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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

felelős akkreditált 
közbeszerzési 
szaktanácsadó 
névjegyzék száma: 
00369

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

http://hosp.ozd.hu/korhaz/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 48574416Fax:Telefon:E-mail:

főigazgatóDr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Almási Balogh Pál KórházAjánlatkérő 
neve:

FT-1225/Ózd/2018-Vényforgalmú patika gyógyszereiKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000260732019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Almási Balogh Pál Kórház EKRSZ_
72352577

Ózd HU 3600

Béke Utca 1-3

Bélteczki János

gazdigaz@ozdikorhaz.hu +36 48574416

http://hosp.ozd.hu/korhaz/

Fair-Tender kft. EKRSZ_
86581916

Budapest HU110 1171

Czimra Gy. u. Utca 37.

Némediné Horányi Márta
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62A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 063-145868A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Ajánlatkérő az Intézményében működő lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár részére 24 hónapban szükséges 
különféle gyógyszereket (beleértve a magisztrális készítményeket is), kötszereket, gyógyászati segédeszközöket és egyéb 
készítményeket kívánja megvásárolni a Kbt. 104.§ (3) bekezdés alapján több ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján. A 
Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja alapján, az esetenkénti megrendelés, a 104. § (3) bekezdés szerinti keretmegállapodásban 
meghatározott feltételek szerint, az ajánlatkérő által közvetlen megrendelés útján a 105. § (2) bekezdés a) pontja szerint kiválasztott 
ajánlattevőtől történik. Ajánlatkérő Intézményében működő lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár részére, 24 
hónap időtartamra, különféle vényköteles és vény nélkül kapható gyógyszerek (beleértve a magisztrális készítményeket is), kötszerek, 
gyógyászati segédeszközök és egyéb készítmények nettó 350 200 000 HUF/24 hó keretösszegben. A tb támogatással rendelhető 
gyógyszerek nagykereskedelmi árai hatósági árak, mindegyik nagykereskedőnek azonos áron kell szállítania. A vény nélkül kapható 
gyógyszerek körében a közgyógyellátás keretében fölírható készítményeknek, ill. termékeknek szintén fix nagykereskedelmi ára van. A
társadalombiztosítási támogatással forgalmazható gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök esetén a hatóságilag megállapított — 
termelői árra vetített nagykereskedelmi ár-réssel számított nagykereskedelmi áron történik a számlázás. Minden egyéb termék esetén 
Eladó az aktuális árlistáján szereplő nagykereskedelmi áron számláz. Minkét esetben kivétel, hogy a nagykereskedői és a gyártói 
engedményeket Nyertes Ajánlattevőknek minden esetben érvényesíteni kell Ajánlatkérő részére. Rögzített árral rendelkező és nem 
rendelkező készítmények forgalmi aránya. Cikkcsoport össztétel Arány szám: Támogatott gyógyszerek 69 %, Nem támogatott 
gyógyszerek 23 %, Támogatott kötszerek, gyógyászati segédeszközök 2,6 %, Nem támogatott kötszerek, gyógyászati segédeszközök 
0,3 %, Egyéb termékek 4,6 %, A rögzített árral rendelkező és nem rendelkező készítmények forgalmi aránya, Támogatott gyógyszerek,
kötszerek, gyógyászati segédeszközök 71,6 %, Nem támogatott gyógyszerek, kötszerek, gyógyászati segédeszközök 23,3 %, Egyéb 
termékek 4,6 %, Gyógyszerek összesen 92 %, Kötszer, gyógyászati segédeszköz összesen 2,9 %, Egyéb termékek 4,6 %. Ajánlattevőnek
az árukat az Ajánlatkérő által esetenként feladásra kerülő megrendelések alapján, az abban meghatározott szállítási gyakorisággal és 
határidőre leszállítania. A szállítási határidő az adott terméktől függően 24–72, de maximum 168 óra lehet. Az egyedi importból 
beszerzésre kerülő termékek esetében a szállítási határidőben a felek alkalmanként, egyedileg állapodnak meg. Ajánlattevőnek 
vállalnia és biztosítania kell a minimum napi egyszeri kiszállítást.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

