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Közbeszerzés
tárgya:

FT-1297/Szentes/2020 –Gyógyszerek E-katalógus

Ajánlatkérő
neve:

Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház

I. szakasz: Ajánlatkérő
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház

Postai cím:

Sima Ferenc Utca 44-58

Város:

Szentes

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU333

Dr.

Kalmár

igazgatas@szentesi-korhaz.hu

Telefon:

15355409206

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

6600

Ország:

Mihály
+36 63313244

Magyarország
főigazgató

+36 63313972

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.szentesi-korhaz.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.szentesi-korhaz.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Fair-Tender kft.

Postai cím:

Czimra Gy. u. Utca 37.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:

E-mail:

fairtender@t-online.hu

23115466242

Nemzeti azonosítószám

NUTS-kód:

HU110

Postai irányítószám:

Némediné

Telefon:

1171

Ország:

Horányi Márta

+36 704186618

Fax:

Magyarország
felelős akkreditált
közbeszerzési
szaktanácsadó
névjegyzék száma:
00369

+36 28920916

Internetcím(ek)
Lebonyolító címe:

https://ekr.gov.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://ekr.gov.hu

EKR000192422021
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II.szakasz: Tárgy
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
FT-1297/Szentes/2020 –Gyógyszerek E-katalógus

II.2) A beszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Ajánlatkérő az Intézmény részére 12 hónapban szükséges különféle gyógyszereket kívánja megvásárolni a Kbt. 105.§ (2) bekezdés b)
pontja alapján több ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján.
Keretmegállapodás időtartama a hatályba lépésétől számítva 12 hónap. Az első teljesítési időszak a keretmegállapodás hatályba
lépésétől számított 6 hónap. Ezt követően még egy darab 6 hónapos időtartam lejártát megelőzően van lehetőség az elektronikus
katalógus frissitésére.
A Keretmegállapodás 12 hónapos időtartama alatt a beszerzés, közvetlen megrendelés útján történik, az adott (6 hónapos) teljesítési
időszakra vonatkozóan összeállított elektronikus katalógusból.
Ajánlatkérő az első 6 hónap leteltét követően a második (6 hónap) teljesítési időszakra vonatkozóan verseny újranyitásával kér be
frissített elektronikus katalógust, a Kbt. 109. §. (6) bekezdés a) alapján, ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével. A
versenyújranyitás során Ajánlattevő az akutális árváltozásait, Ajánlatkérő az aktuális igényeit jogosult változtatni. A változatás nem
járhat az ellenérdekű fél sérelmével.
A keretmegállapodás 12 hónapos időtartama alatt Ajánlattevőknek két alkalommal nyílik lehetőségük az elektronikus katalógusuk
frissítésére.
Ajánlatkérő az Intézmény részére 12 hónapban szükséges az alábbiakban összesített különféle gyógyszereket kívánja megvásárolni.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás időtartama alatt a Műszaki leírás „Lehívási kötelezettségek” (E.kat. ártábla 2 fül „G”) oszlopában
megadott mennyiségekben vállal lehívási kötelezettséget. Az elektronikus katalógusok frissítésekor az ajánlattételi felhívás
kiküldésével maximum a a Műszaki leírás „Keretmegállapodásban előírányzott teljes mennyiség” (E.kat. ártábla 2 fül „E”) oszlopában
megadott mértékéig módosíthatja felfelé az adott mennyiségeket.
Teljes mennyiség/ 12 hónap:
I. GYÓGYSZEREK
A-TÁPCSATORNA ÉS ANYAGCSERE
15 032
dob
B-VÉR ÉS VÉRKÉPZŐSZERVEK
39 940
dob
C-CARDIOVASCULARIS RENDSZER
11 206
dob
D-BŐRGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK
1 409
dob
G-UROGENITALIS RENDSZER ÉS NEMI HORMONOK
482
dob
H-SYSTEMÁS HORMONKÉSZÍTMÉNYEK, A NEMI HORMONOK ÉS INSULIN KIVÉTELÉVEL
J-SYSTEMÁS FERTŐZÉSELLENES SZEREK
11 077
dob
L-DAGANATELLENES ÉS IMMUNMODULANS SZEREK
2 531
dob
M-VÁZ- ÉS IZOMRENDSZER
3 232
dob
N-KÖZPONTI IDEGRENDSZER
15 506
dob
P-PARAZITAELLENES KÉSZÍTMÉNYEK, FÉREGŰZŐK ÉS REPELLENSEK
593
dob
R-LÉGZŐRENDSZER
3 546
dob
S-ÉRZÉKSZERVEK
198
dob
V-EGYÉB
2 278
dob
II. MAGISZTRÁLIS ALAPANYAGOK
3 791 533
g
III. GYÓGYTÁPSZEREK
3 053
dob
IV. VÉRKÉSZÍTMÉNYEK
2 754
dob
V. SZEROBAKTERIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK
1 483

