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Uniós, Nyílt eljárás - EKR000584672018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Közbeszerzés
tárgya:

Közforgalmú patika termékbeszerzése

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:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház

EKRSZ_
80280071

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Nyíregyháza

NUTS-kód:

HU323

Egyéb cím adatok:

Szent István Utca 68

Kapcsolattartó személy:

Dr.

Adorján

kozbeszerzes@szszbmk.hu

Telefon:

E-mail:

Postai irányítószám:

4400

Ország:

Gusztáv
+36 42599700

Magyarország

Tamás
Fax:

+36 42599799

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

www.szszbmk.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.szszbmk.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

ONMERIT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság

EKRSZ_
89673506

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Egyéb cím adatok:

Rákóczi Út 42

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

szszbmk@onmerit.hu

Internetcím(ek)

EKR000584672018

Postai irányítószám:

Előházi
Telefon:

1072

Ország:

Magyarország

Zsófia
+36 17846384

Fax:

+36 17847699

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.onmerit.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Közforgalmú patika termékbeszerzése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Ajánlatkérő intézményében (5 telephely 6 gyógyszertár) működő lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertárak
részére különféle vényköteles és vény nélkül kapható gyógyszerek és egyéb készítmények (beleértve a magisztrális készítményeket és
alapanyagokat is) beszerzése mindösszesen nettó 1 300 000 000 HUF / 12 hónap keretösszegben, amely keretösszegtől +50%-os
mértékben eltérhet. A részajánlattétel kizárásának oka, hogy betegforgalom kiszámíthatatlan, mivel az ügyeleti szolgálat miatt az
folyamatosan változik, valamint a beérkező vények előre nem megadottak, naponta változnak a mindenkori igények és a betegellátás
érdekei alapján.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Második Része 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:

2018/S 176-398420

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

16170/2018

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
A szerződés száma:

EKR000584672018

Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1051
Budapest, Dorottya Utca 1.

11087388244

Ajánlati ár (mindenkori nagykereskedői ár %-ában): 99,6 Megrendelés modem használatának biztosításával (igen/nem): igen
Nagykereskedői árkedvezmény mértéke sávonként (%-ban): nettó 1,- HUF – nettó 20 000 000,- HUF közötti havi összesített eseti
megrendelés érték esetén biztosított nagykereskedői árkedvezmény mértéke: 1,4 nettó 20 000 001,- HUF – nettó 50 000 000,HUF közötti havi összesített eseti megrendelés érték esetén biztosított nagykereskedői árkedvezmény mértéke: 1,7 nettó 50 000
001,- HUF havi összesített eseti megrendelés érték elérése vagy meghaladása esetén biztosított nagykereskedői árkedvezmény
mértéke: 2 Napi kétszeri kiszállítás (igen/nem): nem Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, továbbá alkalmas a szerződés
teljesítésére mind gazdasági és pénzügyi, mind műszaki, illetve szakmai szempontból.

TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4042 Debrecen, Pallagi Út 13.

10318353209

Ajánlattevő neve: TEVA Gyógyszergyár Zrt. Ajánlattevő székhelye: 4042 Debrecen, Pallagi út 13. Ajánlati ár (mindenkori
nagykereskedői ár %-ában): 99,99 Megrendelés modem használatának biztosításával (igen/nem): igen Nagykereskedői
árkedvezmény mértéke sávonként (%-ban): nettó 1,- HUF – nettó 20 000 000,- HUF közötti havi összesített eseti megrendelés
érték esetén biztosított nagykereskedői árkedvezmény mértéke: 2,29 nettó 20 000 001,- HUF – nettó 50 000 000,- HUF közötti
havi összesített eseti megrendelés érték esetén biztosított nagykereskedői árkedvezmény mértéke: 2,29 nettó 50 000 001,- HUF
havi összesített eseti megrendelés érték elérése vagy meghaladása esetén biztosított nagykereskedői árkedvezmény mértéke:
2,29 Napi kétszeri kiszállítás (igen/nem): nem Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, továbbá alkalmas a szerződés teljesítésére
mind gazdasági és pénzügyi, mind műszaki, illetve szakmai szempontból.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

716.4

Szöveges értékelés:

TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

EKR000584672018

898.8

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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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:
A közbeszerzési dokumentumok I. fejezet 15. pontjában foglaltak szerint.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1051
Budapest, Dorottya Utca 1.

11087388244

Ajánlati ár (mindenkori nagykereskedői ár %-ában): 99,6 Megrendelés modem használatának biztosításával (igen/nem): igen
Nagykereskedői árkedvezmény mértéke sávonként (%-ban): nettó 1,- HUF – nettó 20 000 000,- HUF közötti havi összesített eseti
megrendelés érték esetén biztosított nagykereskedői árkedvezmény mértéke: 1,4 nettó 20 000 001,- HUF – nettó 50 000 000,HUF közötti havi összesített eseti megrendelés érték esetén biztosított nagykereskedői árkedvezmény mértéke: 1,7 nettó 50 000
001,- HUF havi összesített eseti megrendelés érték elérése vagy meghaladása esetén biztosított nagykereskedői árkedvezmény
mértéke: 2 Napi kétszeri kiszállítás (igen/nem): nem Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, továbbá alkalmas a szerződés
teljesítésére mind gazdasági és pénzügyi, mind műszaki, illetve szakmai szempontból, valamint az ajánlattevő ajánlata
tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
logisztikai szolgáltatás
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Euromedic International Hungária Kft. (10850868-2-41)
V.2.10) 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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4042 Debrecen, Pallagi Út 13.