FT-1225/Ózd/2018-Vényforgalmú patika gyógyszerei

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://ekr.gov.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 28920916Fax:+36 704186618Telefon:E-mail: fairtender@t-online.hu

https://ekr.gov.hu

II. rész XVI. fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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ajánlattevő minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy az értékelés második 
szakaszában eleget tett a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásban megadottaknak, benyújtotta a kért dokumentumokat, így 

10875933244HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1061 
Budapest, Király Utca 12

ajánlattevő minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy az értékelés második 
szakaszában eleget tett a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásban megadottaknak, benyújtotta a kért dokumentumokat, így 
alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő által az értékelési szempontokra adott válaszok az alábbiak: 1. értékelési 
szempont: A támogatott készítmények (gyógyszerek, kötszerek, sorozat gyártású gyógyászati segédeszközök) hivatalos PUPHA 
törzsben rögzített ára alapján, a havi forgalom után nyújtandó sávonkénti nagykereskedői árengedmény %-os mértéke, havonta 
történő elszámolással, egy tizedesjegy pontossággal (Előny a nagyobb, egy tizedes pontossággal, A kedvezmény 1,- Ft 
rendeléstől értendő!) az alábbiakban felsorolt alszempontok szerint: 1/1. alszempont: 1-4 000 000 HUF/hó,: 0,2% 1/2. 
alszempont: 4 000 001 – 8 000 000 HUF/hó,: 0,8% 1/3. alszelmpont: 8 000 001 - 12 000 000 HUF/hó,: 1% 1/4. alszempont: 12 
000 001 HUF/hó felett: 1,2% 1/5. alszempont: A nem támogatott készítmények és egyéb termékek esetében további + 1% 
engedmény vállalása: nem. 2. értékelési szempont: napi második szállítás vállalása plusz költség nélkül.: nem

11087388244EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1051 
Budapest, Dorottya Utca 1.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

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

Igen
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1. helyezés Az értékelési szempontokra adott válaszok az összegezés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. 
mellékletben találhatók (Külön eljárási cselekményben – egyéb kommunikációban csatolt 1. sz melléklet 
tartalmazza a karakterkorlátozás miatt)

Szöveges értékelés:

110.00"VIRIDIS-PHARMA" Gyógyszer-nagykereskedelmi Kft.

3. helyezés Az értékelési szempontokra adott válaszok az összegezés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. 
mellékletben találhatók (Külön eljárási cselekményben – egyéb kommunikációban csatolt 1. sz melléklet 
tartalmazza a karakterkorlátozás miatt)

Szöveges értékelés:

50.00PHOENIX Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2. helyezés Az értékelési szempontokra adott válaszok az összegezés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. 
mellékletben találhatók (Külön eljárási cselekményben – egyéb kommunikációban csatolt 1. sz melléklet 
tartalmazza a karakterkorlátozás miatt)

Szöveges értékelés:

51.18HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

4. helyezés Az értékelési szempontokra adott válaszok az összegezés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. 
mellékletben találhatók (Külön eljárási cselekményben – egyéb kommunikációban csatolt 1. sz melléklet 
tartalmazza a karakterkorlátozás miatt)

Szöveges értékelés:

32.94EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

4. VIRIDIS-Pharma Kft. (3903 Bekecs, Béke út 15-17.), adószám: 11066138-2-05 ajánlattevő minden tekintetben megfelel a 
felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy az értékelés második szakaszában eleget tett a Kbt. 69. § (4) 
bekezdés szerinti felhívásban megadottaknak, benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés teljesítésére. 
Ajánlattevő által az értékelési szempontokra adott válaszok az alábbiak: 1. értékelési szempont: A támogatott készítmények (
gyógyszerek, kötszerek, sorozat gyártású gyógyászati segédeszközök) hivatalos PUPHA törzsben rögzített ára alapján, a havi 
forgalom után nyújtandó sávonkénti nagykereskedői árengedmény %-os mértéke, havonta történő elszámolással, egy tizedesjegy 
pontossággal (Előny a nagyobb, egy tizedes pontossággal, A kedvezmény 1,- Ft rendeléstől értendő!) az alábbiakban felsorolt 
alszempontok szerint: 1/1. alszempont: 1-4 000 000 HUF/hó,: 1,7% 1/2. alszempont: 4 000 001 – 8 000 000 HUF/hó,: 1,7% 1/3. 
alszelmpont: 8 000 001 - 12 000 000 HUF/hó,: 1,7% 1/4. alszempont: 12 000 001 HUF/hó felett: 1,7% 1/5. alszempont: A nem 
támogatott készítmények és egyéb termékek esetében további + 1% engedmény vállalása: nem. 2. értékelési szempont: napi 
második szállítás vállalása plusz költség nélkül.: igen.

