F082/6-27/2017
15. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez30
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (AK16195)
Postai cím: Váci út 73/A.
Város: Budapest

Postai irányítószám:1139

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Tételes elszámolás alá eső rituximab, valamint immunglobulin
hatóanyagot tartalmazó, természetben biztosítandó gyógyszerek 2018-2019. finanszírozási évre
történő beszerzése keretmegállapodás megkötésére irányuló gyorsított tárgyalásos eljárás
keretében, 7 részben
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész Rituximab hatóanyag beszerzése NM rendelet 1/A. számú melléklet 7/b1, 7/b2, 7/b3 pontja
szerinti valamely indikáció(k)ban történő kezelésre összesen 16 200 000 mg mennyiségben
2. rész Szubkután immunglobulin, glicin stabilizálószerrel összesen 65 640 300 mg mennyiségben
3. rész Intravénás immunglobulin, liquid, maltóz stabilizálószerrel 5 %-os koncentrációjú összesen
38 654 000 mg mennyiségben
4. rész Intravénás immunglobulin, liquid, maltóz stabilizálószerrel 10 %-os koncentrációjú összesen
22 560 000 mg mennyiségben
5. rész Intravénás immunglobulin, liquid, cukormentes, glicin stabilizálószerrel összesen
53 000 000 mg mennyiségben
6. rész Szubkután immunglobulin, prolin stabilizálószerrel összesen 22 108 000 mg mennyiségben
7. rész Intravénás immunglobulin, liquid, prolin stabilizálószerrel összesen 34 540 000 mg
mennyiségben
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Második rész
XVI. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (továbbiakban: Kbt.)
105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, keretmegállapodás megkötésére irányuló, gyorsított
tárgyalásos közbeszerzési eljárás
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó

F082/6-27/2017
körülmények ismertetése:
A Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont értelmében az ajánlatkérő tárgyalásos eljárást akkor
alkalmazhat, ha a szerződés jellegével, összetettségével vagy jogi és pénzügyi kialakításával
kapcsolatos sajátos körülmények vagy az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások
nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat. A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök
közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
16/2012. Korm. rendelet) 14. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
körülménynek kell tekinteni a gyógyszerrel vagy orvostechnikai eszközzel történő kezeléshez
fűződő kockázatokat.
A jelen eljárások tárgyát képező készítmények tekintetében indokolt a gyorsított beszerzés
megvalósítása, mivel az NM rendelet keretei között, a tételes elszámolás alá eső rendszerben így
biztosítható egyes hematológiai, primer immunhiányos, valamint a Kawasaki szindrómás betegek
széleskörű ellátása a természetben biztosított gyógyszerekkel. A gyógyszeres ellátás hiánya
irreverzibilis folyamatokat indítana el, és a várható élettartamot és emellett az életminőséget
jelentősen, kedvezőtlenül befolyásolná. A folyamatos és biztonságos betegellátás érdekében
feltétlenül szükségesnek tartjuk a gyorsított eljárás alkalmazását, melynek feltételei fennállnak a
Kbt. alapján.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ 2][0 ][1 ][8 ]/S [ 0][0 ][5 ]–[0 ][0 ][6 ][5 ][1 ][8 ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 KÉ [ 1][ 9][ 0][3 ][9 ]/[ 2][ 0][ 1][7 ] (KÉszám/évszám)
IV.2.2) A közvetlen részvételi felhívás megküldésének napja: 2 (éééé/hh/nn)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése: 2
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának
indoka:V. szakasz: Az eljárás, illetve részvételi szakasz eredménye 1
Rész száma: 2 [ 1] Elnevezés: Tételes elszámolás alá eső rituximab, valamint immunglobulin
hatóanyagot tartalmazó, természetben biztosítandó gyógyszerek 2018-2019. finanszírozási évre
történő beszerzése keretmegállapodás megkötésére irányuló gyorsított tárgyalásos eljárás
keretében, 7 részben - Rituximab hatóanyag beszerzése NM rendelet 1/A. számú melléklet 7/b1,
7/b2, 7/b3 pontja szerinti valamely indikáció(k)ban történő kezelésre összesen 16 200 000 mg
mennyiségben
A részvételi szakasz eredményes volt igen
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
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Az eredménytelenség indoka:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 2
Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 2
Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a részvételre jelentkező(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2
V.2 A részvételi szakasz eredménye 2
V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk
A beérkezett jelentkezések száma: [3]
V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók
Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma, alkalmasságuk és minősítésük indoka:
Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt
1051 Budapest, Dorottya u.1.
11087388-2-44
Roche (Magyarország) Kft
2040 Budaörs, Edison u.1.
12176780-2-44
Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt
1061 Budapest, Király u. 12.
10875933-2-44
Közbeszerzési és jogi szempontból megállapításra került, hogy a részvételre jelentkezők az
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), c), e), f), g),
h), i), j), k), l), m), n), o), p), q, pontja, valamint Kbt. 62. § (2) bekezdés vonatkozásában tett
nyilatkozataik alapján nem állnak kizáró okok hatálya alatt.
Műszaki - szakmai megállapításra került, hogy a részvételre jelentkezők az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 62. § (1) bekezdés d), g), h), i), j), m), n), o), p)
pontja vonatkozásában tett nyilatkozataik alapján nem állnak kizáró okok hatálya alatt.
Pénzügyi szempontból megállapításra került, hogy részvételre jelentkezők az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), h), i), n), o), p) pontja
vonatkozásában tett nyilatkozataik alapján nem állnak kizáró okok hatálya alatt.
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Jelentkezők az alkalmassági feltételeknek megfelelnek.
Fentiek alapján Ajánlatkérő megállapította valamennyi Részvételre jelentkező részvételi
jelentkezése érvényes.
V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók
Alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és
minősítésük indoka:
V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve, címe és adószáma:
Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt
1051 Budapest, Dorottya u.1.
11087388-2-44
Roche (Magyarország) Kft
2040 Budaörs, Edison u.1.
12176780-2-44
Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt
1061 Budapest, Király u. 12.
10875933-2-44
V.2.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlatételre felhívni kívánt
jelentkező(k) által tett intézkedések ismertetése: 2
V. szakasz: Az eljárás, illetve részvételi szakasz eredménye 1
Rész száma: 2 [2] Elnevezés: Tételes elszámolás alá eső rituximab, valamint immunglobulin
hatóanyagot tartalmazó, természetben biztosítandó gyógyszerek 2018-2019. finanszírozási évre
történő beszerzése keretmegállapodás megkötésére irányuló gyorsított tárgyalásos eljárás
keretében, 7 részben - Szubkután immunglobulin, glicin stabilizálószerrel összesen 65 640 300 mg
mennyiségben
A részvételi szakasz eredményes volt igen
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Az eredménytelenség indoka:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 2
Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 2
Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
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V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a részvételre jelentkező(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2
V.2 A részvételi szakasz eredménye 2
V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk
A beérkezett jelentkezések száma: [1]
V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók
Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma, alkalmasságuk és minősítésük indoka:
Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt
1051 Budapest, Dorottya u.1.
11087388-2-44
Közbeszerzési és jogi szempontból megállapításra került, hogy a részvételre jelentkezők az
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), c), e), f), g),
h), i), j), k), l), m), n), o), p), q, pontja, valamint Kbt. 62. § (2) bekezdés vonatkozásában tett
nyilatkozataik alapján nem állnak kizáró okok hatálya alatt.
Műszaki - szakmai megállapításra került, hogy a részvételre jelentkezők az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 62. § (1) bekezdés d), g), h), i), j), m), n), o), p)
pontja vonatkozásában tett nyilatkozataik alapján nem állnak kizáró okok hatálya alatt.
Pénzügyi szempontból megállapításra került, hogy részvételre jelentkezők az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), h), i), n), o), p) pontja
vonatkozásában tett nyilatkozataik alapján nem állnak kizáró okok hatálya alatt.
Jelentkezők az alkalmassági feltételeknek megfelelnek.
Fentiek alapján Ajánlatkérő megállapította valamennyi Részvételre jelentkező részvételi
jelentkezése érvényes.
