: human fibrinogen, human trombin 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051, Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

  



Nettó ajánlati ár: 

 
17.810.740,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

17.810.740.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette 

a legkedvezőbb ajánlatot. Az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata 

mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban 

foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [18] Elnevezés: human fibrinogen, human trombin 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 



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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

17.859.690,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

17.859.690.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 



élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette 

a legkedvezőbb ajánlatot. Az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata 

mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban 

foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [19] Elnevezés: human fibrinogen, human trombin 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

15.113.750,- Ft 

 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

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.)  

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: 
2
--- 



V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

15.113.750.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette 

a legkedvezőbb ajánlatot. Az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata 

mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban 

foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [20] Elnevezés: iohexol 

X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: Az eljárás 20. része a Kbt. 75. § (1) bekezdése alapján 

eredménytelen, mivel a 20. eljárási rész vonatkozásában kizárólag érvénytelen ajánlat érkezett. 

 

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

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: 

Clear Pharma Zrt. (1033 Budapest, Polgár utca 8-10.) 

 

Indokolás:  

Ajánlattevő ajánlata vonatkozásában az Ajánlatkérő 2018. február 26. napján hiánypótlási felhívást küldött ki 

az alábbiak szerint:  

 

1. Az ajánlat 14. oldalán az egységes európai közbeszerzési dokumentum III. rész C szakaszában a 

„Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó megállapodást más gazdasági 

szereplőkkel?” kérdésnél a GVH internetes elérhetősége és a kibocsátó hatóság neve feltüntetendő. 

2. Kérjük a „Beárazandó táblázat” c. dokumentumot cégszerű aláírással ellátva benyújtani. 

A hiánypótlás benyújtásának határideje 2018. március 5. napja 10:00 óra volt, amelynek az ajánlattevő eleget 

tett, azonban a hiánypótlás keretében benyújtott „Beárazandó táblázat” c. dokumentum cégszerűen aláírásra 

nem került, tehát az egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 

feltételnek.  

A fen leírtakra tekintettel az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontjára hivatkozással. 

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 db 

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.)  

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: 
2
 --- 

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, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
 2

 --- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
 2

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 --- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [21] Elnevezés: eptacog alfa (activated) 

Az eljárás eredményes volt: X igen  



V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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. 

Ajánlattevő székhelye: 
1061 Budapest, Király u. 12. 

 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

666.004,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 



Ajánlattevő neve: 
Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

670.024,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő az 

Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte 

el, érvényességét nem vizsgálta. 

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.)  

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: 
2
--- 



V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44  

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

666.004.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. tette a 

legkedvezőbb ajánlatot. A Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlata mindenben 

megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért 

az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [22] Elnevezés: eptacog alfa (activated) 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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.  

Ajánlattevő székhelye: 
 

1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

Nettó ajánlati ár: 8.325.008,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 



feltételeknek. 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

Nettó ajánlati ár: 8.375.260,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő az 

Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte 

el, érvényességét nem vizsgálta. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Hungaropharma  

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1061 Budapest, Király utca 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

8.325.008.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 



legalacsonyabb ár szempontja alapján a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. tette a 

legkedvezőbb ajánlatot. A Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlata mindenben 

megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért 

az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [23] Elnevezés: eptacog alfa (activated) 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1061 Budapest, Király utca 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

13.319.996,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

13.400.400,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő az 



Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte 

el, érvényességét nem vizsgálta. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt.  

Ajánlattevő székhelye: 
 

1061 Budapest, Király utca 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

13.319.996.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. tette a 

legkedvezőbb ajánlatot. A Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlata mindenben 

megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért 

az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [24] Elnevezés: albumin, human immunglobulin 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 



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: 
 

Biotest Hungaria Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/A. 

Ajánlattevő adószáma: 10938164-2-13 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

2.911.950,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
 

Biotest Hungaria Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/A. 

Ajánlattevő adószáma: 10938164-2-13 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

2.911.950.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 



legalacsonyabb ár szempontja alapján a Biotest Hungaria Kft. tette a legkedvezőbb ajánlatot. A   

Biotest Hungaria Kft. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [25] Elnevezés: albumin, human immunglobulin 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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: 
 

Biotest Hungaria Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/A. 

Ajánlattevő adószáma: 10938164-2-13 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

22.185.000,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

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.)  

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: 
2
--- 



V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
 

Biotest Hungaria Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/A. 

Ajánlattevő adószáma: 10938164-2-13 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

22.185.000.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján a Biotest Hungaria Kft. tette a legkedvezőbb ajánlatot. A  

Biotest Hungaria Kft. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [26] Elnevezés: aminosavak (≥900 mOsm/l) 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1.  

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

2.375.000,- Ft 

 

 



Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király utca 12.  

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

2.898.431,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő a 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, 

érvényességét nem vizsgálta. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

2.375.000.- Ft 

 



Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette 

a legkedvezőbb ajánlatot. Az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata 

mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban 

foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [27] Elnevezés: aminosavak (≤ 900 mOsm/l)  

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

A szerződés megkötését megtagadták 

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



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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

3.610.000,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

4.241.047,- Ft 

 

 



Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő a 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, 

érvényességét nem vizsgálta. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

3.610.000.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette 

a legkedvezőbb ajánlatot.  

Az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata mindenben megfelelt a 

felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az 

ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 



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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [28] Elnevezés: aminosavak (≤ 900 mOsm/l)  

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

1.691.000,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

1.833.633,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő a 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, 

érvényességét nem vizsgálta. 

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.)  



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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

 

Ajánlattevő székhelye: 

 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

1.691.000.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette 

a legkedvezőbb ajánlatot. Az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata 

mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban 

foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [29] Elnevezés: aminosavak (≥900mOsm/l)+malát+acetát 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1061 Budapest, Király utca 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 



 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

7.262.802,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1061 Budapest, Király utca 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

7.262.802.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. tette a 

legkedvezőbb ajánlatot. A Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlata mindenben 

megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért 

az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  



Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [30] Elnevezés: aminosavak (≤900mOsm/l) 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

5.625.000,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

5.837.265,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő a 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, 

érvényességét nem vizsgálta. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

5.625.000.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette 

a legkedvezőbb ajánlatot. Az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata 

mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban 

foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [31] Elnevezés: glükóz monohidrát 

X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: Az eljárás 31. része a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

eredménytelen, mivel a 31. eljárási részre nem nyújtottak be ajánlatot. 

