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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: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 

Postai cím: Haller u. 29. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1096 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Gyógyszer, infúziós oldat, vérkészítmények,  

szerobakterológiai készítmények, bőr és nyálkahártya fertőtlenítőszer beszerzése 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Ajánlatkérő a megjelölt mennyiségektől plusz 30 %-kal eltérhet (azaz a teljes mennyiség legalább 100, legfeljebb 

130 %-a kerül lehívásra), az egységár és egyéb szerződéses feltételek módosítása nélkül. 

123 részben, az alábbiak szerint. 

Rész sorszáma, megnevezés, egység, éves mennyiség, ATC: 

1. acenocumarol 1 mg tabl. 30 x doboz, 886, B01AA07, 
2. acetilcisztein 100 mg/ml inj. 3 ml 5 x doboz, 285, R05CB01, 

3. adenosine inj. 2 ml 6 x doboz, 195, C01EB10, 

4. alanyl glutamine 20 g 100 ml 10 x doboz, 25, B05XB02, 

5. alprostadil 0.5 mg/ml inj. 1 ml 5 x doboz, 39, C01EA01, 

6. ambroxol hidrochlorid 30 mg tabletta 20 x doboz, 175, R05CB06, 

7. amiodarone 150 mg inj. 3 ml 5 x doboz, 1 071, C01BD01, 

8. amiodarone 200 mg tabl. 60 x doboz, 196, C01BD01, 

9. amoxicillin 500 mg, klavulánsav 125 mg filmtabletta 21 x doboz, 118, J01CR02, 
10. ampicillin 200 mg/ml por oldatos inj. 1 g 100 x doboz, 26, J01CA01, 

11. atropine 1 mg/ml old. inj.1 ml 10 x doboz, 163, A03BA01, 

12. bacillus clausii spora belsőleges szuszpenzió 15 ml 20 x doboz, 256, A07F, 

13. bact/alert FA(259791) zöld palack, 1 200, 

14. bact/alert FN(259793) narancs palack, 1 200, 

15. bact/alert PF(259794) palack, 1 200, 

16. basiliximab 20 mg por és oldószer oldatos inf. 1 x amp., 12, L04AA09, 

17. bromhexine 2 mg/ml inj. 5 x doboz, 127, R05CB02, 
18. calcium gluconate 100 mg/ml inj. 5 ml 10 x doboz, 2 217, A12AA03, 

19. cefazolin 1 g por inj. 50 x doboz, 226, J01DB04, 

20. cefepime 2 g inj. 1 x amp., 123, J01DE01, 

21. ceftazidime 2 g inj. 10 x doboz, 27, J01DD02, 

22. chlorogen tabl. 150 x doboz, 59, D08AX01, 

23. citalopram 20 mg/0,5 ml koncent. oldatos inf. Inj. 0,5 ml 5 x doboz, 8, N05AB04, 

24. dexmedetomidin 100 mikrogramm/ml old. inj. 2 ml 5 x doboz, 51, N05CM18, 
25. diclofenac 150 mg retard tabl. 20 x doboz, 240, M01AB05, 

26. diclofenac 75 mg/3 ml old. inj. i. v. 3 ml 5 x doboz, 335, M01AB05, 

27. dobutamine 250 mg por inf. amp., 7 506, C01CA07, 

28. dopamine 50 mg inj. 5 ml 5 x doboz, 3 468, C01CA04, 

29. epoetin-alfa 1 000 NE old. inj. 0,5 ml 6 x doboz, 4, B03XA01, 

30. eptacog alfa (aktivált) 2 mg por és oldószer old. inj. 1 x doboz, 4, B02BD08, 

31. eptacog alfa(aktivált) 5 mg por és oldószer old. inj. 1 x doboz, 11, B02BD08, 

32. eptifibatide 0,75 mg/ml 100 ml 1 x doboz, 149, B01AC16, 
33. eptifibatide 2 mg/ml inj. 10 ml 1 x doboz, 60, B01AC16, 

34. ergocalciferol 25 g kenőcs doboz, 245, D03AX, 

35. ertapenem 1 g por oldatos inf. 1 x doboz, 58, J01DH03, 

36. etomidate 2 mg/ml 10 ml 10 x doboz, 54, N01AX07, 

37. everolimus 0,5 mg tabl. 60 x doboz, 3, L04AA18, 

38. famotidine 20 mg tabl. 28 x doboz, 60, A02BA03, 

39. fenoterol 0 039 mg, 0 020 mg vízmentes ipratropium bromid inhal. aeroszol 200 adag 1 x doboz, 107, R03AK03, 

40. fentanyl 0,25 mg inj. 5 ml 50 x doboz, 211, N01AH01, 
41. filgrastim 48 millió egység/0,5 ml old. inj. (0,96 mg/ml) 5 x doboz, 7, L03AA02, 

