ÖsszncnzÉ s .q'z,lrÁNr-arox nrnÍnÁr,ÁsÁnÓr
1.

Az aiánlalkérő

neve és címe:

rovÁnosl ÖNKoRMÁxvzlr IDŐSEK oTTHONA
(1047 Budapest, Baross u. 100.)

2. Akózbeszerzés tárgya és mennyisége:

,,GYÓGYSZEREK

3.

A választott eljárás

ÉscyocyÁszau SEGEDANYAGoK BESZERZESE','
mennyiség 9. pontban

fajtája: hirdetrnény nélküli tárgyalásos eljárás

4.x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás a|kalmazását megalapozó körülmények
ismertetése: Kbt. |22. $ (7) bekezdés a) pontja alapján

5.* Hivatkozás az előzetes összesített Íájékoztatőra' illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatőra és
kö zzétételénekn apj

6.

Az

a

:

-

e\járást megindító felhívás megktildéséneka napja: 2015. 04. 13.

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)x Eredmény'telen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint

aKbt.16' $ (1) bekezdés d)
fedezet összege, és
anyagi
közbeszerzésre
tervezett
a
pontja szerinti eredmén1.telenségi esetben
annak megadása' hogy az n-rikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:Az eredmény'telen eljárást követően indul-e ú.i eljárás: -

c)

8. A benyújtott ajánlatok száma:3
9. a) Az érvényes ajánlatottevők neve. címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasáása esetén annak részszempondai szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

Pharmaker 2000 Bt.
i

1107 Budapest, Somfa u. 2. e-mail: potsoft@gmail.com/

termékek
Támogatott gyógyszerek

Magisztrális tennékek
Gy

ő

gy ászatt se gédanyagok

Nem támogatott termékek
Gy

ő

gy ászati se gé danyagok

mennyrseg

2|

ajánlati ár
nettó

Ft

ajánlati ár
bruttó Ft

552 egység

1 916 304,76

8 375 120

909 egység

195 554,24

205 332

452.95

22 165

3 |22 egység

4 3r'7 259.64

4 s33 t23

49 835 egység

323 676.32

r 681 069

összesen Ft:

13 830 247,91

14 816 809

3 400 egység

Igényjegyzék:

1'.7

11 igen

Pharmaduo Bt.
/1

087 Budapest, Luther u. 4. erkelpatika.budapest@grnail'com/

ajánlati ár
bruttó Ft

ajánlati ár

mennylseg

termékek

nettó

Ft

21552 egység

1 916 304,16

I 375 120,00

909 egység

192 062.20

201 665

Gyógyászati segédanyagok

3 400 egyseg

18 391,64

1t 36t

Nem támogatott termékek

3 I22egység

Gyógyászati segédanyagok

49 835 egység

Támogatott gyógyszerek

Magisztrális termékek

4 359 585,1

| 336 653,54

Összesen Ft:

13 883 003,85

565

l 697

550

1,4

875 261

10 igen

Igényjegyzék:
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelésea következő
lehetőség esetén részenként)

5',7'7

4

1

táblázatbafoglalva (részajánlattételi

:

Pharmaker 2000 Bt.
Az elbírálás

súlyszám

részszempontjai

Értéke1ési
pontszám

Értékelési

Pharmaduo Bt.
Értékelési

pontszám és pontszám

súlyszám
szorzata

Értéke1ési
pontszám és
súlyszárn
szorzata

1' ajánlati ár (nettó Ft-ban)

60

100

6000

99,62

5971

2. Igényjegyzékbenvállalt

40

100

4000

91

3640

kötelezettségek
Osszesen;

10000

9617

(Atáblázatnakazajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára azadotl ajánlatnak azadott
értékelési
1.érrrr"*pont szerinti tartalmi elemeire adott értékelésipontszámot, jobb oldalára pedig az
beírni')
kell
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát
pontszám
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékeléssorán adható
alsó és felső határának megadása: 1_100
(módszereknek)
d)xx Az összességében leg'előnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek"szerinti
tartalmi
az ismertetése, amellyeí az'ajánlatkérő megadta az aján\atok részszempontok
elemeinek értékelésesorán a ponthatárok kozötti pontszámot:

a
Valamennyi részajánlat estében a legkedvezőbb ajánlati elem a maximális 100 pontot kapja;
további ajánlati elemek pontértékénókmeghatározását az I. ÍéSzszempont esetében a fordított
értékeli
arányosítás , a 2. rés'szempont esetében az egyenes arányosítás módszerével
ajánlatkérő.

