ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001330522019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Izotópok és kontrasztanyagok beszerzése

Ajánlatkérő
neve:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

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

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Postai cím:

Markusovszky Lajos Utca 5.

Város:

Szombathely

HU222

NUTS-kód:

E-mail:

Postai irányítószám:

Balassi

Kapcsolattartó személy:
syntron@syntron.hu

Telefon:

EKRSZ_
20033877

Nemzeti azonosítószám

9700

Ország:

Magyarország

János
+36 14532889

+36 14532890

Fax:

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

http://markusovszky.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

SYNTRON Mérnöki Iroda Kft.

Postai cím:

Bécsi Út 67

Város:

Budapest

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

syntron@syntron.hu

EKRSZ_
67181166

Nemzeti azonosítószám

HU110

Postai irányítószám:

Balassi
Telefon:

1036

Ország:

Magyarország

János
+36 14532889

Fax:

+36 14532890

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
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http://markusovszky.hu/

2020.04.14 15:01:15

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Izotópok és kontrasztanyagok beszerzése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Izotópok és kontrasztanyagok beszerzése a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház részére – 10 részben

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Második Rész, XV. 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:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 216-529598
216

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
Rész száma, elnevezése:

1 - Izotópok és radiofarmakonok

A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
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Igen

A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós Út 29-33.

10807262243

Indokolás: Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlással, felvilágosítással, valamint felhívás III.1.1. pontjában és III.1.3. pontjában előírt
kizáró okok fenn nem állását és az alkalmassági követelményeknek való megfelelőséget igazoló dokumentumokkal együtt
megfelel az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és kapcsolódó jogszabályok előírásainak.
Ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt, továbbá a szerződés teljesítésére alkalmas. Ajánlatuknak az
értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Ajánlati ár (nettó Ft/24 hónap): 40.422.040,- Ft

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Szöveges értékelés:

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:
IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós Út 29-33.

10807262243

Az eljárás 1. részében az IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Kft. (1121 Budapest Konkoly-Thege Miklós
Út 29-33.) ajánlattevő ajánlata a nyertes ajánlat, tekintettel arra, hogy az ajánlat érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés
teljesítésére, az ajánlat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat (ajánlati ár: nettó
40.422.040,- Ft/24 hónap) és a szerződés megkötéséhez szükséges fedezet Ajánlatkérő rendelkezésére áll.
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
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ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

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

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

2 - Radiofarmakonok

A szerződés száma:

2.
Igen

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

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Medi-Radiopharma Egészségügyi Szervező, Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság, Magyarország 2030 ÉRD, Szamos Utca 10-12.

12090503213

Indokolás: Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlással, felvilágosítással, valamint felhívás III.1.1. pontjában és III.1.3. pontjában előírt
kizáró okok fenn nem állását és az alkalmassági követelményeknek való megfelelőséget igazoló dokumentumokkal együtt
megfelel az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és kapcsolódó jogszabályok előírásainak.
Ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt, továbbá a szerződés teljesítésére alkalmas. Ajánlatuknak az
értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Ajánlati ár (nettó Ft/24 hónap): 6.364.000,- Ft

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Medi-Radiopharma Egészségügyi Szervező, Tanácsadó, Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

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:
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Medi-Radiopharma Egészségügyi Szervező, Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság, Magyarország 2030 ÉRD, Szamos Utca 10-12.

12090503213

Az eljárás 2. részében a Medi-Radiopharma Egészségügyi Szervező, Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2030 Érd,
Szamos Utca 10-12.) ajánlattevő ajánlata a nyertes ajánlat, tekintettel arra, hogy az ajánlat érvényes, ajánlattevő alkalmas a
szerződés teljesítésére, az ajánlat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat (ajánlati ár:
nettó 6.364.000,- Ft/24 hónap) és a szerződés megkötéséhez szükséges fedezet Ajánlatkérő rendelkezésére áll.
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:

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
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

3 - Intravénás MR kontrasztanyag I.