V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók
Alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és
minősítésük indoka:
V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve, címe és adószáma:
Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt
1051 Budapest, Dorottya u.1.
11087388-2-44
V.2.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlatételre felhívni kívánt
jelentkező(k) által tett intézkedések ismertetése: 2
V. szakasz: Az eljárás, illetve részvételi szakasz eredménye 1
Rész száma: 2 [3] Elnevezés: Tételes elszámolás alá eső rituximab, valamint immunglobulin
hatóanyagot tartalmazó, természetben biztosítandó gyógyszerek 2018-2019. finanszírozási évre
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történő beszerzése keretmegállapodás megkötésére irányuló gyorsított tárgyalásos eljárás
keretében, 7 részben - 3. rész Intravénás immunglobulin, liquid, maltóz stabilizálószerrel 5 %-os
koncentrációjú összesen 38 654 000 mg mennyiségben
A részvételi szakasz eredményes volt igen
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
szerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 2
Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 2
Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a részvételre jelentkező(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2
V.2 A részvételi szakasz eredménye 2
V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk
A beérkezett jelentkezések száma: [2]
V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók
Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma, alkalmasságuk és minősítésük indoka:
Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt
1051 Budapest, Dorottya u.1.
11087388-2-44
Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt
1061 Budapest, Király u. 12.
10875933-2-44
Közbeszerzési és jogi szempontból megállapításra került, hogy a részvételre jelentkezők az
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), c), e), f), g),
h), i), j), k), l), m), n), o), p), q, pontja, valamint Kbt. 62. § (2) bekezdés vonatkozásában tett
nyilatkozataik alapján nem állnak kizáró okok hatálya alatt.
Műszaki - szakmai megállapításra került, hogy a részvételre jelentkezők az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 62. § (1) bekezdés d), g), h), i), j), m), n), o), p)
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pontja vonatkozásában tett nyilatkozataik alapján nem állnak kizáró okok hatálya alatt.
Pénzügyi szempontból megállapításra került, hogy részvételre jelentkezők az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), h), i), n), o), p) pontja
vonatkozásában tett nyilatkozataik alapján nem állnak kizáró okok hatálya alatt.
Jelentkezők az alkalmassági feltételeknek megfelelnek.
Fentiek alapján Ajánlatkérő megállapította valamennyi Részvételre jelentkező részvételi
jelentkezése érvényes.
V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók
Alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és
minősítésük indoka:
V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve, címe és adószáma:
Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt
1051 Budapest, Dorottya u.1.
11087388-2-44
Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt
1061 Budapest, Király u. 12.
10875933-2-44
V.2.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlatételre felhívni kívánt
jelentkező(k) által tett intézkedések ismertetése: 2
V. szakasz: Az eljárás, illetve részvételi szakasz eredménye 1
Rész száma: 2 [4] Elnevezés: Tételes elszámolás alá eső rituximab, valamint immunglobulin
hatóanyagot tartalmazó, természetben biztosítandó gyógyszerek 2018-2019. finanszírozási évre
történő beszerzése keretmegállapodás megkötésére irányuló gyorsított tárgyalásos eljárás
keretében, 7 részben - Intravénás immunglobulin, liquid, maltóz stabilizálószerrel 10 %-os
koncentrációjú összesen 22 560 000 mg mennyiségben
A részvételi szakasz eredményes volt igen
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
Az eredménytelenség indoka:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 2
Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 2
Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a részvételre jelentkező(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2
V.2 A részvételi szakasz eredménye 2
V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk
A beérkezett jelentkezések száma: [2]
V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók
Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma, alkalmasságuk és minősítésük indoka:
Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt
1051 Budapest, Dorottya u.1.
11087388-2-44
Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt
1061 Budapest, Király u. 12.
10875933-2-44
Közbeszerzési és jogi szempontból megállapításra került, hogy a részvételre jelentkezők az
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), c), e), f), g),
h), i), j), k), l), m), n), o), p), q, pontja, valamint Kbt. 62. § (2) bekezdés vonatkozásában tett
nyilatkozataik alapján nem állnak kizáró okok hatálya alatt.