6 693

dob

dob

A tételes hatóanyagok listáját és mennyiségét az excel formátumban készült elektronikus katalógus tartalmazza.
Ajánlattevőnek az árukat a keretmegállapodásban rögzített feltételekkel Ajánlatkérő által esetenként feladásra kerülő megrendelések
alapján, az abban meghatározott szállítási gyakorisággal és határidőre kell leszállítania. A szállítási határidő az adott terméktől
függően 24-72, de maximum 168 óra lehet. Az egyedi importból beszerzésre kerülő termékek esetében a szállítási határidőben a felek
alkalmanként, egyedileg állapodnak meg. A zökkenőmentes ellátás érdekében Ajánlattevőnek biztosítania kell a vagy on-line, vagy email, vagy fax vagy levélben ( kábítószer esetén) történő rendelés lehetőségét, , valamint azok 120 percen belül történő
visszaigazolását.
A leszállítás időpontjában az áruknak még legalább 6 hónapos lejárati idővel kell rendelkezniük. Ettől eltérni kizárólag a Vevővel
történő előzetes egyeztetés alapján lehetséges. Amennyiben előzetes egyeztetés nem történik, az érintett áru visszaigazolását
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követően, az érintett terméket 6 hónapos lejárati idővel kell leszállítani.

IV. szakasz: Eljárás
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
II. rész XVI. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája

Uniós Nyílt eljárás

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
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

2021/S 047-117400

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

48

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

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

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V.szakasz: Az eljárás eredménye
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

7

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, székhelye
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Adószáma

Biotest Hungaria Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2045 10938164213
Törökbálint, Torbágy Utca 15/A
Ajánlattevő minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a
hiánypótlási felhívásban megadottaknak, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásban megadottaknak, és az előírt
határidőre benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés teljesítésére.

Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1106 Budapest,
Keresztúri Út 30-38

10686506244

Ajánlattevő minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy hiánypótlási felhívás
kiküldésére nem volt szükség, így alkalmas a szerződés teljesítésére.

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

10736687241

Ajánlattevő minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a Kbt. 69.
§ (4) bekezdés szerinti felhívásban megadottaknak, és az előírt határidőre benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a
szerződés teljesítésére.

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

10875933244

Ajánlattevő minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a
hiánypótlási felhívásban megadottaknak, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásban megadottaknak, és az előírt
határidőre benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés teljesítésére.

Mediwings Pharma Kft., Magyarország 2111 Szada, Fehérház Utca 16

14692060213

Ajánlattevő minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a
hiánypótlási felhívásban megadottaknak, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásban megadottaknak, és az előírt
határidőre benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés teljesítésére.

Teva Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 4042 Debrecen, Pallagi 10318353209
Út 13.
Ajánlattevő minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy hiánypótlási felhívás
kiküldésére nem volt szükség, így alkalmas a szerződés teljesítésére.

B. Braun Trading Kft., Magyarország 1023 Budapest, Felhévízi Utca 5.

25061978241

Ajánlattevő minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a
hiánypótlási felhívásban megadottaknak, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásban megadottaknak, és az előírt
határidőre benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés teljesítésére.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Biotest Hungaria Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Ajánlatkérő által felállított szakértői bizottság az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2)
bekezdés a) pontja szerint a „legalacsonyabb ár” elve alapján értékelte.
A bírálati dokumentum elválaszthatatlan részét képező érvényes ajánlatok helyezési sorrendjét a 2. sz.
melléklet, míg az első hat hónapos időtartamra nyertes ajánlattevők tételenkénti részletezését (adás-vételi
szerződések melléklete) a 3. sz melléklet tartalmazza.

Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

Ajánlatkérő által felállított szakértői bizottság az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2)
bekezdés a) pontja szerint a „legalacsonyabb ár” elve alapján értékelte.
A bírálati dokumentum elválaszthatatlan részét képező érvényes ajánlatok helyezési sorrendjét a 2. sz.
melléklet, míg az első hat hónapos időtartamra nyertes ajánlattevők tételenkénti részletezését (adás-vételi
szerződések melléklete) a 3. sz melléklet tartalmazza.
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Fresenius Kabi Hungary Vegy-, Gyógyszeripari és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság.
Szöveges értékelés:

Ajánlatkérő által felállított szakértői bizottság az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2)
bekezdés a) pontja szerint a „legalacsonyabb ár” elve alapján értékelte.
A bírálati dokumentum elválaszthatatlan részét képező érvényes ajánlatok helyezési sorrendjét a 2. sz.
melléklet, míg az első hat hónapos időtartamra nyertes ajánlattevők tételenkénti részletezését (adás-vételi
szerződések melléklete) a 3. sz melléklet tartalmazza.

HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

Ajánlatkérő által felállított szakértői bizottság az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2)
bekezdés a) pontja szerint a „legalacsonyabb ár” elve alapján értékelte.
A bírálati dokumentum elválaszthatatlan részét képező érvényes ajánlatok helyezési sorrendjét a 2. sz.
melléklet, míg az első hat hónapos időtartamra nyertes ajánlattevők tételenkénti részletezését (adás-vételi
szerződések melléklete) a 3. sz melléklet tartalmazza.

Mediwings Pharma Kft.
Szöveges értékelés:

Ajánlatkérő által felállított szakértői bizottság az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2)
bekezdés a) pontja szerint a „legalacsonyabb ár” elve alapján értékelte.
A bírálati dokumentum elválaszthatatlan részét képező érvényes ajánlatok helyezési sorrendjét a 2. sz.
melléklet, míg az első hat hónapos időtartamra nyertes ajánlattevők tételenkénti részletezését (adás-vételi
szerződések melléklete) a 3. sz melléklet tartalmazza.

Teva Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

Ajánlatkérő által felállított szakértői bizottság az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2)
bekezdés a) pontja szerint a „legalacsonyabb ár” elve alapján értékelte.
A bírálati dokumentum elválaszthatatlan részét képező érvényes ajánlatok helyezési sorrendjét a 2. sz.
melléklet, míg az első hat hónapos időtartamra nyertes ajánlattevők tételenkénti részletezését (adás-vételi
szerződések melléklete) a 3. sz melléklet tartalmazza.

B. Braun Trading Kft.
Szöveges értékelés:

Ajánlatkérő által felállított szakértői bizottság az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2)
bekezdés a) pontja szerint a „legalacsonyabb ár” elve alapján értékelte.
A bírálati dokumentum elválaszthatatlan részét képező érvényes ajánlatok helyezési sorrendjét a 2. sz.
melléklet, míg az első hat hónapos időtartamra nyertes ajánlattevők tételenkénti részletezését (adás-vételi
szerződések melléklete) a 3. sz melléklet tartalmazza.

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

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

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Biotest Hungaria Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2045
Törökbálint, Torbágy Utca 15/A
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10938164213

A mellékelt helyezési sorrend és nyertes szerződéses mellékletek alapján a (2. és 3. sz melléklet) , a keretmegállapodás első 6
(hat) hónapos teljesítési időtartamára, az alábbi 1. helyezett Ajánlattevőkkel kerülnek aláírásra a vonatkozó adás-vételi
szerződések:
Ajánlattevő alkalmas és érvényes. A legalacsonyabb árú ajánlatot adta a mellékelt részletes táblázatban megadottak szerint (3.
sz. melléklet). Minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak. Ajánlatkérő számára elfogadható
ajánlatot adott az alábbiakban megadott értékben, így alkalmas a szerződés teljesítésére, valamint ajánlata a rendelkezésre álló
fedezetre való tekintettel is megfelelő.
8 tétel mindösszesen: 16 751 370,- nettó HUF értékben.
Nem

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást 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:

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1106 Budapest, Keresztúri Út 10686506244
30-38
A mellékelt helyezési sorrend és nyertes szerződéses mellékletek alapján a (2. és 3. sz melléklet) , a keretmegállapodás első 6
(hat) hónapos teljesítési időtartamára, az alábbi 1. helyezett Ajánlattevőkkel kerülnek aláírásra a vonatkozó adás-vételi
szerződések:
Ajánlattevő alkalmas és érvényes. A legalacsonyabb árú ajánlatot adta a mellékelt részletes táblázatban megadottak szerint (3.
sz. melléklet). Minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak. Ajánlatkérő számára elfogadható
ajánlatot adott az alábbiakban megadott értékben, így alkalmas a szerződés teljesítésére, valamint ajánlata a rendelkezésre álló
fedezetre való tekintettel is megfelelő.
101 tétel mindösszesen: 3 798 512,- nettó HUF értékben
Igen

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
fuvarozás
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Euromedic International Hungária Kft. (1051 Budapest, Dorottya utca 1.) adószáma: 10850868-2-41
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást 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:

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Fresenius Kabi Hungary Vegy-, Gyógyszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.,
Magyarország 1025 Budapest, Szépvölgyi Út 6. 3. em.