A szerződés száma:

3.
Igen

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

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1051
Budapest, Dorottya Utca 1

25567072241

Indokolás: Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlással, felvilágosítással, valamint felhívás III.1.1. pontjában és III.1.3. pontjában előírt
kizáró okok fenn nem állását és az alkalmassági követelményeknek való megfelelőséget igazoló dokumentumokkal együtt
megfelel az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és kapcsolódó jogszabályok előírásainak.
Ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt, továbbá a szerződés teljesítésére alkalmas. Ajánlatuknak az
értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Ajánlati ár (nettó Ft/24 hónap): 42.639.360,- Ft

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

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:
Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1051 Budapest, 25567072241
Dorottya Utca 1
Az eljárás 3. részében az Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Kft. (1051 Budapest Dorottya Utca 1.) ajánlattevő ajánlata a
nyertes ajánlat, tekintettel arra, hogy az ajánlat érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat a Kbt. 76. § (
2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat (ajánlati ár: nettó 42.639.360,- Ft/24 hónap) és a szerződés
megkötéséhez szükséges fedezet Ajánlatkérő rendelkezésére áll.
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:
kereskedelmi adminisztráció, minőségbiztosítási feladatokkal kapcsolatos szakmai feladatok
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Dorottya Utca 1., asz: 11087388-2-44),
Euromedic International Hungária Kft. (székhely: 1051 Budapest, Dorottya Utca 1., asz: 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:
EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Dorottya Utca 1., asz: 11087388-2-44),
felhívás III.1.3. pont M1. alpont (referencia)

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
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
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Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

4 - Ultrahangos kontrasztanyag

A szerződés száma:

4.
Igen

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

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1051
Budapest, Dorottya Utca 1

25567072241

Indokolás: Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlással, felvilágosítással, valamint felhívás III.1.1. pontjában és III.1.3. pontjában előírt
kizáró okok fenn nem állását és az alkalmassági követelményeknek való megfelelőséget igazoló dokumentumokkal együtt
megfelel az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és kapcsolódó jogszabályok előírásainak.
Ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt, továbbá a szerződés teljesítésére alkalmas. Ajánlatuknak az
értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Ajánlati ár (nettó Ft/24 hónap): 812.130,-Ft

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

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:
Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1051 Budapest, 25567072241
Dorottya Utca 1
Az eljárás 4. részében az Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Kft. (1051 Budapest Dorottya Utca 1.) ajánlattevő ajánlata a
nyertes ajánlat, tekintettel arra, hogy az ajánlat érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat a Kbt. 76. § (
2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat (ajánlati ár: nettó 812.130,- Ft/24 hónap) és a szerződés
megkötéséhez szükséges fedezet Ajánlatkérő rendelkezésére áll.
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:
kereskedelmi adminisztráció, minőségbiztosítási feladatokkal kapcsolatos szakmai feladatok
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V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Dorottya Utca 1., asz: 11087388-2-44),
Euromedic International Hungária Kft. (székhely: 1051 Budapest, Dorottya Utca 1., asz: 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:
EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Dorottya Utca 1., asz: 11087388-2-44),
felhívás III.1.3. pont M1. alpont (referencia)

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
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:
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5.
Igen

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

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1051
Budapest, Dorottya Utca 1

25567072241

Indokolás: Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlással, felvilágosítással, indokolással valamint felhívás III.1.1. pontjában és III.1.3.
pontjában előírt kizáró okok fenn nem állását és az alkalmassági követelményeknek való megfelelőséget igazoló
dokumentumokkal együtt megfelel az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és kapcsolódó
jogszabályok előírásainak. Ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt, továbbá a szerződés teljesítésére
alkalmas. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Ajánlati ár (nettó Ft/24 hónap): 10.925.600,- Ft

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

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:
Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1051 Budapest, 25567072241
Dorottya Utca 1
Az eljárás 5. részében az Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Kft. (1051 Budapest Dorottya Utca 1.) ajánlattevő ajánlata a
nyertes ajánlat, tekintettel arra, hogy az ajánlat érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat a Kbt. 76. § (
2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat (ajánlati ár: nettó 10.925.600,- Ft/24 hónap) és a szerződés
megkötéséhez szükséges fedezet Ajánlatkérő rendelkezésére áll.
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:
kereskedelmi adminisztráció, minőségbiztosítási feladatokkal kapcsolatos szakmai feladatok
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Dorottya Utca 1., asz: 11087388-2-44),
Euromedic International Hungária Kft. (székhely: 1051 Budapest, Dorottya Utca 1., asz: 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:
EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Dorottya Utca 1., asz: 11087388-2-44),
felhívás III.1.3. pont M1. alpont (referencia)

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
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
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Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:
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6.
Igen

