9. számú melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
4591/Miskolc/2013 - Különféle gyógyszerek beszerzése
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház (3526 Miskolc,
Szentpéteri kapu 72-76.)
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Ajánlatkérő az Intézmény részére egy évben szükséges különféle gyógyszereket, infúziókat és
egyéb készítményeket kívánja megvásárolni.
Teljes mennyiség összesen:
1. GYÓGYSZEREK: 366 tétel, 2.581.558 darab/év
2. INFÚZIÓK: 72 tétel, 377.018 darab/év
3. TÁPSZEREK: 45 tétel, 42.653 darab/év Mindösszesen 483 tétel, 3.001.229 darab/év
A megrendelésre kerülő mennyiség az Ajánlati Dokumentációban foglaltaktól 15 százalékkal
felfelé eltérhet.
3. A választott eljárás fajtája:
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) Második rész, XII.
fejezet alapján uniós, nyílt közbeszerzési eljárást bonyolít le „4591/Miskolc/2013 – Különféle
gyógyszerek beszerzése” tárgyában.
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: 5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja: 6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja:
Az eljárás megindításáról szóló Ajánlati Felhívás az Európai Unió hivatalos lapjában 2014.
02.12-én 2014/S 030-048039 számon, míg a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-2230/2014
számon 2014.02.17-én, jelent meg.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen, a 7.b. pontban felsoroltak kivételével
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett
anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került
elvonásra, átcsoportosításra:
A Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen, mivel nem nyújtottak be
ajánlatot:
I. Gyógyszerek: 51., 54., 143., 158., 177., 219., 249., 336., 340., 362. tételek

II. Infúziók: 2., 3., 4., 5., 6., 7., 28., 30., 33., 39., 40., 50., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 62., 63., 64.,
65., 67., 70., 72. tételek
A Kbt. 76. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mert kizárólag érvénytelen
ajánlatokat nyújtottak be:
I. Gyógyszerek: 86., 176., 208., 363. tételek
A Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján eredménytelen, mivel egyik ajánlattevő
sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot:
I. Gyógyszerek: 213. rész
Rendelkezésre álló fedezet nettó értéke:
humán normál immunglobulin intravascularis használatra
PENTAGLOBIN 50 MG/ML OLDATOS INFÚZIÓ 100ml 100ml 1 810 287,- HUF
J06BA02
humán normál immunglobulin intravascularis használatra
PENTAGLOBIN 50 MG/ML OLDATOS INFÚZIÓ 50ml 50ml 2 383 080,- HUF
J06BA02
humán normál immunglobulin intravascularis használatra
PENTAGLOBIN 50 MG/ML OLDATOS INFÚZIÓ 10ml 10ml 1 355 176,- HUF
Nyertes ajánlat értéke: Biotest Hungaria Kft.: nettó 60.688.093,8 HUF
A Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy az
ajánlatkérő, az alábbi tételek vonatkozásában, az eljárást a szerződés megkötésére
képtelenné válása miatt eredménytelenné nyilvánítja (66. § (1) bekezdése, 44. § (3)
bekezdés)
I. Gyógyszerek 195., 204., 205., 206., 207., 302., 309. tételek
Időközben a Szent Ferenc Kórház betegeit már nem Ajánlatkérő látja el.
c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: igen
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 967
ajánlat (kilencszázhatvanhét db)
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak
az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén
annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi
lehetőség esetén részenként):
1.) B. Braun Medical Kft. (1023 Budapest, Felhévizi u. 5.) 17 ajánlat
Ajánlattevő által megadott ajánlati ár: 15.340.420,- Ft + ÁFA