Műszaki - szakmai megállapításra került, hogy a részvételre jelentkezők az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 62. § (1) bekezdés d), g), h), i), j), m), n), o), p)
pontja vonatkozásában tett nyilatkozataik alapján nem állnak kizáró okok hatálya alatt.
Pénzügyi szempontból megállapításra került, hogy részvételre jelentkezők az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), h), i), n), o), p) pontja
vonatkozásában tett nyilatkozataik alapján nem állnak kizáró okok hatálya alatt.
Jelentkezők az alkalmassági feltételeknek megfelelnek.
Fentiek alapján Ajánlatkérő megállapította valamennyi Részvételre jelentkező részvételi
jelentkezése érvényes.
V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók
Alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és
minősítésük indoka:
V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve, címe és adószáma:
Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt
1051 Budapest, Dorottya u.1.
11087388-2-44
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Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt
1061 Budapest, Király u. 12.
10875933-2-44
V.2.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlatételre felhívni kívánt
jelentkező(k) által tett intézkedések ismertetése: 2
V. szakasz: Az eljárás, illetve részvételi szakasz eredménye 1
Rész száma: 2 [5] Elnevezés: Tételes elszámolás alá eső rituximab, valamint immunglobulin
hatóanyagot tartalmazó, természetben biztosítandó gyógyszerek 2018-2019. finanszírozási évre
történő beszerzése keretmegállapodás megkötésére irányuló gyorsított tárgyalásos eljárás
keretében, 7 részben - Intravénás immunglobulin, liquid, cukormentes, glicin stabilizálószerrel
összesen 53 000 000 mg mennyiségben
A részvételi szakasz eredményes volt igen
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 2
Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 2
Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a részvételre jelentkező(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2
V.2 A részvételi szakasz eredménye 2
V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk
A beérkezett jelentkezések száma: [2]
V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók
Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma, alkalmasságuk és minősítésük indoka:
Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt
1051 Budapest, Dorottya u.1.
11087388-2-44
Biotest Hungaria Kft
2045 Törökbálint, Torbágy u.15/A
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Adószám:10938164-2-13
Közbeszerzési és jogi szempontból megállapításra került, hogy a részvételre jelentkezők az
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), c), e), f), g),
h), i), j), k), l), m), n), o), p), q, pontja, valamint Kbt. 62. § (2) bekezdés vonatkozásában tett
nyilatkozataik alapján nem állnak kizáró okok hatálya alatt.
Műszaki - szakmai megállapításra került, hogy a részvételre jelentkezők az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 62. § (1) bekezdés d), g), h), i), j), m), n), o), p)
pontja vonatkozásában tett nyilatkozataik alapján nem állnak kizáró okok hatálya alatt.
Pénzügyi szempontból megállapításra került, hogy részvételre jelentkezők az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), h), i), n), o), p) pontja
vonatkozásában tett nyilatkozataik alapján nem állnak kizáró okok hatálya alatt.
Jelentkezők az alkalmassági feltételeknek megfelelnek.
Fentiek alapján Ajánlatkérő megállapította valamennyi Részvételre jelentkező részvételi
jelentkezése érvényes.
V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók
Alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és
minősítésük indoka:
V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve, címe és adószáma:
Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt
1051 Budapest, Dorottya u.1.
11087388-2-44
Biotest Hungaria Kft
2045 Törökbálint, Torbágy u.15/A
Adószám:10938164-2-13
V.2.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlatételre felhívni kívánt
jelentkező(k) által tett intézkedések ismertetése: 2
V. szakasz: Az eljárás, illetve részvételi szakasz eredménye 1
Rész száma: 2 [6] Elnevezés: Tételes elszámolás alá eső rituximab, valamint immunglobulin
hatóanyagot tartalmazó, természetben biztosítandó gyógyszerek 2018-2019. finanszírozási évre
történő beszerzése keretmegállapodás megkötésére irányuló gyorsított tárgyalásos eljárás
keretében, 7 részben - Szubkután immunglobulin, prolin stabilizáló szerrel összesen 22 108 000 mg
mennyiségben
A részvételi szakasz eredményes volt igen
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
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Az eredménytelenség indoka:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 2
Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 2
Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a részvételre jelentkező(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2
V.2 A részvételi szakasz eredménye 2
V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk
A beérkezett jelentkezések száma: [1]
V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók
Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma, alkalmasságuk és minősítésük indoka:
Euromedic Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt
1051 Budapest, Dorottya u.1.
11087388-2-44
Közbeszerzési és jogi szempontból megállapításra került, hogy a részvételre jelentkezők az
egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), c), e), f), g),
h), i), j), k), l), m), n), o), p), q, pontja, valamint Kbt. 62. § (2) bekezdés vonatkozásában tett
nyilatkozataik alapján nem állnak kizáró okok hatálya alatt.
Műszaki - szakmai megállapításra került, hogy a részvételre jelentkezők az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 62. § (1) bekezdés d), g), h), i), j), m), n), o), p)
pontja vonatkozásában tett nyilatkozataik alapján nem állnak kizáró okok hatálya alatt.
Pénzügyi szempontból megállapításra került, hogy részvételre jelentkezők az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), h), i), n), o), p) pontja
vonatkozásában tett nyilatkozataik alapján nem állnak kizáró okok hatálya alatt.
Jelentkezők az alkalmassági feltételeknek megfelelnek.
Fentiek alapján Ajánlatkérő megállapította valamennyi Részvételre jelentkező részvételi
jelentkezése érvényes.
V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók
Alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és
minősítésük indoka:
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V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve, címe és adószáma:
Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt
1051 Budapest, Dorottya u.1.
11087388-2-44
V.2.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlatételre felhívni kívánt
jelentkező(k) által tett intézkedések ismertetése: 2
V. szakasz: Az eljárás, illetve részvételi szakasz eredménye 1
Rész száma: 2 [7] Elnevezés: Tételes elszámolás alá eső rituximab, valamint immunglobulin
hatóanyagot tartalmazó, természetben biztosítandó gyógyszerek 2018-2019. finanszírozási évre
történő beszerzése keretmegállapodás megkötésére irányuló gyorsított tárgyalásos eljárás
keretében, 7 részben - Intravénás immunglobulin, liquid, prolin stabilizálószerrel összesen 34 540
000 mg mennyiségben
A részvételi szakasz eredményes volt
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
nnek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 2
Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 2
Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a részvételre jelentkező(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2
V.2 A részvételi szakasz eredménye 2
V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk
A beérkezett jelentkezések száma: [1]
V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók
Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma, alkalmasságuk és minősítésük indoka:
Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt
1051 Budapest, Dorottya u.1.
11087388-2-44
Közbeszerzési és jogi szempontból megállapításra került, hogy a részvételre jelentkezők az
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egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), c), e), f), g),
h), i), j), k), l), m), n), o), p), q, pontja, valamint Kbt. 62. § (2) bekezdés vonatkozásában tett
nyilatkozataik alapján nem állnak kizáró okok hatálya alatt.
Műszaki - szakmai megállapításra került, hogy a részvételre jelentkezők az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 62. § (1) bekezdés d), g), h), i), j), m), n), o), p)
pontja vonatkozásában tett nyilatkozataik alapján nem állnak kizáró okok hatálya alatt.
Pénzügyi szempontból megállapításra került, hogy részvételre jelentkezők az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), h), i), n), o), p) pontja
vonatkozásában tett nyilatkozataik alapján nem állnak kizáró okok hatálya alatt.
Jelentkezők az alkalmassági feltételeknek megfelelnek.
Fentiek alapján Ajánlatkérő megállapította valamennyi Részvételre jelentkező részvételi
jelentkezése érvényes.
V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók
Alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és
minősítésük indoka:
V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve, címe és adószáma:
Euromedic Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt
1051 Budapest, Dorottya u.1.
11087388-2-44
V.2.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlatételre felhívni kívánt
jelentkező(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018/02/23)
VI.1.2) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/02/23)
VI.1.3) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.4) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.5) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.7) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
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VI.1.8) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) További információk: 2
________________________________________________________________________________
_________________________
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