11066138205"VIRIDIS-PHARMA" Gyógyszer-nagykereskedelmi Kft., 3903 Bekecs, Béke Út 15-17

ajánlattevő minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy az értékelés második 
szakaszában eleget tett a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásban megadottaknak, benyújtotta a kért dokumentumokat, így 
alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő által az értékelési szempontokra adott válaszok az alábbiak: 1. értékelési 
szempont: A támogatott készítmények (gyógyszerek, kötszerek, sorozat gyártású gyógyászati segédeszközök) hivatalos PUPHA 
törzsben rögzített ára alapján, a havi forgalom után nyújtandó sávonkénti nagykereskedői árengedmény %-os mértéke, havonta 
történő elszámolással, egy tizedesjegy pontossággal (Előny a nagyobb, egy tizedes pontossággal, A kedvezmény 1,- Ft 
rendeléstől értendő!) az alábbiakban felsorolt alszempontok szerint: 1/1. alszempont: 1-4 000 000 HUF/hó,: 0,5% 1/2. 
alszempont: 4 000 001 – 8 000 000 HUF/hó,: 0,7% 1/3. alszelmpont: 8 000 001 - 12 000 000 HUF/hó,: 1% 1/4. alszempont: 12 
000 001 HUF/hó felett: 1,2% 1/5. alszempont: A nem támogatott készítmények és egyéb termékek esetében további + 1% 
engedmény vállalása: igen. 2. értékelési szempont: napi második szállítás vállalása plusz költség nélkül.: nem.

12068535244PHOENIX Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 2151 Fót, Keleti 
Márton Út 19.

alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő által az értékelési szempontokra adott válaszok az alábbiak: 1. értékelési 
szempont: A támogatott készítmények (gyógyszerek, kötszerek, sorozat gyártású gyógyászati segédeszközök) hivatalos PUPHA 
törzsben rögzített ára alapján, a havi forgalom után nyújtandó sávonkénti nagykereskedői árengedmény %-os mértéke, havonta 
történő elszámolással, egy tizedesjegy pontossággal (Előny a nagyobb, egy tizedes pontossággal, A kedvezmény 1,- Ft 
rendeléstől értendő!) az alábbiakban felsorolt alszempontok szerint: 1/1. alszempont: 1-4 000 000 HUF/hó,: 0,5% 1/2. 
alszempont: 4 000 001 – 8 000 000 HUF/hó,: 1,1% 1/3. alszelmpont: 8 000 001 - 12 000 000 HUF/hó,: 1,4% 1/4. alszempont: 12 
000 001 HUF/hó felett: 1,5% 1/5. alszempont: A nem támogatott készítmények és egyéb termékek esetében további + 1% 
engedmény vállalása: nem. 2. értékelési szempont: napi második szállítás vállalása plusz költség nélkül.: nem.
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V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

2.helyezett: Ajánlattevő, minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget 
tett a felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés 
teljesítésére, valamint ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.

10875933244HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1061 Budapest, 
Király Utca 12

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1.helyezett: Ajánlattevő, minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget 
tett a felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés 
teljesítésére, valamint ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.

11066138205"VIRIDIS-PHARMA" Gyógyszer-nagykereskedelmi Kft., 3903 Bekecs, Béke Út 15-17