10. Azérvén1'telenajánlatot tevők neve, címe és az éwén7ae|enségindoka:
hatáIya
Az opis-Med Kft' nem tudta igazolni, hog.v nem tartozik a Klrt. 56. $ (1) bekezdés e) pontja
járulék/i:etési
íarsadc!omLliztasitasi
v{tg)'
t,áníizetési
aIá; iuc', ét,néIrégebhen tőidrt {t{tti-,
- i totoÍopnáése ,szerirlti arsiztig vüK.'v ttZ tt!anlatkérií székhelve szerinti orsrt$g
kt)íelezeÍÍségének
jogszabritvii alapjón - nem tett elegeÍ" kil:th;e, ha mtgfize'tés{:re laa!uszÍc)sl kaprlít), ezért ajánla1a a Kbt'
75' $ (1) bek. a) pontja alapján érvénytelen'

l l. a) Eredrnényes eljárás esetén a nyeÍtes ajánlattevő neve' címe, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai: Az összességében legkedvezőbb, érvényes ajánlatot adta'

Pharmaker 2000 Bt.

/1107 Budapest, Somfa u. 2. e-mail: potsoft@gmail.com/

termékek
Támogatott gyógyszerek

mennyrseg
21 552 egység

ajánlati ár
nettó Ft
7

916 304,16

ajánlati ár
bruttó Ft

I 315

120

909 egység

t95 554,24

205 332

Gyógyászati segédanyagok

3 400 egység

t] 452,95

22 t65

Nem támogatott termékek

J

I22 egység

4 317 259,64

4 533 123

49 835 egység

t 323 676,32

r 681 069

összesen Ft:

13 830 247,91

14 816 809

Magisztrális termékek

Gyógyászati segédanyagok

11 igen

Igényjegyzék:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, cime, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlatakiválasztásának indokai: Az összességében második legkedvezőbb, érvényes ajánlatot adta.

b)x

Pharmaduo Bt.

/l 087 Budapest, Luther u. 4. erkelpatika.budapest@gmail.conr/

termékek

mennyrseg

ajánlati ár
nettó

Ft

ajánlati ár
bruttó Ft

976 304.',|6

8 375 120,00

909 egység

192 062,20

201 66s

Gyógyászati segédanyagok

3 400 egység

t8 391.64

Nem támogatott termékek

3 l22 egység

Gyógyászati segédanyagok

49 835 egység

Tá mogat

21 552 egység

ott gyógyszerek

Magisztrális termékek

Összesen Ft;
Igényjegyzék:

'1

4

359 585,71

r 336 653.54
13 883 003,85

/-3

4 571 565
1

691 550

t4 875 261

10 igen

A

12. *

kőzbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhezaz ajániattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni:
a)

A nyertes ajánlattevő ajánlatában:-

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatottevő ajánlatában:-

A

12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékénektíz százalékát meghaladó
mértékbenigénybe venni kívánt a1válla1kozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya,
ame lynek te lj e s ítésében a m e gi elöl t aIv állalkozók közre fo gnak működn i
a) A nyertes ajánlattevő ajánl'atában:b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatottevő ajánlatában:-

13.x

:

36r

követelmények
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek' és azon alkalmassági
(is)
erőforrásaira
szentezet
ezeÍ)'
ajánlattevő
az
érdekében
megje1ölése' amelyeí ígazolása
14. *

Az

támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:bj * Ányertes ajánlatot k-övető legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:május l4'
A szerződéskötésitilalmi időszak |Kbt.1z4. $ (6) bekezdés] kezdőnapja:2015'
25'
május
2015'
napja:
utolsó
(6)
bekezdés]
b) A szerződéskötéSi titalmi időszak 1rit. lz+. $
15. a)

6. Aztisszegezés elkészítésénekidőpontja : 2015' 05' 12'
77. Azösszegezés megküldésénekidőpontja:2015' 05' 13'

l

Az összegezés módosításiának indoka:.* Azösszegezés módosításának időpontja:20. *A módosított összegezés megküldésénekidőpontja:21. * Az összegezés javításának indoka:22. * Azösszegezés javításának időpontja:_
a: _
23 .'r Aj avított risszegezés me gkül déséneki dőpontj
24.* Egyéb információk: szerződéskötés 2015' 05'26'
18.*
19

('

t(*t

fennáll'
A *-gal megielölt pontokat csak akkor kell kitölteni,ha azabban foglalt eset
összességében
az
A x*-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni,ha azajánlatkérő
-

1

e

gel onyo

s

ebú aj ánlat

e

lb

írálás i s zemp ontot alkalmazta'

Arone's k{i
Szellő u. 6

13158134-141

