
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

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

Hivatalos név: Almási Balogh Pál Kórház 

Postai cím: Béke utca 1-3. 

Város: Ózd Postai irányítószám: 3600 

 

II. szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  
Ajánlatkérő az Intézményében működő lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú 
gyógyszertár részére 12 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) 
bekezdésszerinti keretmegállapodásban meghatározott feltételek szerint, az ajánlatkérő által 
közvetlen megrendelés útján a 105. § (2) bekezdés a) pontja szerint kiválasztott ajánlattevőtől 
történik. 

 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:   
 
Ajánlatkérő Intézményében működő lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú 
gyógyszertárak részére különféle vényköteles és vény nélkül kapható gyógyszerek (beleértve a 
magisztrális készítményeket is), kötszerek, gyógyászati segédeszközök és egyéb készítmények 
120 000 000,- HUF keretösszegben. 
A tb támogatással rendelhető gyógyszerek nagykereskedelmi árai hatósági árak, mindegyik 
nagykereskedőnek azonos áron kell szállítania. 
A vény nélkül kapható gyógyszerek körében a közgyógyra fölírható készítményeknek, ill. 
termékeknek szintén fix nagykereskedelmi ára van. 
 

Cikkcsoport össztételszám Arány   
Támogatott gyógyszerek  72,3%  
Nem támogatott gyógyszerek 18,06% 
Támogatott kötszerek, gyógyászati segédeszközök 3,74%  
Nem támogatott kötszerek, gyógyászati segédeszközök 0,44%  



Egyéb termékek 4,65%  
      
A rögzített árral rendelkező és nem rendelkező készítmények forgalmi aránya  
   
Támogatott gyógyszerek, kötszerek, gyógyászati segédeszközök 76,03% 
Nem támogatott gyógyszerek, kötszerek, gyógyászati segédeszközök 18,50% 
Egyéb termékek                                                                4,65%   
    
Gyógyszerek összesen               90,36% 
Kötszer, gyógyászati segédeszköz összesen   4,18% 
Egyéb termékek                             4,65% 

    

 

IV. szakasz: Eljárás 
IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája:  

A Kbt 2015. évi CXLIII. törvény második rész alapján európai uniós értékhatárt elérő 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 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 2017/S 144–296785 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 10798/2017 (KÉ-szám/évszám) 

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: 2  

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre 
bocsátásának indoka:- 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 
A szerződés száma: [3] Rész száma: 2 [1]  



Elnevezés: Gyógyszerek és egyéb termékek beszerzése lakossági gyógyszerellátást végző 

vényforgalmú gyógyszertár részére 

Az eljárás eredményes volt:  X igen  nem 

 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

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  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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: 2 

  

 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [3]  

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

1. Euromedic-Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1051 Budapest, Dorottya u. 
1.), adószáma: 11087388-2-44                                                     
ajánlattevő minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, 
figyelemmel arra, hogy hiánypótlási felhívás kiküldésére nem volt szükség, 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: 
 
1/1. alszempont: 0-4 000 000 HUF/ hó: 0,2% 
1/2. alszempont: 4 000 001 – 8 000 000 HUF/hó: 0,5% 
1/3. alszelmpont: 8 000 001- 12 000 000 HUF/hó: 0,8% 
1/4. alszempont: 12 000 000 HUF/hó felett: 1,0% 



1/5. alszempont: A nem támogatott készítmények és egyéb termékek esetében további  + 1% engedmény 
vállalása: IGEN 

 
2. értékelési szempont: Napi egyszeri szállítás biztosítása: IGEN 

 
 

2. HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 
12.), adószáma: 10875933-2-44                
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, a megadott határidőre 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: 
 
1/1. alszempont: 0-4 000 000 HUF/ hó: 1,50% 
1/2. alszempont: 4 000 001 – 8 000 000 HUF/hó: 1,50% 
1/3. alszelmpont: 8 000 001- 12 000 000 HUF/hó: 1,50% 
1/4. alszempont: 12 000 000 HUF/hó felett: 1,50% 
1/5. alszempont: A nem támogatott készítmények és egyéb termékek esetében további  + 1% engedmény 
vállalása: igen 
 
2. értékelési szempont: Napi egyszeri szállítás biztosítása: igen 

 

3. TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen Pallagi út 13.), adószáma: 10318353-
2-09                
ajánlattevő, minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, 
figyelemmel arra, hogy az értékelés első szakaszában eleget tett a Kbt. 71. § szerinti 
hiánypótlási felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre benyújtotta a 
kért dokumentumot, 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: 
 
1/1. alszempont: 0-4 000 000 HUF/ hó: 0,70% 
1/2. alszempont: 4 000 001 – 8 000 000 HUF/hó: 0,70% 
1/3. alszelmpont: 8 000 001- 12 000 000 HUF/hó: 1,40% 
1/4. alszempont: 12 000 000 HUF/hó felett: 1,40% 
1/5. alszempont: A nem támogatott készítmények és egyéb termékek esetében további  + 1% engedmény 
vállalása: NEM 

 



2. értékelési szempont: Napi egyszeri szállítás biztosítása: IGEN

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattev
adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti 
oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és fels