 

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

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: --- 

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.)  

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: 
2
 --- 

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, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
 2

 --- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
 2

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 --- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [32] Elnevezés: glükóz monohidrát 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

 

 

 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 



közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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: 
 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

4042 Debrecen, Pallagi út 13. 

Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

648.050,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

 

 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

4042 Debrecen, Pallagi út 13 

Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

648.050.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján a TEVA Gyógyszergyár Zrt. tette a legkedvezőbb ajánlatot. 

A TEVA Gyógyszergyár Zrt. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [33] Elnevezés: fruktóz 

X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: Az eljárás 33. része a Kbt. 75. § (1) a) pontja alapján 

eredménytelen, mivel a 33. eljárási részre nem nyújtottak be ajánlatot. 

 

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

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: --- 

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.)  

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: 
2
 --- 

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, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
 2

 --- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
 2

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 --- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [34] Elnevezés: glükóz monohidrát 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

szerződés megkötését megtagadták 



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

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 db 

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: 
 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

4042 Debrecen, Pallagi út 13. 

Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

999.100,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

4042 Debrecen, Pallagi út 13 

Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

999.100.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján a TEVA Gyógyszergyár Zrt. tette a legkedvezőbb ajánlatot. 

A TEVA Gyógyszergyár Zrt. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [35] Elnevezés: glükóz monohidrát 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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: 
 

B. Braun Trading Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1023, Budapest, Felhévízi utca. 5. 

Ajánlattevő adószáma: 25061978-2-41 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

7.210.200,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 



feltételeknek. 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: TEVA Gyógyszertár Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 4042 Debrecen, Pallagi út 13. 

Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

10.992.600,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő a TEVA 

Gyógyszertár Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, érvényességét nem vizsgálta. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
 

B. Braun Trading Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1023 Budapest, Felhévízi utca 5. 

Ajánlattevő adószáma: 25061978-2-41 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

7.210.200.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján a B. Braun Trading Kft. tette a legkedvezőbb ajánlatot. A B. 



Braun Trading Kft. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban 

és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [36] Elnevezés: glükóz monohidrát 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

agadták 

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

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 db 

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: 
 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

4042 Debrecen, Pallagi út 13. 

Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

1.993.350,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

4042 Debrecen, Pallagi út 13 



Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

1.993.350.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján a TEVA Gyógyszergyár Zrt. tette a legkedvezőbb ajánlatot. 

A TEVA Gyógyszergyár Zrt. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [37] Elnevezés: glükóz monohidrát 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 



V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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: 
 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

4042 Debrecen, Pallagi út 13. 

Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

8.615.460,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

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.)  



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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

4042 Debrecen, Pallagi út 13 

Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

8.615.460.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján a TEVA Gyógyszergyár Zrt. tette a legkedvezőbb ajánlatot. 

A TEVA Gyógyszergyár Zrt. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 



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: [1.] Rész száma: 
2
 [38] Elnevezés: aminosavak, elektrolitok, glükóz, zsírok 

(perifériás) 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

gtagadták 

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

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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 



 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

110.400,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

 

Ajánlattevő székhelye: 

 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

110.400.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette 

a legkedvezőbb ajánlatot. Az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata 

mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban 

foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [39] Elnevezés: aminosavak, zsírok, glükóz, elektrolitok 

(perifériás) 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

478.000,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

Nettó ajánlati ár: 

 

619.680,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő a 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, 

érvényességét nem vizsgálta. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

478.000.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt.. tette 

a legkedvezőbb ajánlatot. Az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata 

mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban 

foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [40] Elnevezés: aminosavak, zsírok, glükóz, elektrolitok 

(perifériás) 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

  



Nettó ajánlati ár: 

 

777.000,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

951.078,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő a 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, 

érvényességét nem vizsgálta. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

  



Nettó ajánlati ár: 

 

777.000.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette 

a legkedvezőbb ajánlatot. Az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata 

mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban 

foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [41] Elnevezés: aminosavak, elektrolitok, glükóz,zsírok 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 



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

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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

805.500,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

805.500.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette 

a legkedvezőbb ajánlatot. Az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata 

mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban 

foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [42] Elnevezés: aminosavak, zsírok, glükóz, elektrolitok 

(perifériás) 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

 

Ajánlattevő székhelye: 

 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

  



Nettó ajánlati ár: 

 

1.253.000,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

1.253.000.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette 

a legkedvezőbb ajánlatot. Az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata 

mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban 

foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [43] Elnevezés: aminosavak, elektrolitok, glükóz, zsírok 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 



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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

2.592.000,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

2.592.000.- Ft 

 



Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette 

a legkedvezőbb ajánlatot. Az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata 

mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban 

foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [44] Elnevezés: aminosavak,elektrolitok, glükóz, zsírok 

(perifériás) 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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



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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

4.662.000,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

4.662.000.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette 

a legkedvezőbb ajánlatot. Az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata 

mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban 

foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [45] Elnevezés: aminosavak, zsírok, glükóz, elektrolitok 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 



 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

5.837.000,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

5.837.000.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás 

bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás 

bírálati szakaszában csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében 

végezte el a bírálatot. A legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt.. tette a legkedvezőbb ajánlatot. Az Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes 

volt. 

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

  



Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [46] Elnevezés: aminosavak, elektrolitok, glükóz, zsírok 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

 

 

 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

6.203.400,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 



 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

6.203.400.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette 

a legkedvezőbb ajánlatot. Az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata 

mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban 

foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [47] Elnevezés: aminosavak, elektrolitok, glükóz, zsírok 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

rzési eljárást eredménytelennek minősítették. 



Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

6.600.000,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 



Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

8.318.592,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő a 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, 

érvényességét nem vizsgálta. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

6.600.000.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette 

a legkedvezőbb ajánlatot. Az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata 

mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban 

foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 



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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [48] Elnevezés: aminosavak, elektrolitok, glükóz 

(perifériás) 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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: 
 

B. Braun Trading Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1023 Budapest, Felhévízi utca 5. 

Ajánlattevő adószáma: 25061978-2-41 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

8.982.000,- Ft 

 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
 

B. Braun Trading Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1023 Budapest, Felhévízi utca 5. 



Ajánlattevő adószáma: 25061978-2-41 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

8.982.000.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján a B. Braun Trading Kft. tette a legkedvezőbb ajánlatot. A B. 

Braun Trading Kft. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban 

és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [49] Elnevezés: aminosavak, elektrolitok, glükóz, zsírok 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 



 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

8.385.000,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

8.385.000.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette 

a legkedvezőbb ajánlatot. Az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata 

mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban 

foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [50] Elnevezés: ringer-laktát 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

egkötését megtagadták 

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

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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 



Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

249.680,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

249.680.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette 

a legkedvezőbb ajánlatot. Az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata 

mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban 

foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [51] Elnevezés: ringer 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

megkötését megtagadták 

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

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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

8.969.730,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: B. Braun Trading Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 1023 Budapest, Felhévízi utca 5. 

Ajánlattevő adószáma: 25061978-2-41 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

11.472.500,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő a B. Braun 

Trading Kft. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, érvényességét nem vizsgálta. 

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.)  



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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

8.969.730.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette 

a legkedvezőbb ajánlatot. Az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata 

mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban 

foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [52] Elnevezés: ringer 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

megkötését megtagadták 

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

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: 3 db 

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: 
 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

4042 Debrecen, Pallagi út 13. 

Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 



 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

9.531.600,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

9.869.600,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő az 

Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte 

el, érvényességét nem vizsgálta. 

 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: B. Braun Trading Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 1023 Budapest, Felhévízi utca 5. 

Ajánlattevő adószáma: 25061978-2-41 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

10.207.600,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő a B. Braun 

Trading  Kft. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, érvényességét nem vizsgálta. 

 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

4042 Debrecen, Pallagi út 13 

Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 

 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

9.531.600.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján a TEVA Gyógyszergyár Zrt. tette a legkedvezőbb ajánlatot. 

A TEVA Gyógyszergyár Zrt. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [53] Elnevezés: ringer-laktát 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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: 3 db 

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: 
 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

4042 Debrecen, Pallagi út 13. 



Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

8.694.400,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

8.876.800,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő az 

Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte 

el, érvényességét nem vizsgálta. 

 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: B. Braun Trading Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 1023 Budapest, Felhévízi utca 5. 

Ajánlattevő adószáma: 25061978-2-41 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

9.180.800,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő a B. Braun 

Trading Kft. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, érvényességét nem vizsgálta. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

4042 Debrecen, Pallagi út 13 

Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

8.694.400.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján a TEVA Gyógyszergyár Zrt. tette a legkedvezőbb ajánlatot. 

A TEVA Gyógyszergyár Zrt. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [54] Elnevezés: ringer-laktát 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 



Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

9.360.000,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: B. Braun Trading Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 1023 Budapest, Felhévízi utca 5. 

Ajánlattevő adószáma: 25061978-2-41 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

11.700.000,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő a B. Braun 

Trading Kft. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, érvényességét nem vizsgálta. 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Euromedic-Pharma 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1051 Budapest, Dorottya utca 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 



 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

9.360.000.- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján az Euromedic-Pharma Gyógyszernagyereskedelmi Zrt. tette a 

legkedvezőbb ajánlatot. Az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata 

mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban 

foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [55] Elnevezés: elektrolitok acetáttal 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 



Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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: 3 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Dorottya u. 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

39.060.000,- Ft 

 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek 

 

Ajánlattevő neve: B. Braun Trading Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. 



Ajánlattevő adószáma: 25061978-2-41 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

42.184.800,- Ft 

Indokolás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő a B. Braun 

Trading Kft. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, érvényességét nem vizsgálta. 

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: 
2
 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Dorottya u. 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

   

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

39.060.000,- Ft 

 Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legjobb ár-érték arány szempontja alapján a EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette a legkedvezőbb ajánlatot. A EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 

Ajánlattevő neve: TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 4042 Debrecen, Pallagi út 13 

Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

25.193.700,- Ft 

 

Indokolás: A TEVA Gyógyszergyár Zrt. 55. eljárási részre tett ajánlata érvénytelen, mivel 

megajánlott termék hatóanyaga nem felel meg a műszaki leírást tartalmazó táblázatban foglaltnak.  

Jogszabályi hivatkozás: Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja.  

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: [1.] Rész száma: 
2
 [56] Elnevezés: glükóz-monohidrát (10%)+elektrolitok 

X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: Az eljárás 56. része a Kbt. 75. § (1) a) pontja alapján 

eredménytelen, mivel az 56. eljárási részre nem nyújtottak be ajánlatot. 

 

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

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: --- 

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.)  

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: 
2
 --- 

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, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
 2

 --- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
 2

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 --- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [57] Elnevezés: glükóz-mh. (5%)+elektrolitok laktáttal 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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: 
 

B. Braun Trading Kft. 

Ajánlattevő székhelye:  



1023 Budapest, Felhévízi u. 5. 

Ajánlattevő adószáma: 25061978-2-41 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

7.264.000 Ft 

 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek 

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.)  

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: 
2
--- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

 

Ajánlattevő neve: 
 

B. Braun Trading Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1023 Budapest, Felhévízi u. 5. 

Ajánlattevő adószáma: 25061978-2-41 

   

 

Nettó ajánlati ár: 

7.264.000 Ft 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legjobb ár-érték arány szempontja alapján a B. Braun Trading Kft. tette a legkedvezőbb ajánlatot. A 

B. Braun Trading Kft. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt.    

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [58] Elnevezés: glükóz-mh. (5%)+elektrolitok 

Az eljárás eredményes volt:  igen X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: Az eljárás 58. része a Kbt. 75. § (1) a) pontja alapján 

eredménytelen, mivel az 58. eljárási részre nem nyújtottak be ajánlatot. 