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

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1051
Budapest, Dorottya Utca 1

25567072241

Indokolás: Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlással, felvilágosítással, valamint felhívás III.1.1. pontjában és III.1.3. pontjában előírt
kizáró okok fenn nem állását és az alkalmassági követelményeknek való megfelelőséget igazoló dokumentumokkal együtt
megfelel az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és kapcsolódó jogszabályok előírásainak.
Ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt, továbbá a szerződés teljesítésére alkalmas. Ajánlatuknak az
értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Ajánlati ár (nettó Ft/24 hónap): 1.930.216,- Ft

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

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:
Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1051 Budapest, 25567072241
Dorottya Utca 1
Az eljárás 6. részében az Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Kft. (1051 Budapest Dorottya Utca 1.) ajánlattevő ajánlata a
nyertes ajánlat, tekintettel arra, hogy az ajánlat érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat a Kbt. 76. § (
2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat (ajánlati ár: nettó 1.930.216,- Ft/24 hónap) és a szerződés
megkötéséhez szükséges fedezet Ajánlatkérő rendelkezésére áll.
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:
kereskedelmi adminisztráció, minőségbiztosítási feladatokkal kapcsolatos szakmai feladatok
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Dorottya Utca 1., asz: 11087388-2-44),
Euromedic International Hungária Kft. (székhely: 1051 Budapest, Dorottya Utca 1., asz: 10850868-2-41)
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Dorottya Utca 1., asz: 11087388-2-44),
felhívás III.1.3. pont M1. alpont (referencia)

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
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:
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A szerződés száma:

7.
Igen

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

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1051
Budapest, Dorottya Utca 1

25567072241

Indokolás: Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlással, felvilágosítással, valamint felhívás III.1.1. pontjában és III.1.3. pontjában előírt
kizáró okok fenn nem állását és az alkalmassági követelményeknek való megfelelőséget igazoló dokumentumokkal együtt
megfelel az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és kapcsolódó jogszabályok előírásainak.
Ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt, továbbá a szerződés teljesítésére alkalmas. Ajánlatuknak az
értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Ajánlati ár (nettó Ft/24 hónap): 65.542.060,- Ft

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

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
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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:
Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1051 Budapest, 25567072241
Dorottya Utca 1
Az eljárás 7. részében az Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Kft. (1051 Budapest Dorottya Utca 1.) ajánlattevő ajánlata a
nyertes ajánlat, tekintettel arra, hogy az ajánlat érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat a Kbt. 76. § (
2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat (ajánlati ár: nettó 65.542.060,- Ft/24 hónap) és a szerződés
megkötéséhez szükséges fedezet Ajánlatkérő rendelkezésére áll.
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:
kereskedelmi adminisztráció, minőségbiztosítási feladatokkal kapcsolatos szakmai feladatok
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Dorottya Utca 1., asz: 11087388-2-44),
Euromedic International Hungária Kft. (székhely: 1051 Budapest, Dorottya Utca 1., asz: 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:
EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Dorottya Utca 1., asz: 11087388-2-44),
felhívás III.1.3. pont M1. alpont (referencia)

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
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:
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A szerződés száma:

8.

Az eljárás eredményes volt:
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Igen

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

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Clear Pharma Zrt., Magyarország 1051 Budapest, Széchenyi István Tér 7-8.

25560611241

Indokolás: Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlással, felvilágosítással, valamint felhívás III.1.1. pontjában és III.1.3. pontjában előírt
kizáró okok fenn nem állását és az alkalmassági követelményeknek való megfelelőséget igazoló dokumentumokkal együtt
megfelel az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és kapcsolódó jogszabályok előírásainak.
Ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt, továbbá a szerződés teljesítésére alkalmas. Ajánlatuknak az
értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Ajánlati ár (nettó Ft/24 hónap): 42.535.200,- Ft

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Clear Pharma Zrt.
Szöveges értékelés:

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:
Clear Pharma Zrt., Magyarország 1051 Budapest, Széchenyi István Tér 7-8.

