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CPP-Budapest Kft. (1145 Budapest, Amerikai út 33.) Alkalmasságuk indokolása: Az Ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, 
az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek a hiánypótlást követően mindenben megfelelt,
az alkalmazott értékelési szempont - mint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont– szerint a második legkedvezőbb ajánlatnak 
minősült. Ajánlattevő az ajánlati felhívás megfelelő pontjaiban előírt kizáró okoknak és alkalmassági követelmények mindegyikének 
megfelelt, ezeket megfelelően igazolta. Értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 1. Nettó ajánlati összár a teljes megajánlott 
mennyiségre 55.200.000,- Ft. Nettó ajánlati összár a beszerzési tárgyban szereplő mennyiségre (értékelés alapja, ha az 
egységcsomagonkénti mennyiségre figyelemmel magasabb mennyiség kerül megajánlásra): 55.200.000,- Ft. 2. értékelési szempont: a 
megajánlott indikátor címkék (besugarazás előtti) tárolási hőmérséklete: (+20) C fok és (+24) C fok. on point medicals (GmbH 9020 
Klagenfurt, Pharmaziegasse 5.) Alkalmasságuk indokolása: Az Ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati 
felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek a hiánypótlásokat követően mindenben megfelelt, az 

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:

163A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 162-397835A 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

„ 4/OVSz/2019. Indikátor címke beszerzése”

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Második Része szerint

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 

100

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

Értékelési pontszámok: 1. nettó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre: 7.85 2. A megajánlott 
indikátor címkék (besugarazás előtti) tárolási hőmérséklete:10.00 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 1.
nettó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre: 7.85*5=39.25 2. A megajánlott indikátor címkék (
besugarazás előtti) tárolási hőmérséklete:10.00*2=20.00

Szöveges értékelés:

59.27CPP-Budapest Kft

Értékelési pontszámok: 1. nettó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre: 10.00 2. A megajánlott 
indikátor címkék (besugarazás előtti) tárolási hőmérséklete:8.75 Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 1. 
nettó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre: 10.00*5=50.00 2. A megajánlott indikátor címkék (
besugarazás előtti) tárolási hőmérséklete:8,75*2=17.5

Szöveges értékelés:

67.50on point medicals GmbH

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasságuk indokolása: Az Ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és az egyéb 
közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek a hiánypótlást követően mindenben megfelelt, az alkalmazott értékelési 
szempont - mint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont– szerint a második legkedvezőbb ajánlatnak minősült. 
Ajánlattevő az ajánlati felhívás megfelelő pontjaiban előírt kizáró okoknak és alkalmassági követelmények mindegyikének 
megfelelt, ezeket megfelelően igazolta. Értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 1. Nettó ajánlati összár a teljes megajánlott 
mennyiségre 55.200.000,- Ft. Nettó ajánlati összár a beszerzési tárgyban szereplő mennyiségre (értékelés alapja, ha az 
egységcsomagonkénti mennyiségre figyelemmel magasabb mennyiség kerül megajánlásra): 55.200.000,- Ft. 2. értékelési 
szempont: a megajánlott indikátor címkék (besugarazás előtti) tárolási hőmérséklete: (+20) C fok és (+24) C fok.

10240616242CPP-Budapest Kft, 1145 Budapest, Amerikai út 33

Alkalmasságuk indokolása: Az Ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és az egyéb 
közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek a hiánypótlásokat követően mindenben megfelelt, az alkalmazott értékelési
szempont - mint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont– szerint a nyertes ajánlatnak minősült. Ajánlattevő az ajánlati 
felhívás megfelelő pontjaiban előírt kizáró okoknak és alkalmassági követelmények mindegyikének megfelelt, ezeket megfelelően
igazolta. Értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 1.Nettó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre: 43.350.000,- Ft 
Nettó ajánlati összár a beszerzési tárgyban szereplő mennyiségre (értékelés alapja, ha az egységcsomagonkénti mennyiségre 
figyelemmel magasabb mennyiség kerül megajánlásra): 43.350.000,- Ft 2. A megajánlott indikátor címkék (besugarazás előtti) 
tárolási hőmérséklete: (+15) C fok és (+25) C fok.

ATU64716089on point medicals GmbH, 9020 Klagenfurt, Pharmaziegasse 5

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

2A 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

alkalmazott értékelési szempont - mint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont– szerint a nyertes ajánlatnak minősült. 
Ajánlattevő az ajánlati felhívás megfelelő pontjaiban előírt kizáró okoknak és alkalmassági követelmények mindegyikének megfelelt, 
ezeket megfelelően igazolta. Értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 1.Nettó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre: 
43.350.000,- Ft Nettó ajánlati összár a beszerzési tárgyban szereplő mennyiségre (értékelés alapja, ha az egységcsomagonkénti 
mennyiségre figyelemmel magasabb mennyiség kerül megajánlásra): 43.350.000,- Ft 2. A megajánlott indikátor címkék (besugarazás 
előtti) tárolási hőmérséklete: (+15) C fok és (+25) C fok.
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Alkalmasságuk indokolása: Az Ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és az egyéb 
közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek a hiánypótlást követően mindenben megfelelt, az alkalmazott értékelési 
szempont - mint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont– szerint a második legkedvezőbb ajánlatnak minősült. 
Ajánlattevő az ajánlati felhívás megfelelő pontjaiban előírt kizáró okoknak és alkalmassági követelmények mindegyikének 

10240616242CPP-Budapest Kft, 1145 Budapest, Amerikai út 33

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlata kiválasztásának indokai: Az Ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és az egyéb 
közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek a hiánypótlásokat követően mindenben megfelelt, az alkalmazott értékelési
szempont - mint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont– szerint a nyertes ajánlatnak minősült. Ajánlattevő az ajánlati 
felhívás megfelelő pontjaiban előírt kizáró okoknak és alkalmassági követelmények mindegyikének megfelelt, ezeket megfelelően
igazolta. Ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő. 1.Nettó ajánlati összár a teljes megajánlott 
mennyiségre: 43.350.000,- Ft Nettó ajánlati összár a beszerzési tárgyban szereplő mennyiségre (értékelés alapja, ha az 
egységcsomagonkénti mennyiségre figyelemmel magasabb mennyiség kerül megajánlásra): 43.350.000,- Ft 2. A megajánlott 
indikátor címkék (besugarazás előtti) tárolási hőmérséklete: (+15) C fok és (+25) C fok.