 

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

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: --- 

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.)  

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: 
2
 --- 

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, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
 2

 --- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
 2

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 --- 



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: [1.] Rész száma: 
2
 [59] Elnevezés: alanyl glutamine 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 



 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

3.842.307,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

3.865.500,- Ft 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő az 

Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte 

el, érvényességét nem vizsgálta. 

 

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: 
2
 



V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

   

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

3.842.307,- Ft 

 Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legjobb ár-érték arány szempontja alapján a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. tette a 

legkedvezőbb ajánlatot. A Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlata mindenben 

megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért 

az ajánlattevő ajánlata érvényes volt.    

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [60] Elnevezés: alanyl glutamine 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

erződés megkötését megtagadták 

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

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 db 

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. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

19.669.714,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 



Ajánlattevő neve: 
EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

19.788.440,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő az 

Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte 

el, érvényességét nem vizsgálta. 

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: 
2
 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

   

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

19.669.714,- Ft 

 Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legjobb ár-érték arány szempontja alapján a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. tette a 

legkedvezőbb ajánlatot. A Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlata mindenben 

megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért 

az ajánlattevő ajánlata érvényes volt.    

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

  



Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 

- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [61] Elnevezés: iohexol 

X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: Az eljárás 61. része a Kbt. 75. § (1) bekezdése alapján 

eredménytelen, mivel a 61. eljárási rész vonatkozásában kizárólag érvénytelen ajánlat érkezett. 

 

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

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: 

Clear Pharma Zrt. (1033 Budapest, Polgár utca 8-10.) 

Indokolás:  

Ajánlattevő ajánlata vonatkozásában az Ajánlatkérő 2018. február 26. napján hiánypótlási felhívást küldött ki 



az alábbiak szerint:  

 

1. Az ajánlat 14. oldalán az egységes európai közbeszerzési dokumentum III. rész C szakaszában a 

„Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó megállapodást más gazdasági 

szereplőkkel?” kérdésnél a GVH internetes elérhetősége és a kibocsátó hatóság neve feltüntetendő. 

2. Kérjük a „Beárazandó táblázat” c. dokumentumot cégszerű aláírással ellátva benyújtani. 

A hiánypótlás benyújtásának határideje 2018. március 5. napja 10:00 óra volt, amelynek az ajánlattevő eleget 

tett, azonban a hiánypótlás keretében benyújtott „Beárazandó táblázat” c. dokumentum cégszerűen aláírásra 

nem került, tehát az egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 

feltételnek.  

 

Ajánlatkérő árindokolást kért ajánlattevőtől a Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján 2018. február 26. napján 

tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlati ára a megkötni tervezett szerződés tárgyára (61. rész) figyelemmel 

aránytalanul alacsonynak mutatkozott, a megállapított becsült értékhez képest, annak ~ 62%-a volt.  

Az ajánlattevő határidőben benyújtotta az indokolást az ajánlati árra vonatkozóan, azonban az a Kbt. 44.§ (1) 

bekezdésére hivatkozással nem megfelelő, mivel az az általánosság szintjén került megfogalmazásra.  

 

A fent leírtakra tekintettel az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e), és fb) pontjára 

hivatkozással. 

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 db 

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.)  

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: 
2
 --- 

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, adószáma, az 



ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
 2

 --- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
 2

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 --- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [62] Elnevezés: iohexol 

X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: Az eljárás 62. része a Kbt. 75. § (1) a) pontja alapján 

eredménytelen, mivel a 62. eljárási részre nem nyújtottak be ajánlatot. 

 

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

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: --- 

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.)  

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: 
2
 --- 

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, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
 2

 --- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
 2

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 --- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [63] Elnevezés: levosimendan 

X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: Az eljárás 63. része a Kbt. 75. § (1) a) pontja alapján 

eredménytelen, mivel a 63. eljárási részre nem nyújtottak be ajánlatot. 

 

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

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: --- 

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.)  



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: 
2
 --- 

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, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
 2

 --- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
 2

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 --- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [64] Elnevezés: alprostadil 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

szerződés megkötését megtagadták 

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



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 db 

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. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

23.064.930,- Ft 

 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek 

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: 
2
 



V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

   

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

23.064.930,- Ft 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legjobb ár-érték arány szempontja alapján a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. tette a 

legkedvezőbb ajánlatot. A Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlata mindenben 

megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért 

az ajánlattevő ajánlata érvényes volt.    

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [65] Elnevezés: tigecyclin 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

s megkötését megtagadták 

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

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 db 

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. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

46.782.120,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek 

 



Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

47.064.500,- Ft 

Indokolás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő az 

Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte 

el, érvényességét nem vizsgálta. 

 

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: 
2
 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

   

 

Nettó ajánlati ár: 

 

46.782.120,- Ft 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legjobb ár-érték arány szempontja alapján a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. tette a 

legkedvezőbb ajánlatot. A Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlata mindenben 

megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért 

az ajánlattevő ajánlata érvényes volt.    

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

  



Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [66] Elnevezés: ceftazidim 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

s megkötését megtagadták 

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

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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Dorottya u. 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

24.964.000,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1051 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

53.089.896,- Ft 

Indokolás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő az 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, 

érvényességét nem vizsgálta. 

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: 
2
 



V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Dorottya u. 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

   

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

24.964.000,- Ft 

 Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legjobb ár-érték arány szempontja alapján a EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette a legkedvezőbb ajánlatot. A EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [67] Elnevezés: cepefim 

X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: Az eljárás 67. része a Kbt. 75. § (1) a) pontja alapján 

eredménytelen, mivel a 67. eljárási részre nem nyújtottak be ajánlatot. 

 

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

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: --- 

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.)  

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: 
2
 --- 



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, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
 2

 --- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
 2

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 --- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [68] Elnevezés: cefepim 

X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: Az eljárás 68. része a Kbt. 75. § (1) a) pontja alapján 

eredménytelen, mivel a 68. eljárási részre nem nyújtottak be ajánlatot. 

 

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

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: --- 

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.)  

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: 
2
 --- 

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, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
 2

 --- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
 2

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 --- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [69] Elnevezés: amikacin 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

megkötését megtagadták 

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

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 db 

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. 



Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

18.532.150,- Ft 

 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek 

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: 
2
 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

   

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

18.532.150,- Ft 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legjobb ár-érték arány szempontja alapján a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. tette a 

legkedvezőbb ajánlatot. A Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlata mindenben 

megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért 

az ajánlattevő ajánlata érvényes volt.    

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [70] Elnevezés: colistin 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

erződés megkötését megtagadták 

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

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 db 



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: 
 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

4042 Debrecen, Pallagi út 13. 

Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

29.235.640,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

29.681.856,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő a 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, 

érvényességét nem vizsgálta. 

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.)  

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: 
2
- 



V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

4042 Debrecen, Pallagi út 13 

Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

29.235.640,- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján a TEVA Gyógyszergyár Zrt. tette a legkedvezőbb ajánlatot. 

A TEVA Gyógyszergyár Zrt. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [71] Elnevezés: iohexol 

X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: Az eljárás 71. része a Kbt. 75. § (1) bekezdése alapján 

eredménytelen, mivel a 71. eljárási rész vonatkozásában kizárólag érvénytelen ajánlat érkezett. 

 

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

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: 

Clear Pharma Zrt. (1033 Budapest, Polgár utca 8-10.) 

Indokolás:  

Ajánlattevő ajánlata vonatkozásában az Ajánlatkérő 2018. február 26. napján hiánypótlási felhívást küldött ki 

az alábbiak szerint:  

 

1. Az ajánlat 14. oldalán az egységes európai közbeszerzési dokumentum III. rész C szakaszában a 

„Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó megállapodást más gazdasági 

szereplőkkel?” kérdésnél a GVH internetes elérhetősége és a kibocsátó hatóság neve feltüntetendő. 

2. Kérjük a „Beárazandó táblázat” c. dokumentumot cégszerű aláírással ellátva benyújtani. 

A hiánypótlás benyújtásának határideje 2018. március 5. napja 10:00 óra volt, amelynek az ajánlattevő eleget 

tett, azonban a hiánypótlás keretében benyújtott „Beárazandó táblázat” c. dokumentum cégszerűen aláírásra 

nem került, tehát az egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 

feltételnek.  

A fent leírtakra tekintettel az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontjára hivatkozással. 

 

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 db 



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.)  

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: 
2
 --- 

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, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
 2

 --- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
 2

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 --- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [72] Elnevezés: linezolid 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 megkötését megtagadták 

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

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 db 

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: 
 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

4042 Debrecen, Pallagi út 13. 

Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

4.054.240,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

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.)  

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: 
2
- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

4042 Debrecen, Pallagi út 13 

Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

4.054.240,- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján a TEVA Gyógyszergyár Zrt. tette a legkedvezőbb ajánlatot. 

A TEVA Gyógyszergyár Zrt. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [73] Elnevezés: linezolid 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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: 
 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

4042 Debrecen, Pallagi út 13. 



Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

14.588.280,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

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.)  

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: 
2
- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

4042 Debrecen, Pallagi út 13 

Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

14.588.280,- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján a TEVA Gyógyszergyár Zrt. tette a legkedvezőbb ajánlatot. 

A TEVA Gyógyszergyár Zrt. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 



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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [74] Elnevezés: micafungin 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

s megkötését megtagadták 

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

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 db 

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. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

10.034.430,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

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.)  

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: 
2
- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

10.034.430,- Ft 



 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. tette a 

legkedvezőbb ajánlatot. A Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlata mindenben 

megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért 

az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [75] Elnevezés: micafungin 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

megkötését megtagadták 

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



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 db 

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. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

17.057.528,- Ft 

 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

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.)  

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: 
2
- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

17.057.528,- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. tette a 

legkedvezőbb ajánlatot. A Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlata mindenben 

megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért 

az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 

- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [76] Elnevezés: humán immunoglobulin 

X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: Az eljárás 76. része a Kbt. 75. § (1) a) pontja alapján 

eredménytelen, mivel a 76. eljárási részre nem nyújtottak be ajánlatot. 

 

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

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: --- 

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.)  

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: 
2
 --- 

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, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
 2

 --- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
 2

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 --- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [77] Elnevezés: humán immunoglobulin 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

46.461.604,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

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.)  

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: 
2
- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve:  



Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

46.461.604,- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. tette a 

legkedvezőbb ajánlatot. A Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlata mindenben 

megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért 

az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 

- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [78] Elnevezés: ifoszfamid 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

megkötését megtagadták 

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

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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Dorottya u. 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

1.331.610,- Ft 

 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek 



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: 
2
 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Dorottya u. 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

   

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

1.331.610,- Ft 

 Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legjobb ár-érték arány szempontja alapján a EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette a legkedvezőbb ajánlatot. A EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 



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: [1.] Rész száma: 
2
 [79] Elnevezés: ifoszfamid 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

s megkötését megtagadták 

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

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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Dorottya u. 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

12.277.800,- Ft 



 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek 

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: 
2
 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Dorottya u. 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

   

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

12.277.800,- Ft 

 Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legjobb ár-érték arány szempontja alapján a EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette a legkedvezőbb ajánlatot. A EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 

- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [80] Elnevezés: ifoszfamid 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

ötését megtagadták 

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

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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 



Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Dorottya u. 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

10.782.710,- Ft 

 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek 

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: 
2
 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Dorottya u. 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

   

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

10.782.710,- Ft 

 Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legjobb ár-érték arány szempontja alapján a EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette a legkedvezőbb ajánlatot. A EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 

- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [81] Elnevezés: thiotepa 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

ését megtagadták 

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

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 db 



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. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

85.688.030,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

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.)  

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: 
2
- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

85.688.030,- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 



csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. tette a 

legkedvezőbb ajánlatot. A Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlata mindenben 

megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért 

az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [82] Elnevezés: capecitabin 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

677.250,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

1.787.940,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő az 

Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte 



el, érvényességét nem vizsgálta. 

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: 
2
 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

   

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

677.250,- Ft 

 Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legjobb ár-érték arány szempontja alapján a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. tette a 

legkedvezőbb ajánlatot. A Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlata mindenben 

megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért 

az ajánlattevő ajánlata érvényes volt.    