B. Braun Medical Kft. ajánlattevő ajánlata minden tekintetben megfelel a felhívás és a
dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy a kért határidőre megküldte a kért
árindoklást, így alkalmas a szerződés teljesítésére.
2.) Biotest Hungaria Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 15/A.) 2 ajánlat
Ajánlattevő által megadott ajánlati ár: 69.141.958,- Ft + ÁFA
Biotest Hungaria Kft. ajánlattevő ajánlata minden tekintetben megfelel a felhívás és a
dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásnak, és
határidőre megküldte a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés teljesítésére.
3.) EGIS Nyrt. (1106 Budapest, Keresztúri u. 30-38.) 42 ajánlat
Ajánlattevő által megadott ajánlati ár: 17.748.914,- Ft + ÁFA
EGIS Nyrt. ajánlattevő ajánlata minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció
előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásnak, és határidőre
megküldte a kért dokumentumokat, továbbá megküldte válaszát az árindoklás kérésekre, így
alkalmas a szerződés teljesítésére.
4.) Euromedic-Pharma Zrt. (1051 Budapest, Dorottya u. 1.) 336 ajánlat
Ajánlattevő által megadott ajánlati ár: 233.893.205,- Ft + ÁFA
Euromedic-Pharma Zrt. ajánlattevő ajánlata minden tekintetben megfelel a felhívás és a
dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásnak, és
határidőre megküldte a kért dokumentumokat, továbbá megküldte válaszát az árindoklás
kérésekre, így alkalmas a szerződés teljesítésére.
5.) Fresenius Kabi Hungary Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em.) 77 ajánlat
Ajánlattevő által megadott ajánlati ár: 105.318.998,- Ft nettó + ÁFA
Fresenius Kabi Hungary Kft. ajánlattevő ajánlata minden tekintetben megfelel a felhívás és a
dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásnak, és
határidőre megküldte a kért dokumentumokat, továbbá megküldte válaszát az árindoklás
kérésekre, így alkalmas a szerződés teljesítésére.
6.) Hungaropharma Zrt. (1061 Budapest, Király u. 12.) 385 ajánlat
Ajánlattevő által megadott ajánlati ár: 350.960.813,- Ft nettó + ÁFA
Hungaropharma Zrt. ajánlattevő ajánlata minden tekintetben megfelel a felhívás és a
dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásnak, és
határidőre megküldte a kért dokumentumokat, továbbá megküldte válaszát az árindoklás
kérésekre, így alkalmas a szerződés teljesítésére.
7.) TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi u. 13.)108 ajánlat
Ajánlattevő által megadott ajánlati ár: 113.374.849,- Ft + ÁFA
TEVA Gyógyszergyár Zrt. ajánlattevő ajánlata minden tekintetben megfelel a felhívás és a
dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget tett a hiánypótlási felhívásnak, és
határidőre megküldte a kért dokumentumokat, továbbá megküldte válaszát az árindoklás
kérésekre, így alkalmas a szerződés teljesítésére.

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):
a 227. tétel esetében:
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c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során
adható pontszám alsó és felső határának megadása: 227. tétel esetében 0-20 pontig.
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti
pontszámot:
Az Ajánlatkérő által felállított Bíráló Bizottság az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a
Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve
alapján értékeli, a 227. tétel kivételével, ahol a Kbt. 71. § (2) bekezdés b) pont alapján az
összességében legelőnyösebb ajánlat kerül kiválasztásra az ajánlati felhívásban és a
dokumentációban megadottak szerint.
227. tétel (L01CD01 paclitaxel) esetében
1. Nettó ellenszolgáltatás értéke súlyszám 10
2. A termékhez díjmentesen biztosítja-e a szereléket ajánlattevő
(Igen 20 pont , nem 0 pont) súlyszám 0,5
Az ajánlatok értékelésekor az adható pontszám valamennyi részszempont esetében:0-20-ig.
A pontszámok megadása akként történik, hogy az első alszempont (ár) értékelésekor a legjobb
ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legjobb
ajánlathoz történő arányosítással (fordított arányosság) kerülnek meghatározásra. A második
részszempont esetében az igen válasz 20 pontot a nem válasz 0 pontot kap. Az egyes
alszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott alszemponthoz tartozó súlyszámmal
felszorzásra, majd az adott részszemponthoz tartozó valamennyi alszempontnál így kialakult
súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek.
Az adott részszempontnál legtöbb pontot elért ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a
többi ajánlatra a legtöbb pontot elért ajánlathoz viszonyítva az általa elért pontszámnak
megfelelő, arányosítással kiszámított pontérték kerül kiadásra.