ATU64716089on point medicals GmbH, 9020 Klagenfurt, Pharmaziegasse 5

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

AK a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont szerint értékelt (Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont). Az értékelés során adható 
pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetében: 0-10-ig. a) AK a következő részszempontot értékelte fordított 
arányosítással úgy, hogy a legelőnyösebb ajánlat a maximális (10) pontszámot kapta, a többi ajánlatra adandó pontszámok pedig a 
legjobb ajánlathoz viszonyított arányosítással kerültek meghatározásra, az alábbi képlet szerint: 1. értékelési részszempont: AK által 
fizetendő teljes ellenszolgáltatás nettó összege HUF-ban, az ajánlati felhívás II.2.4. pontjában megjelölt alapmennyiségű indikátor 
címke nettó ajánlati összárának teljes - 24 hónapra vonatkozó - összege. Súlyszám: 5 A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Az 
arányosításhoz használt képlet a következő. P = Alegjobb / Avizsgált * (Pmax - Pmin) + Pmin ahol: Avizsgált a vizsgált ajánlat tartalmi 
eleme Alegjobb a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Pmax a pontskála felső határa (10 pont) Pmin a pontskála alsó határa (0 pont) P
a vizsgált ajánlati elem adott résszempontra vonatkozó pontszáma 2. értékelési részszempont: A megajánlott indikátor címkék (
besugarazás előtti) tárolási hőmérséklete esetén az értékelés az abszolút értékelés (pontozás) módszerével történt az alábbiak szerint. 
Súlyszám: 2. Amennyiben a megajánlott indikátor címkék (besugarazás előtti) tárolási hőmérséklete maximum (+6) °C, ajánlattevő 0 
pontot kap. Amennyiben a megajánlott indikátor címkék (besugarazás előtti) tárolási hőmérséklete (+6) °C és (+10) °C közé esik, 
ajánlattevő 2,5 pontot kap. Amennyiben a megajánlott indikátor címkék (besugarazás előtti) tárolási hőmérséklete (+10) °C és (+15) °
C közé esik, ajánlattevő 5 pontot kap. Amennyiben a megajánlott indikátor címkék (besugarazás előtti) tárolási hőmérséklete (+15) °C 
és (+20) °C közé esik, ajánlattevő 7,5 pontot kap. Amennyiben a megajánlott indikátor címkék (besugarazás előtti) tárolási 
hőmérséklete (+20) °C és (+24) °C közé esik, ajánlattevő 10 pontot kap. (Figyelemmel arra, hogy a (besugarazás előtti) tárolási 
hőmérséklet minden esetben intervallumban és nem konkrét értékként kerül meghatározásra, ajánlatkérő a különböző tárolási 
intervallumok alsó és felső határának átfedésekor nem értékeli kétszer az ott megadott értéket.) AK tárolási hőmérséklet minimum 
határára vonatkozóan nem határozott meg minimum követelményt. (+6) °C alatti tárolási hőmérséklet megajánlásakor ajánlattevő 0 
pontot kap. Amennyiben a gyártó nyilatkozata alapján a megajánlott indikátor címkék (besugarazás előtti) tárolási hőmérséklete több 
fent meghatározott intervallumot is lefed, abban az esetben ajánlattevő az intervallumhoz rendelt pontszám számtani átlagát kapja két
tizedesjegyre kerekítve a matematikai szabályok figyelembe vételével, azaz amennyiben pl. a megajánlott indikátor címkék (
besugarazás előtti) tárolási hőmérséklete 0 °C és 12 °C közötti, ebben az esetben ajánlattevő 2,5 pontot kap [(0+2,5+5)/3]. 
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján (+24) °C-ban határozta meg a megajánlott indikátor címkék (besugarazás előtti) tárolási
hőmérséklete értékelési részszempont azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az 
értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot (10 pont) ad. A pontszámok az adott részszemponthoz tartozó, a felhívás II
.2.5) pontjában megadott súlyszámmal felszorzásra, majd a súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek. Ez adja az 
ajánlat összpontszámát. A nyertes a legmagasabb összpontszámot elért ajánlat. Ha több ajánlat ér el azonos legmagasabb 
összpontszámot, akkor az eljárás nyertese az az ajánlat, amely alacsonyabb ajánlati árat, azonos ajánlati ár esetén pedig az az ajánlat, 
amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott részszempontok közül a legmagasabb súlyszámú részszempontra nagyobb 
értékelési pontszámot kapott.

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.01.27Lejárata:2020.01.15Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) 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.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

megfelelt, ezeket megfelelően igazolta. Ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő. 1. Nettó ajánlati 
összár a teljes megajánlott mennyiségre 55.200.000,- Ft. Nettó ajánlati összár a beszerzési tárgyban szereplő mennyiségre (
értékelés alapja, ha az egységcsomagonkénti mennyiségre figyelemmel magasabb mennyiség kerül megajánlásra): 55.200.000,- 
Ft. 2. értékelési szempont: a megajánlott indikátor címkék (besugarazás előtti) tárolási hőmérséklete: (+20) C fok és (+24) C fok
.

2020.01.15

2020.01.15
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 