10318353209

Ajánlattevő neve: TEVA Gyógyszergyár Zrt. Ajánlattevő székhelye: 4042 Debrecen, Pallagi út 13. Ajánlati ár (mindenkori
nagykereskedői ár %-ában): 99,99 Megrendelés modem használatának biztosításával (igen/nem): igen Nagykereskedői
árkedvezmény mértéke sávonként (%-ban): nettó 1,- HUF – nettó 20 000 000,- HUF közötti havi összesített eseti megrendelés
érték esetén biztosított nagykereskedői árkedvezmény mértéke: 2,29 nettó 20 000 001,- HUF – nettó 50 000 000,- HUF közötti
havi összesített eseti megrendelés érték esetén biztosított nagykereskedői árkedvezmény mértéke: 2,29 nettó 50 000 001,- HUF
havi összesített eseti megrendelés érték elérése vagy meghaladása esetén biztosított nagykereskedői árkedvezmény mértéke:
2,29 Napi kétszeri kiszállítás (igen/nem): nem Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, továbbá alkalmas a szerződés teljesítésére
mind gazdasági és pénzügyi, mind műszaki, illetve szakmai szempontból, valamint az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a második
legjobb ár-érték arányú ajánlatot.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
gyógyszer szállítás
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
még nem ismert
V.2.10) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

EKR000584672018

Adószáma

Molar Chemicals Kft., 2314 Halásztelek, Árpád Utca 1.

10886713213

Ajánlatkérő a nevezett ajánlattevőt a Kbt. 71. §-a alapján az alábbiak szerinti hiányok pótlására hívta fel: 1. Ajánlatkérő az
ajánlati felhívás VI.3) pont 12. alpontjában előírta, hogy az ajánlatba be kell nyújtani a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot,
nemleges tartalommal is. Ajánlattevő ezen nyilatkozatát nem nyújtotta be. Kérjük pótolni! 2. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III
.1.1) pontjában előírta, hogy a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági
szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani. 2.1. Az EEKD II. rész
B. pontjában az ajánlattevő képviselője tekintetében a képviseletre vonatkozó információ (önálló cégjegyzési jog) nem került
feltüntetésre. Kérjük pótolni! 2.2. Az EEKD III. rész A. pontjának valamennyi alpontjában az „Ez az információ elektronikusan
elérhető?” kérdésre az ajánlattevő igen választ adott, meg is jelölte az URL-t és a kibocsátót, azonban ezek az adatok nem
megfelelőek, mivel a jelzett kérdésre a helyes válasz a nem. Kérjük az EEKD-t megfelelőn kitöltve pótlólag benyújtani! 3.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.1) pontjában előírta, hogy az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozatát is (nemleges tartalommal is). Ajánlattevő nem nyilatkozott a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében.
Kérjük pótolni! 4. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok I. fejezet 22. pontjában előírta, hogy az ajánlatban csatolni kell az
eljárást megindító felhívás feladásának napján hatályos nagykereskedői árlistát (pdf-formátumban). Az ajánlattevő ezen
dokumentumot nem nyújtotta be ajánlatában. Kérjük pótolni! A nevezett ajánlattevő 1., 2. és 4. sorszámú hiányosságát
megfelelően pótolta, azonban a 3. sorszámú hiányosságát nem megfelelően pótolta, mivel a nyilatkozata továbbra sem terjed ki a
Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjára. Az előbbiekre tekintettel Ajánlatkérő a nevezett ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek
nyilvánítja a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján.

V.2.12) 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:

2019.02.27

Lejárata:

2019.03.08

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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

2019.02.05
2019.02.07

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:
2019.02.11. napján előzetes vitarendezési kérelem került benyújtásra, amelyet Ajánlatkérő 2019.02.13. napján helybenhagyott.
Ajánlatkérő erre tekintettel további bírálati cselekményeket végzett el és egyúttal módosította eljárást lezáró döntését.
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

2019.02.25
2019.02.26

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:
Ajánlatkérő a pontszámok kiszámításánál számítási hibát vétett, amelyet jelen javítással korrigál. Ennek eredményeként az első
helyezett ajánlattevő a TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4042 Debrecen, Pallagi út 13.), a második
helyezett ajánlattevő pedig a EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051
Budapest, Dorottya utca 1.).
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

EKR000584672018

2019.03.06
2019.03.06

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2019.01.09 13:57:10

ElohaziZs

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról javítása

2019.02.18 18:44:33

ElohaziZs

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2019.02.26 15:21:43

ElohaziZs

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról javítása

2019.02.26 15:38:09

ElohaziZs

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2019.02.26 15:42:31

ElohaziZs

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2019.02.26 15:47:36

ElohaziZs

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2019.02.26 15:54:22

ElohaziZs

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról javítása

2019.03.06 17:45:34

ElohaziZs

Összesen: 8 sor (1 / 1)
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