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [83] Elnevezés: capecitabin 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

megkötését megtagadták 

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

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 db 

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. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 



 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

24.360.000,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

25.060.640,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő az 

Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte 

el, érvényességét nem vizsgálta. 

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: 
2
 



V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

   

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

24.360.000,- Ft 

 Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legjobb ár-érték arány szempontja alapján a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. tette a 

legkedvezőbb ajánlatot. A Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlata mindenben 

megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért 

az ajánlattevő ajánlata érvényes volt.    

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [84] Elnevezés: plerixafor 

X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: Az eljárás 84. része a Kbt. 75. § (1) a) pontja alapján 

eredménytelen, mivel a 84. eljárási részre nem nyújtottak be ajánlatot. 

 

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

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: --- 

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.)  

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: 
2
 --- 

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, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
 2

 --- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
 2

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 --- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [85] Elnevezés: basiliximab 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

41.608.028,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

41.859.180,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő az 

Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte 

el, érvényességét nem vizsgálta. 

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: 
2
 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

   

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

41.608.028,- Ft 

 Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legjobb ár-érték arány szempontja alapján a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. tette a 

legkedvezőbb ajánlatot. A Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlata mindenben 

megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért 

az ajánlattevő ajánlata érvényes volt.    

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [86] Elnevezés: diclofenac+orfenadrin 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

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

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 db 

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. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

49.892.955,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 



feltételeknek. 

 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

50.194.200,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő az 

Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte 

el, érvényességét nem vizsgálta. 

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: 
2
 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

   

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

49.892.955,- Ft 

 Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legjobb ár-érték arány szempontja alapján a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. tette a 

legkedvezőbb ajánlatot. A Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlata mindenben 

megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért 

az ajánlattevő ajánlata érvényes volt.    



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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [87] Elnevezés: guaifenesin 

X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: Az eljárás 87. része a Kbt. 75. § (1) a) pontja alapján 

eredménytelen, mivel a 87. eljárási részre nem nyújtottak be ajánlatot. 

 

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

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: --- 

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.)  

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: 
2
 --- 

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, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
 2

 --- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
 2

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 --- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [88] Elnevezés: ropivakain 

Az eljárás eredményes volt: X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: Az eljárás 88. része a Kbt. 75. § (1) a) pontja alapján 

eredménytelen, mivel a 88. eljárási részre nem nyújtottak be ajánlatot. 

 

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

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: --- 

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.)  

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: 
2
 --- 

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, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
 2

 --- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
 2

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 --- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [89] Elnevezés: ropivakain 

X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 



Az eredménytelenség indoka: Az eljárás 89. része a Kbt. 75. § (1) a) pontja alapján 

eredménytelen, mivel a 89. eljárási részre nem nyújtottak be ajánlatot. 

 

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

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: --- 

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.)  

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: 
2
 --- 

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, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
 2

 --- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
 2

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 



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), 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
 --- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [90] Elnevezés: nátrium-klorid 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

megkötését megtagadták 

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

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: 3 db 

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: B. Braun Trading Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. 

Ajánlattevő adószáma: 25061978-2-41 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

11.727.600,- Ft 

 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek 

Ajánlattevő neve: 
EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Dorottya u. 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

12.132.000,- Ft 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő az 

Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte 

el, érvényességét nem vizsgálta. 

Ajánlattevő neve: TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 4042 Debrecen, Pallagi út 13 

Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

19.775.160,- Ft 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 



legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő az TEVA 

Gyógyszergyár Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, érvényességét nem vizsgálta. 

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: 
2
 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: B. Braun Trading Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. 

Ajánlattevő adószáma: 25061978-2-41 

   

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

11.727.600,- Ft 

 Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legjobb ár-érték arány szempontja alapján a B. Braun Trading Kft.tette a legkedvezőbb ajánlatot. A 

B. Braun Trading Kft. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [91] Elnevezés: levetiracetam 

Az eljárás eredményes volt: X igen nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

672.471,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 



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.)  

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: 
2
- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

672.471,- Ft 

  

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. tette a 

legkedvezőbb ajánlatot. A Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlata mindenben 

megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért 

az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [92] Elnevezés: levetiracetam 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

megkötését megtagadták 

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

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 db 

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:  



TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

4042 Debrecen, Pallagi út 13. 

Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

441.900,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

468.414,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő a 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, 

érvényességét nem vizsgálta. 

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.)  

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: 
2
- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. 



Ajánlattevő székhelye: 
 

4042 Debrecen, Pallagi út 13 

Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

441.900,- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján a TEVA Gyógyszergyár Zrt. tette a legkedvezőbb ajánlatot. 

A TEVA Gyógyszergyár Zrt. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [93] Elnevezés: levetiracetam 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 



V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

509.922,- Ft 

 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: TEVA Gyógyszergyár Zrt. 



Ajánlattevő székhelye: 4042 Debrecen, Pallagi út 13. 

Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

510.660,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő a TEVA 

Gyógyszergyár Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, érvényességét nem vizsgálta. 

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.)  

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: 
2
- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 

 

Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

509.922,- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. tette a 

legkedvezőbb ajánlatot. A Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlata mindenben 

megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért 

az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 



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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [94] Elnevezés: levetiracetam 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

megtagadták 

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

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 db 

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. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

17.869.809,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

17.977.680,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő az 

Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte 

el, érvényességét nem vizsgálta. 

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: 
2
 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

   

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

17.869.809,- Ft 

 Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legjobb ár-érték arány szempontja alapján a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. tette a 

legkedvezőbb ajánlatot. A Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlata mindenben 

megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért 

az ajánlattevő ajánlata érvényes volt.    

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
--- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [95] Elnevezés: droperidol 

X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: Az eljárás 95. része a Kbt. 75. § (1) a) pontja alapján 

eredménytelen, mivel a 95. eljárási részre nem nyújtottak be ajánlatot. 

 

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

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: --- 

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.)  

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: 
2
 --- 



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, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
 2

 --- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
 2

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 --- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [96] Elnevezés: dexmedetomidine 

Az eljárás eredményes volt: X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: Az eljárás 96. része a Kbt. 75. § (1) a) pontja alapján 

eredménytelen, mivel a 96. eljárási részre nem nyújtottak be ajánlatot. 