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Az alábbiakban tételenként felsorolt ajánlattevők ajánlatai, az adott tétel vonatkozásában
érvénytelenek, figyelemmel arra, hogy a Kbt. 74 § (1) bekezdés e) pontja alapján, egyéb módon
nem felelnek meg az ajánlati felhívásban és dokumentációban előírtak feltételeknek:
-

Nem komplett ajánlatok (hatóanyagcsoportokon belül):
Hungarophrama: 86., 117., 176., 179., 208., 363. tételek,
Euromedic: 212. tétel,
TEVA: 13., 276. tétel.

-

Orvosszakmai szempontból és terápiás indokok alapján érvénytelen tételek
Euromedic: 23., 228.,
Fresenius: 233.,
Hungaroph.: 150., 192., 233., 275., 280.,
TEVA: 233. tételek

Az orvosszakmai indoklásokat a jelen szakvélemény mellékletét képező orvosszakmai
értékelés tartalmazza.
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Az alábbiakban felsorolt ajánlattevők, Ajánlatkérő számára, a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatásra tettek ajánlatot, kivéve a 227. tételt, ahol az összességében legelőnyösebb
ajánlat került kiválasztásra:

Ajánlattevők megnevezése

Tétel

Nyert összeg
NETTÓ Ft

B.BRAUN
BIOTEST
EGIS
EUROMEDIC
FRESENIUS
HUNGAROPHARMA
TEVA

8
1
21
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91
36

4 444 350,0
8 453 863,8
9 249 752,5
173 855 224,0
77 580 162,0
38 191 648,8
19 764 717,8

MINDÖSSZESEN

483

331 539 719 Ft

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
EGIS Nyrt.: szállítás: (10% ot nem meghaladó mértékben)
Euromedic-Pharma Zrt : fuvarozás (10% ot nem meghaladó mértékben)

Fresenius Kabi Hungary Kft.: Gyógyszerek kiszállítása, fuvarozás (10% ot nem meghaladó
mértékben)
Hungaropharma Zrt: szállítási tevékenység (10% ot nem meghaladó mértékben)
TEVA Gyógyszergyár Zrt.: az összes megnyert rész vonatkozásában (10% ot nem
meghaladó mértékben)
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozó(k),
valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2014. július
17.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2014.
július 26.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. június 13.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. július 16.
18.* Az összegezés módosításának indoka: 19.* Az összegezés módosításának időpontja: 20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: 21. * Az összegezés javításának indoka:
22. * Az összegezés javításának időpontja:
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:
24.* Egyéb információk:
1.) Tender száma, megnevezése:
4591/Miskolc/2013 - Különféle gyógyszerek beszerzése
2) Közjegyző előtti sorsolás, dupla első helyezések esetében.
Figyelemmel arra, hogy az alábbiakban megadott tételek esetében, az értékelés során dupla
első helyezés alakult ki, a Kbt. 72. § (3) bekezdés a) pontja alapján Ajánlatkérő Közjegyző
jelenlétében sorsolást tartott 2014. május 16.-án.
A Kbt. 72. § (3) bekezdés a) pontja alapján Közjegyző előtt sorsolás történt 2014.05.16.án, melynek eredményét az alábbi:
Nyertes Hungaropharma: 28., 48., 292., tételek esetében
Nyertes TEVA: 314. tétel esetében

A közjegyző előtt történt sorsolásról készült közjegyzői okirat az eljárás eredményéről készült
összegezés elválaszthatatlan részét képezi.