10736687241

A mellékelt helyezési sorrend és nyertes szerződéses mellékletek alapján a (2. és 3. sz melléklet) , a keretmegállapodás első 6
(hat) hónapos teljesítési időtartamára, az alábbi 1. helyezett Ajánlattevőkkel kerülnek aláírásra a vonatkozó adás-vételi
szerződések:
Ajánlattevő alkalmas és érvényes. A legalacsonyabb árú ajánlatot adta a mellékelt részletes táblázatban megadottak szerint (3.
sz. melléklet). Minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak. Ajánlatkérő számára elfogadható
ajánlatot adott az alábbiakban megadott értékben, így alkalmas a szerződés teljesítésére, valamint ajánlata a rendelkezésre álló
fedezetre való tekintettel is megfelelő.
67 tétel

mindösszesen: 23 340 359,- nettó HUF értékben

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
gyógyszer kiszállítás, fuvarozás
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V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
S.T.I. Hungary Szállítmányozási Kft. 2360 Gyál, Bem József u. 30., adószáma: 13861984-2-13, és Ekol Logistics Szolgáltató Kft.
1211 Budapest, Szikratávíró út 210023.Hrsz., adószáma: 24725707-2-43
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást 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:

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1061 10875933244
Budapest, Király Utca 12
A mellékelt helyezési sorrend és nyertes szerződéses mellékletek alapján a (2. és 3. sz melléklet) , a keretmegállapodás első 6
(hat) hónapos teljesítési időtartamára, az alábbi 1. helyezett Ajánlattevőkkel kerülnek aláírásra a vonatkozó adás-vételi
szerződések:
Ajánlattevő alkalmas és érvényes. A legalacsonyabb árú ajánlatot adta a mellékelt részletes táblázatban megadottak szerint (3.
sz. melléklet). Minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak. Ajánlatkérő számára elfogadható
ajánlatot adott az alábbiakban megadott értékben, így alkalmas a szerződés teljesítésére, valamint ajánlata a rendelkezésre álló
fedezetre való tekintettel is megfelelő.
206 tétel

mindösszesen:

9 670 598,- nettó HUF értékben
Igen

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Fuvarozási szolgáltatás
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Nem ismert alvállalkozó.
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást 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:

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Mediwings Pharma Kft., Magyarország 2111 Szada, Fehérház Utca 16

14692060213

A mellékelt helyezési sorrend és nyertes szerződéses mellékletek alapján a (2. és 3. sz melléklet) , a keretmegállapodás első 6
(hat) hónapos teljesítési időtartamára, az alábbi 1. helyezett Ajánlattevőkkel kerülnek aláírásra a vonatkozó adás-vételi
szerződések:
Ajánlattevő alkalmas és érvényes. A legalacsonyabb árú ajánlatot adta a mellékelt részletes táblázatban megadottak szerint (3.
sz. melléklet). Minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak. Ajánlatkérő számára elfogadható
ajánlatot adott az alábbiakban megadott értékben, így alkalmas a szerződés teljesítésére, valamint ajánlata a rendelkezésre álló
fedezetre való tekintettel is megfelelő.
26 tétel

mindösszesen: 2 698 410,- nettó HUF értékben

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Szállítási feladatok
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Euromedic International Hungária Kft. (1051 Budapest, Dorottya utca 1.) adószáma: 10850868-2-41
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást 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:
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Teva Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 4042 Debrecen, Pallagi Út 13. 10318353209
A mellékelt helyezési sorrend és nyertes szerződéses mellékletek alapján a (2. és 3. sz melléklet) , a keretmegállapodás első 6
(hat) hónapos teljesítési időtartamára, az alábbi 1. helyezett Ajánlattevőkkel kerülnek aláírásra a vonatkozó adás-vételi
szerződések:
Ajánlattevő alkalmas és érvényes. A legalacsonyabb árú ajánlatot adta a mellékelt részletes táblázatban megadottak szerint (3.
sz. melléklet). Minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak. Ajánlatkérő számára elfogadható
ajánlatot adott az alábbiakban megadott értékben, így alkalmas a szerződés teljesítésére, valamint ajánlata a rendelkezésre álló
fedezetre való tekintettel is megfelelő.
188 tétel mindösszesen: 15 151 962,- nettó HUF értékben
Igen

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
gyógyszer szállítás
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Nem ismert alvállalkozó.
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást 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:

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
B. Braun Trading Kft., Magyarország 1023 Budapest, Felhévízi Utca 5.