 

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

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: --- 

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.)  

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: 
2
 --- 

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, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
 2

 --- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
 2

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 --- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [97] Elnevezés: dexmedetomidine 

X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: Az eljárás 97. része a Kbt. 75. § (1) a) pontja alapján 

eredménytelen, mivel a 97. eljárási részre nem nyújtottak be ajánlatot. 

 

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

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: --- 

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.)  

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: 
2
 --- 

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, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
 2

 --- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
 2

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 --- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [98] Elnevezés: természetes foszfolipidek 

X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 



Az eredménytelenség indoka: Az eljárás 98. része a Kbt. 75. § (1) a) pontja alapján 

eredménytelen, mivel a 98. eljárási részre nem nyújtottak be ajánlatot. 

 

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

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: --- 

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.)  

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: 
2
 --- 

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, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
 2

 --- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
 2

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 



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), 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
 --- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [99] Elnevezés: természetes foszfolipidek 

X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: Az eljárás 99. része a Kbt. 75. § (1) a) pontja alapján 

eredménytelen, mivel a 99. eljárási részre nem nyújtottak be ajánlatot. 

 

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

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: --- 

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.)  

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: 
2
 --- 

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, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
 2

 --- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
 2

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 --- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [100] Elnevezés: protamin 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

megkötését megtagadták 

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

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 db 

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. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

18.466.252,- Ft 

 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 



feltételeknek 

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: 
2
 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

   

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

18.466.252,- Ft 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legjobb ár-érték arány szempontja alapján a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. tette a 

legkedvezőbb ajánlatot. A Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlata mindenben 

megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért 

az ajánlattevő ajánlata érvényes volt.    

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 

- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [101] Elnevezés: mesna 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

sét megtagadták 

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

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 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Dorottya u. 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 



 

Nettó ajánlati ár: 

 

24.979.800,- Ft 

 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek 

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: 
2
 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Dorottya u. 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

   

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

24.979.800,- Ft 

 Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legjobb ár-érték arány szempontja alapján a EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. tette a legkedvezőbb ajánlatot. A EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 

- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [102] Elnevezés: injekcióhoz való víz 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

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

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 db 

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:  



B. Braun Trading Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1023 Budapest, Felhévízi u. 5. 

Ajánlattevő adószáma: 25061978-2-41 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

2.532.050,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

4042 Debrecen, Pallagi út 13 

Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

4.654.420,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő a TEVA 

Gyógyszergyár Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, érvényességét nem vizsgálta. 

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.)  

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: 
2
- 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
 

B. Braun Trading Kft. 

Ajánlattevő székhelye:  



1023 Budapest, Felhévízi u. 5. 

Ajánlattevő adószáma: 25061978-2-41 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

2.532.050,- Ft 

 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legalacsonyabb ár szempontja alapján a B. Braun Trading Kft. tette a legkedvezőbb ajánlatot. A B. 

Braun Trading Kft. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban 

és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 

- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [103] Elnevezés: injekcióhoz való víz 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 



V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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: 3 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Dorottya u. 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

960.000,- Ft 

 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek 

Ajánlattevő neve: B. Braun Trading Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. 

Ajánlattevő adószáma: 25061978-2-41 

 



 

Nettó ajánlati ár: 

 

1.008.000,- Ft 

  Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő az B. 

Braun Trading Kft. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, érvényességét nem vizsgálta. 

Ajánlattevő neve: TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 4042 Debrecen, Pallagi út 13 

Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 

Nettó ajánlati ár: 1.020.800,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő a TEVA 

Gyógyszergyár Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, érvényességét nem vizsgálta. 

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: 
2
 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Dorottya u. 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

960.000,- Ft 

 Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legjobb ár-érték arány szempontja alapján a EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt.tette a legkedvezőbb ajánlatot. A EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 



dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 

- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [104] Elnevezés: injekcióhoz való víz 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

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

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 db 

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: B. Braun Trading Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. 

Ajánlattevő adószáma: 25061978-2-41 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

3.515.500,- Ft 

 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek   

Ajánlattevő neve: TEVA Gyógyszergyár Zrt. 



Ajánlattevő székhelye: 4042 Debrecen, Pallagi út 13 

Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 

Nettó ajánlati ár: 6.462.200,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő az TEVA 

Gyógyszergyár Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, érvényességét nem vizsgálta. 

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: 
2
 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: B. Braun Trading Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. 

Ajánlattevő adószáma: 25061978-2-41 

   

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

3.515.500,- Ft 

 Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legjobb ár-érték arány szempontja alapján a B. Braun Trading Kft. tette a legkedvezőbb ajánlatot. A 

B. Braun Trading Kft. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 

- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [105] Elnevezés: injekcióhoz való víz 

X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: Az eljárás 105. része a Kbt. 75. § (1) bekezdése alapján 

eredménytelen, mivel a 105. eljárási rész vonatkozásában kizárólag érvénytelen ajánlat érkezett. 

 

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

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: 

B. Braun Trading Kft. (1023 Budapest, Felhévízi u. 5.) 

A B. Braun Tradin Kft. által a 105. eljárási részre tett ajánlat érvénytelen, mivel megajánlott termék 

nem gyógyszerként törzskönyvezett. Jogszabályi hivatkozás: Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja.  

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 db 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 

szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

V.2.4) 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: 
2
 

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, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
 2

 --- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
 2

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 

- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [106] Elnevezés: injekcióhoz való víz 



Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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: 3 db 

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 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Dorottya u. 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

6.564.000,- Ft 

 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek 

Ajánlattevő neve: B. Braun Trading Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 1023 Budapest, Felhévízi u. 5. 



Ajánlattevő adószáma: 25061978-2-41 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

6.892.200,- Ft 

  Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő a B. Braun 

Trading Kft. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, érvényességét nem vizsgálta. 

Ajánlattevő neve: TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 4042 Debrecen, Pallagi út 13 

Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 

Nettó ajánlati ár: 6.979.720,- Ft 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő a TEVA 

Gyógyszergyár Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, érvényességét nem vizsgálta. 