25560611241

Az eljárás 8. részében a Clear Pharma Zrt. (1051 Budapest Széchenyi István Tér 7-8.) ajánlattevő ajánlata a nyertes ajánlat,
tekintettel arra, hogy az ajánlat érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a)
pont szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat (ajánlati ár: nettó 42.535.200,- Ft/24 hónap) és a szerződés megkötéséhez
szükséges fedezet Ajánlatkérő rendelkezésére áll.
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:
szállítás
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
AIRMAX Cargo Budapest Nemzetközi Szállitmányozási Zrt. (székhely: 2220 Vecsés, Lőrinci utca 154. Airport City Logisztikai
Park. D. ép. 3. em., asz.: 24085984-2-13), Q Raid Management Kft. (székehely: 2458 Kulcs, Familia út 12., asz: 24254124-2-07)
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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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
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

9 - Röntgen kontrasztanyag IV.

A szerződés száma:

9.
Igen

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

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1051
Budapest, Dorottya Utca 1

25567072241

Indokolás: Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlással, felvilágosítással, indokolással valamint felhívás III.1.1. pontjában és III.1.3.
pontjában előírt kizáró okok fenn nem állását és az alkalmassági követelményeknek való megfelelőséget igazoló
dokumentumokkal együtt megfelel az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és kapcsolódó
jogszabályok előírásainak. Ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt, továbbá a szerződés teljesítésére
alkalmas. Ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Ajánlati ár (nettó Ft/24 hónap): 48.970.000,- Ft

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

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
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Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1051 Budapest, 25567072241
Dorottya Utca 1
Az eljárás 9. részében az Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Kft. (1051 Budapest Dorottya Utca 1.) ajánlattevő ajánlata a
nyertes ajánlat, tekintettel arra, hogy az ajánlat érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat a Kbt. 76. § (
2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat (ajánlati ár: nettó 48.970.000,- Ft/24 hónap) és a szerződés
megkötéséhez szükséges fedezet Ajánlatkérő rendelkezésére áll.
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:
kereskedelmi adminisztráció, minőségbiztosítási feladatokkal kapcsolatos szakmai feladatok
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Dorottya Utca 1., asz: 11087388-2-44),
Euromedic International Hungária Kft. (székhely: 1051 Budapest, Dorottya Utca 1., asz: 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:
EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Dorottya Utca 1., asz: 11087388-2-44),
felhívás III.1.3. pont M1. alpont (referencia)

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
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

10 - Intravénás MR kontrasztanyag III.

A szerződés száma:

10.
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
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Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1051
Budapest, Dorottya Utca 1

25567072241

Indokolás: Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlással, felvilágosítással, valamint felhívás III.1.1. pontjában és III.1.3. pontjában előírt
kizáró okok fenn nem állását és az alkalmassági követelményeknek való megfelelőséget igazoló dokumentumokkal együtt
megfelel az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és kapcsolódó jogszabályok előírásainak.
Ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt, továbbá a szerződés teljesítésére alkalmas. Ajánlatuknak az
értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Ajánlati ár (nettó Ft/24 hónap): 5.105.800,- Ft

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

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:
Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1051 Budapest, 25567072241
Dorottya Utca 1
Az eljárás 10. részében az Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Kft. (1051 Budapest Dorottya Utca 1.) ajánlattevő ajánlata
a nyertes ajánlat, tekintettel arra, hogy az ajánlat érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az ajánlat a Kbt. 76. §
(2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat (ajánlati ár: nettó 5.105.800,- Ft/24 hónap) és a szerződés
megkötéséhez szükséges fedezet Ajánlatkérő rendelkezésére áll.
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:
kereskedelmi adminisztráció, minőségbiztosítási feladatokkal kapcsolatos szakmai feladatok
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Dorottya Utca 1., asz: 11087388-2-44),
Euromedic International Hungária Kft. (székhely: 1051 Budapest, Dorottya Utca 1., asz: 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:
EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Dorottya Utca 1., asz: 11087388-2-44),
felhívás III.1.3. pont M1. alpont (referencia)

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
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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
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

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

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
A Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján valamennyi részajánlattételi kör vonatkozásában a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzített
tíznapos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2020.04.14
2020.04.14

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
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:
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot az Ajánlatkérő valamennyi részajánlati kör vonatkozásában a Kbt. 76.§ (2) bekezdésének a)
pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempont alkalmazásával választja ki. Tárgyi közbeszerzési eljárás a 16/2012. (II. 16.)
Korm. rendelet hatálya alá tartozik. Ajánlatkérőnek a Korm. rendelet. 6. § (3) bekezdése alapján lehetősége van a Kbt. 76. § (2)
bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazni.
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