25061978241

A mellékelt helyezési sorrend és nyertes szerződéses mellékletek alapján a (2. és 3. sz melléklet) , a keretmegállapodás első 6
(hat) hónapos teljesítési időtartamára, az alábbi 1. helyezett Ajánlattevőkkel kerülnek aláírásra a vonatkozó adás-vételi
szerződések:
Ajánlattevő alkalmas és érvényes. A legalacsonyabb árú ajánlatot adta a mellékelt részletes táblázatban megadottak szerint (3.
sz. melléklet). Minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak. Ajánlatkérő számára elfogadható
ajánlatot adott az alábbiakban megadott értékben, így alkalmas a szerződés teljesítésére, valamint ajánlata a rendelkezésre álló
fedezetre való tekintettel is megfelelő.
14 tétel

mindösszesen: 2 362 635,- nettó HUF értékben.

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI.szakasz: Kiegészítő információk
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2021.07.01

Lejárata:

2021.07.12

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2021.06.18
2021.06.18

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:
Az eljárás eredményéről készült összegezés 2021. június 18.-án történt kiküldését követően 2021. június 22.-én 13 óra 04 perckor B.
Braun Trading Kft. (1023 Budapest, Felhévízi u. 5.) előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be. Az előzetes vitarendezési kérelem
alapján Ajánlatkérő a vonatkozó dokumentumokat ismét megvizsgálta, és azt a döntést hozta, hogy a kérelemben kifejtett indokokat
elfogadja. Erre figyelemmel Ajánlatkérő, a Kbt. 80. § (4) bekezdésben foglaltak alapján, 2021. június 23.-án, hiánypótlási felhívást
küldött Kérelmező részére. T. Kérelmező 2021. június 24.-én 8 óra 46 perckor a hiánypótlást teljesítette, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kc) és kb) alpontja szerinti nyilatkozatokat, a hiánypótlási felhívásban megadottak szerint, javította. A fentiekben leírtak alapján
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről készült bírálati dokumentumokat és 2021. június 18.-án megküldött összegezését a Kbt. 79. § (4)
bekezdésben foglaltak alapján módosította. A módosított eredmény alapján B. Braun Trading Kft. (1023 Budapest, Felhévízi u. 5.)
minden megajánlott tétel esetében érvényes ajánlatot tett. A fentiekben megadottak alapján a TEVA 186. tétele és a Hungaropharma
227. tétele a 2. helyezettre módosult. Valamint, az összegezés 2. és 3. számú melléklete is a fentiek alapján módosult.
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