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: 
2
 



V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Dorottya u. 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

6.564.000,- Ft 

 Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legjobb ár-érték arány szempontja alapján a EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt.tette a legkedvezőbb ajánlatot. A EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 

- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [107] Elnevezés: nátrium klorid 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

rződés megkötését megtagadták 

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

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: 3 db 

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: 
 

B. Braun Trading Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1023 Budapest, Felhévízi u. 5. 

Ajánlattevő adószáma: 25061978-2-41 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

37.816.000,- Ft 

 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek 



Ajánlattevő neve: 
EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Dorottya u. 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

39.120.000,- Ft 

  Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő a 

EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem 

végezte el, érvényességét nem vizsgálta. 

Ajánlattevő neve: TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 4042 Debrecen, Pallagi út 13 

Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 

Nettó ajánlati ár: 63.765.600,- Ft 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő a TEVA 

Gyógyszergyár Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, érvényességét nem vizsgálta. 

 

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: 
2
 



V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
 

B. Braun Trading Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1023 Budapest, Felhévízi u. 5. 

Ajánlattevő adószáma: 25061978-2-41 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

37.816.000,- Ft 

 Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legjobb ár-érték arány szempontja alapján a B. Braun Trading Kft. tette a legkedvezőbb ajánlatot. A 

B. Braun Trading Kft. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 

- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [108] Elnevezés: nátrium klorid 

Az eljárás eredményes volt: X igen nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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: 3 db 

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: 
 

B. Braun Trading Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1023 Budapest, Felhévízi u. 5. 

Ajánlattevő adószáma: 25061978-2-41 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

1.774.800,- Ft 

 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek 

Ajánlattevő neve: 
EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 



Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Dorottya u. 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

1.836.000,- Ft 

  Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő a 

EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem 

végezte el, érvényességét nem vizsgálta. 

Ajánlattevő neve: TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 4042 Debrecen, Pallagi út 13 

Ajánlattevő adószáma: 10318353-2-09 

 

Nettó ajánlati ár: 4.632.840,- Ft 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő a TEVA 

Gyógyszergyár Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, érvényességét nem vizsgálta. 

 

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: 
2
 



V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
 

B. Braun Trading Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 
 

1023 Budapest, Felhévízi u. 5. 

Ajánlattevő adószáma: 25061978-2-41 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

1.774.800,- Ft 

 Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legjobb ár-érték arány szempontja alapján a B. Braun Trading Kft. tette a legkedvezőbb ajánlatot. A 

B. Braun Trading Kft. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt. 

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 

- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [109] Elnevezés: humán immunglobulin 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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: Biotest Hungaria Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/A. 

Ajánlattevő adószáma: 10938164-2-13 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

105.000.000,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

 

 



Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

107.950.000,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő a 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, 

érvényességét nem vizsgálta. 

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: 
2
 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: Biotest Hungaria Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/A. 

Ajánlattevő adószáma: 10938164-2-13 

   

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

105.000.000,- Ft 

 Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legjobb ár-érték arány szempontja alapján a Biotest Hungaria Kft. tette a legkedvezőbb ajánlatot. A 

Biotest Hungaria Kft. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt.    

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

  



Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 

- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [110] Elnevezés: humán immunglobulin 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

2.159.000,- Ft 

 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek 

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: 
2
 



V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: 
Hungaropharma 

Gyógyszerkereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Király u. 12. 

Ajánlattevő adószáma: 10875933-2-44 

   

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

2.159.000,- Ft 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legjobb ár-érték arány szempontja alapján a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. tette a 

legkedvezőbb ajánlatot. A Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. ajánlata mindenben 

megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért 

az ajánlattevő ajánlata érvényes volt.    

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 

- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [111] Elnevezés: humán immunglobulin 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

rződés megkötését megtagadták 

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

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 db 

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: Biotest Hungaria Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/A. 

Ajánlattevő adószáma: 10938164-2-13 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

22.000.000,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

 



Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Dorottya u. 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

22.496.400,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő a 

EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem 

végezte el, érvényességét nem vizsgálta. 

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: 
2
 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: Biotest Hungaria Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/A. 

Ajánlattevő adószáma: 10938164-2-13 

   

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

22.000.000,- Ft 

 Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legjobb ár-érték arány szempontja alapján a Biotest Hungaria Kft. tette a legkedvezőbb ajánlatot. A 

Biotest Hungaria Kft. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt.    

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

  



Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 

- 

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: [1.] Rész száma: 
2
 [112] Elnevezés: humán immunglobulin 

Az eljárás eredményes volt: X igen  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

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 db 

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: Biotest Hungaria Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/A. 

Ajánlattevő adószáma: 10938164-2-13 

 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

3.850.000,- Ft 

Alkalmasság indokolása:  

Ajánlatkérő megállapította, hogy Ajánlattevő megfelelt a felhívásban előírt alkalmassági 

feltételeknek. 

Az ajánlatkérő által nem bírált ajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
EUROMEDIC-PHARMA 

Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 1061 Budapest, Dorottya u. 1. 

Ajánlattevő adószáma: 11087388-2-44 

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

3.936.870,- Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő a 

EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem 

végezte el, érvényességét nem vizsgálta. 

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: 
2
 



V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: Biotest Hungaria Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 15/A. 

Ajánlattevő adószáma: 10938164-2-13 

   

 

Nettó ajánlati ár: 

 

 

3.850.000,- Ft 

 Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során 

élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában 

csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A 

legjobb ár-érték arány szempontja alapján a Biotest Hungaria Kft. tette a legkedvezőbb ajánlatot. A 

Biotest Hungaria Kft. ajánlata mindenben megfelelt a felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban és a jogszabályban foglaltaknak, ezért az ajánlattevő ajánlata érvényes volt.    

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

  

Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66. § (6) a)-b) pont alkalmazását. 

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), 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
 

- 

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

intézkedések ismertetése: 
2
 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 



VI.1) További információk: 
2
 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2018.05.03.        Lejárata: 2018.05.13. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018.05.02. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018. 05.02. 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 
2
 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 
2
  

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 
2
  

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 
2
 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 
2
  

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
 2

  

VI.1.10) További információk: 
2 

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) 

bekezdése szerinti lehetőséggel. 

______________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 

 

 