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az Ajánlatkérő által felállított legalább háromtagú szakértői bizottság az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) 
bekezdés c) pontja szerint alapján értékeli oly módon, hogy az Ajánlati Felhívásban meghatározott elbírálási részszempontok szerinti 
tartalmi elemeit az Ajánlati Felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli az alábbiakban meghatározott módszerrel, majd az 
egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza az Ajánlati Felhívásban megadott súlyszámmal, a szorzatokat pedig 
ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat az összességében a legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. A Kbt. 105. § (2) 
bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, Ajánlatkérő a keretmegállapodást kötött Ajánlattevőknek, az összpontszámuk alapján 
kialakult sorrend alapján küld megrendeléseket. Kivéve azt az esetet, amikor a kizárólagos gyártói kedvezmény miatt a sorrendben 
hátrébb rangsorolt ajánlattevő egy alacsonyabb akciós árat biztosít. 1. értékelési szempont: A támogatott készítmények (gyógyszerek, 
kötszerek, sorozat gyártású gyógyászati segédeszközök) hivatalos PUPHA törzsben rögzített ára + az egyéb termékek ára alapján a 
havi nettó forgalom után nyújtandó sávonkénti utólagos árengedmény %-os mértéke, havonta történő elszámolással, egy tizedesjegy 
pontossággal (Előny a nagyobb, egy tizedes pontossággal, A kedvezmény 1,- Ft rendeléstől értendő!) Alszempontok részletezése az 
alábbiakban: 1. értékelési szempont: súlyszám 11 1/1. alszempont: 1-4 000 000 HUF/ hó, /súlyszám: 5 1/2. alszempont: 4 000 001 - 8 
000 000 HUF/hó, /súlyszám: 3 1/3. alszempont: 8 000 001- 12 000 000 HUF/hó, /súlyszám: 1 1/4. alszempont: 12 000 000 HUF/hó 
felett,/súlyszám: 1 1/5 alszempont: A nem támogatott készítmények és egyéb termékek esetében további + 1% engedmény vállalása (
igen, nem) súlyszám:1 2. értékelési szempont: Napi második szállítás vállalása plusz költség nélkül: igen/nem , súlyszám 1. Az 
ajánlatok értékelésekor az adható pontszám valamennyi részszempont esetében: 0-10-ig. Az 1. bírálati szempont esetében a 
pontszámok megadása akként történik, hogy az egyes részszempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, 
míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek meghatározásra, az egyenes arányosság
szabályai szerint. A százalékos árengemény mértéke egy tizedesjegy pontossággal adható meg. A 0% árengedmény 0 pontot kap! Az 1/
5. értékelési szempont esetében a nem válasz 0 pontot, míg az igen válasz 10 pontot kap. Az egyes részszempontokra adott 
pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően 
összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek összevetésre. Értékelési szempontok részletezése: Az 1. 
értékelési szempont pontozása az egyenes arányosság elve alapján történik. A legkedvezőbb tartalmi elem értéke 10 pont, a többi 
ajánlat tartalmi elemeinek pontszáma 0-10 pont között a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra az egyenes 
arányosság szabályai szerint. Az alkalmazott képlet: (előny a nagyobb): ha a legkedvezőbb érték a legnagyobb: P = Avizsgált/Alegjobb 
× (Pmax-Pmin) + Pmin. Ahol "Avizsgált" a vizsgált paraméter. "Alegjobb" a legkedvezőbb paraméter. "Pmax" a maximálisan adható 
pont: 10. "Pmin" a minimálisan adható pont: 0. Az így kapott pontszámoknak az egyes értékelési részszempontokhoz rendelt 
súlyszámmal történő megszorzása után a szorzatok ajánlattevőnként összegezésre kerülnek. Az 1/5. értékelési szempont esetében a 
nem válasz 0 pontot, míg az igen válasz 10 pontot kap. A 2. bírálati szempontot esetében, az igen válasz 10 pontot, a nem válasz 0 
pontot kap. Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, 
majd valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek 
összevetésre

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:

100

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

fuvarozási szolgáltatás

alvállalkozója nem ismert
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V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

4.helyezett: Ajánlattevő, minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget 
tett a felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés 
teljesítésére, valamint ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.

11087388244EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1051 
Budapest, Dorottya Utca 1.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

3.helyezett: Ajánlattevő, minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, figyelemmel arra, hogy eleget 
tett a felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre benyújtotta a kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés 
teljesítésére, valamint ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.

12068535244PHOENIX Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 2151 Fót, Keleti 
Márton Út 19.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

logisztikai szolgáltatás

Euromedic International Hungária Kft. (1051 Budapest, Dorottya u. 1.), adószáma: 10850868-2-41
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