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: 

Az Ajánlatkérő az Ajánlattevő
legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli oly módon, hogy az egyes tartalmi elemekre adott 
értékelési pontszámot megszorozza a megadott súlysz
összeadja. Az az ajánlat az összességében a legel

Napi egyszeri szállítás biztosítása: IGEN 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az 
adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb 
oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  

során adható pontszám alsó és felső határa: 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az 
 megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során 

pontszámot: 2 

 az Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a 
érték arány elve alapján értékeli oly módon, hogy az egyes tartalmi elemekre adott 

értékelési pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként 
összeadja. Az az ajánlat az összességében a legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a 

 neve alatti osztott oszlop bal oldalára az 
tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb 

oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

 

: 1-20 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az 
 megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során 

k érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a 
érték arány elve alapján értékeli oly módon, hogy az egyes tartalmi elemekre adott 

ámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként 
nyösebb, amelynek az összpontszáma a 



legnagyobb. Az ajánlatok értékelésekor az adható pontszám valamennyi részszempont esetében: 
1-20  
 
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. 
 

Részszempont 

 

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 0,- Ft 
rendeléstől értendő!) 

1/1. alszempont: 0-4 000 000 HUF/ hó,/súlyszám: 

1/2. alszempont: 4 000 001 – 8 000 000 HUF/hó,  

1/3. alszempont: 8 000 001- 12 000 000 HUF/hó,  

1/4. alszempont: 12 000 000 HUF/hó felett, 

1/5 alszempont: A nem támogatott készítmények  

és egyéb termékek esetében további  + 1% engedmény vállalása (igen, 

nem) 

 

2. elbírálási szempont: Napi egyszeri szállítás biztosítása, (igen/nem) 

 

Súlyszám 

 

11 

 

 

 

 

5 

3 

1 

1 

1 

 

 
1 

 
 
Az 1. bírálati szempontok 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.  
 
Az 1/5. értékelési szempont esetében a nem válasz 1 pontot, míg az igen válasz 20 pontot kap. 
A százalékos árengemény mértéke egy tizedesjegy pontossággal adható meg. A 0% árengedmény 
1 pontot kap! 
 
A 2. bírálati szempontot esetében, az igen válasz 20 pontot, a nem válasz 1 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.  
 
 
Elbírálási szempontok részletezése: 
 
Az 1. értékelési szempont pontozása az egyenes arányosság elve alapján történik. A legkedvezőbb 
tartalmi elem értéke 20 pont, a többi ajánlat tartalmi elemeinek pontszáma 1-20 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: 20. 
"Pmin" a minimálisan adható pont: 1. 
 
Az így kapott pontszámoknak az egyes értékelési részszempontokhoz rendelt súlyszámmal történő 
megszorzása után a szorzatok ajánlattevőnként összegezésre kerülnek. 
A 2. bírálati szempontot esetében, az igen válasz 20 pontot, a nem válasz 1 pontot kap. 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai:  

 
1. helyezett: 
HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 

12.), adószáma: 10875933-2-44                          
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, a megadott határidőre benyújtotta a 
kért dokumentumokat, így alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 
2. helyezett:  
TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen Pallagi út 13.), adószáma: 10318353-2-09 
ajánlattevő, minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, 
figyelemmel arra, hogy az értékelés első szakaszában eleget tett a Kbt. 71. § szerinti 

hiánypótlási felhívásban megadottaknak, a megadott határidőre benyújtotta a 

kért dokumentumot, így alkalmas a szerződés teljesítésére. 
 
3. helyezett: 
Euromedic-Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1051 Budapest, Dorottya u. 1.), 
adószáma: 11087388-2-44                                                                                                        
ajánlattevő minden tekintetben megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, 
figyelemmel arra, hogy hiánypótlási felhívás kiküldésére nem volt szükség, így 
alkalmas a szerződés teljesítésére. 

 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:- 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  X igen  X nem 

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

 

Euromedic-Pharma Gyógyszerker. Zrt. : logisztikai szolgáltatás 

HUNGAROPHARMA Gyógyszerker. Zrt. : fuvarozási szolgáltatás 



  TEVA Gyógyszergyár Zrt.: gyógyszerszállítás 

 

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: 2 

 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 2 

Euromedic-Pharma Gyógyszerker. Zrt. : Euromedic International Hungária Kft. (1051 Budapest, 
Dorottya u. 1.)  

HUNGAROPHARMA Gyógyszerker. Zrt.: nem ismert alvállalkozó  

TEVA Gyógyszergyár Zrt.: nem ismert alvállalkozó  

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő 
ajánlatában:- 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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 2 

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

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2017…………… / Lejárata: 2017…………….. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017……. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017……. 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2   

1.) A közbeszerzési eljárás száma, megnevezése: FT-1076/Ózd/2016 – „Gyógyszerek és 
egyéb termékek beszerzése lakossági gyógyszerellátást végző vényforgalmú gyógyszertár 
részére” megnevezésű eljárás. 
 



2.) FAKSZ: Némediné Horányi Márta névjegyzék száma: 00369 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