2021.06.30
2021.06.30

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
1.) A közbeszerzési eljárás száma, megnevezése: „FT-1297/Szentes/2020 – Gyógyszerek és egyéb termékek beszerzése - Elektronikus
katalógus”megnevezésű közbeszerzési eljárás
2.) FAKSZ: Némediné Horányi Márta, névjegyzék száma: 00369
3.) Eredménytelen ajánlat
A Kbt. 75. § (1) bek. a) pontja alapján az eljárás 708 tétel esetében eredménytelen, tekintettel arra, hogy nem nyújtottak be ajánlatot.
A Kbt. 75. § (1) bek. b) pontja alapján az eljárás 53 tétel esetében eredménytelen, figyelemmel arra, hogy kizárólag érvénytelen
ajánlatot nyújtottak be.
4.) Érvénytelen ajánlattevők és érvénytelenség indokai
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Az érvénytelenségre és helyezésre vonatkozó táblázatot - a terjedelme miatt - a bírálati dokumentum elválaszthatatlan részét képező
2. számú melléklet tartalmazza.
1. EGIS Gyógyszergyár Zrt. (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) adószám: 10686506-2-44
Ajánlata az alábbi tételek esetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, figyelemmel arra, hogy az ajánlat értéke
magasabb, mint az elméleti pénzügyi érték, így egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
feltételeknek.
5., 8., 16., 19., 149., 150., 151., 152., 299., 351., 360., 361., 397., 423., 428., 465., 469., 470., 685., 943., 997., 1001., 1002., 1052.,
1073., 1154. tételek
Továbbá:
Ajánlata a 1067., 997. és 1001. tételek esetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, figyelemmel arra, hogy
szakmailag nem a kiírásnak megfelelő ajánlatot nyújtott be, így egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott feltételeknek.
Indoklás:
A 1067. tétel esetében a kiírásban szájban diszpergálódó tablettákról van szó és sima tablettákkal nem helyettesíthető olyan esetben
mikor nyelési nehezítettség merül fel a betegeknél.
A 997., 1001. tétel esetében a sima film tabletta helyett a retard tabletta nem elfogadható. A retard az nyújtott hatást jelent viszont
ezen készítmények a betegnek megfelelően beállított dózis után jöhetnek szóban, az azonnali hatóanyag felszabadulást nem tudják
kiváltani.
2. Fresenius Kabi Hungary Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6.) adószám: 10736687-2-41
Ajánlata az alábbi tétel esetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, figyelemmel arra, hogy az ajánlat értéke
magasabb, mint az elméleti pénzügyi érték, így egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
feltételeknek.
612. tétel
3. HUNGAROPHARMA Gyógyszerker. Zrt. (1061 Budapest, Király u. 12.) adószám: 10875933-2-44
Ajánlata az alábbi tételek esetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, figyelemmel arra, hogy az ajánlat értéke
magasabb, mint az elméleti pénzügyi érték, így egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
feltételeknek.
69., 71., 1329. tételek
Továbbá:
Ajánlata a 926., 927., 1061., 1062. és 1064. tételek esetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, figyelemmel arra,
hogy szakmailag nem a kiírásnak megfelelő ajánlatot nyújtott be, így egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott feltételeknek.
Indoklás:
A kiírásban szájban diszpergálódó tablettákról van szó és sima tablettákkal és filmtablettákkal nem helyettesíthető olyan esetben
mikor nyelési nehezítettség merül fel a betegeknél.
4. TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.), adószám: 10318353-2-09
Ajánlata az alábbi tételek esetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, figyelemmel arra, hogy az ajánlat értéke
magasabb, mint az elméleti pénzügyi érték, így egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
feltételeknek.
4., 16., 18., 19., 20., 268., 271., 272., 279., 351., 373., 423., 443., 458., 459., 468., 469., 470., 471., 586., 723., 724., 725., 802., 943.,
960., 961., 991., 992., 1 002., 1 009., 1 057., 1 064., 1 077., 1 091. tételek
Továbbá:
Ajánlata a 767., 926., 927., 1061., 1062., 1064., és 1067. tételek esetében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen,
figyelemmel arra, hogy szakmailag nem a kiírásnak megfelelő ajánlatot nyújtott be, így egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott feltételeknek.
Indoklás:
A 767. tétel esetében a Cataflam-V 50 mg vízben oldódó tabl. 20x helyett a Fortedol 50 mg filmtabl. 20x nem elfogadható ugyanis
vízben oldódó készítményről van szó, amelyet olyan betegek esetén használunk, akik nem tudják a tablettát lenyelni. A gyerek
osztályon is a vízben oldható formula jöhet szóba.
A 926., 927., 1061., 1062., 1064., 1067. tételek esetében a kiírásban szájban diszpergálódó tablettákról van szó és sima tablettákkal
és filmtablettákkal nem helyettesíthető olyan esetben, mikor nyelési nehezítettség merül fel a betegeknél.
5.) Közjegyző előtti sorsolás dupla 1. helyezések esetében:
A Kbt. 77. § (5) bekezdése alapján a megajánlott azonos összegű ajánlatok között Közjegyző előtt sorsolás történt 2021.05.25.-én,
melynek eredményét a mellékelt közjegyzői okirat tartalmazza.
6.) Az összegezés elválaszthatatlan részét képező 1-4. számú mellékleteit, az összegezés kiküldésével egyidőben,
Egyéb kommunikáció eljárási cselekményben csatolt mellékletek tartalmazzák:
1. számú melléklet: Az ajánlattevők beadott ajánlatai
2. számú melléklet: Helyezési sorrend - módosított
3. számú melléklet: A keretmegállapodás első 6 (hat) hónapos teljesítési időtartamára vonatkozó nyertes ajánlatok tételenkénti
részletezése - módosított
4. számú melléklet: A közjegyző előtt történt sorsolásról készült közjegyzői okirat
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