42. fluconazole 100 mg kapsz. 28 x doboz, 5, J02AC01, 

43. flumazenil 0,5 mg inj. 5 ml 5 x doboz, 20, V03AB25, 

44. furosemide 250 mg konc. inf. 25 ml 5 x doboz, 1 160, C03CA01, 

45. furosemide 40 mg tabl. 50 x doboz, 603, C03CA01, 
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46. gentamicin 80 mg inj. 2 ml 50 x doboz, 48, J01GB03, 

47. glucose inj. 40 % 10 ml 10 x doboz, 55, B05BA03, 

48. human immunglobulin IgM, IgA, IgG 50 mg/ml old. inf. 50 ml 1 x doboz, 18, J06BA02, 

49. hydrocortisone 50 mg/ml por és oldószer old. inj. 1 x doboz, 813, H02AB09, 

50. iloprost 20 mikrogramm/ml konc. old. inf. 1 ml 5 x doboz, 35, B01AC11, 

51. isoflurane oldat inhalációs gőzképzéshez 100 ml doboz, 122, N01AB06, 

52. kalium chloride inj. 10 % 100 x 10 ml doboz, 289, B05XA01, 

53. kalium chloride inj. 7,45 % 20 x 20 ml doboz, 600, B05XA01, 
54. kalium chloride retard caps. 600 mg 100 x doboz, 748, A12BA01, 

55. ketamine 50 mg/ml inj. 10 ml 5 x doboz, 31, N01AX03, 

56. magnesium aspartate,potassium aspartate inj. 10 ml 5 x doboz, 70, A12CC55, 

57. magnesium sulfate inj. 10 % 100 x 10 ml doboz, 348, A12CC02, 

58. metoclopramide 10 mg inj. 2 ml 10 x doboz, 775, A03FA01, 

59. metoprolol 1 mg/ml inj. 5 ml 5 x doboz, 258, C07AB02, 

60. midazolam 7,5 mg tabl. 10 x doboz, 362, N05CD08, 

61. mikofenolát mofetil 500 mg por oldatos inf. 4 x doboz, 9, L04AA06, 
62. milrinone 1 mg/ml inj. 10 ml 10 x doboz, 146, C01CE02, 

63. mivacurium chloride 2 mg/ml inj. 5 ml 5 x doboz, 175, M03AC10, 

64. morphinum hydrochloricum 20 mg/ml 1 ml 50 x doboz, 50, N02AA01, 

65. naproxen 275 mg 30 x filmtabl. doboz ,1 057, M01AE02, 

66. Na-Sm-diszulfoszalicilat, hexaklorofen 30 ml 1 x doboz, 160, R02AA20, 

67. natrium chloride inj. 0,9 % 10 ml 20 x doboz, 240, V07AB, 

68. natrium chloride inj. 10 % 10 ml 100 x doboz, 50, B05XA03, 
69. natrium hydrogen-carbonate inj. 8,4 % 10 x 20 ml doboz, 508, B05XA02, 

70. nifedipine 5 mg inf. 50 ml 1 x doboz, 38, C08CA05, 

71. nitroglicerin inf. 10 x 10 ml doboz, 512, C01DA02, 

72. octreotid 0,1 mg/ml old. inj. 1 ml 5 x doboz, 30, H01CB02, 

73. papaverine hydrocloride 40 mg/ml inj. 10 x 1 ml doboz, 65, A03AD01, 

74. paracetamol 500 mg tabl. 20 x doboz, 229, N02BE01, 

75. paraffinum liquidum sterilizátum 10 ml 5 x doboz, 353, V07AX, 

76. phenylbutazone 50 mg/g kenőcs 1 x 20 g doboz, 89, M02AA01, 
77. pipecuronium bromide 4 mg por és oldószer inj. 2 ml 25 x doboz, 176, M03AC06, 

78. povidone-iodine kenőcs 20 g doboz, 507, D08AG02, 

79. povidone-iodine oldat 1 000 ml üveg, 1 410, 

80. povidone-iodine oldat 120 ml doboz, 322, 

81. protamine 1 000 NE/ml inj. 1 x amp., 5 825, V03AB14, 

82. sildenafil 20 mg tabl. 90 x doboz, 42, G04BE03, 

83. streptokinase 1 500 000 NE liofilizátum old. inj. 1 x amp., 13, B01AD01, 

84. tacrolimus 5 mg/ml konc. inf. 1 ml 10 x doboz, 8, L04AD02, 
85. teicoplanin 400 mg inj.1 x doboz, 272, J01XA02, 

86. theophilline-ethylendiamine 48 mg/ml 5 ml 5 x doboz, 158, R03DA05, 

87. tobramycin 3 mg/ml oldatos szemcsepp 5 ml doboz, 242, S01AA12, 

88. tranexamsav inj.5 ml 5 x doboz, 1 080, B02AA02, 

89. valganciclovir 450 mg filmtabletta 60 x doboz, 16, J05AB14, 

90. valproic acid 100 mg/ml por és oldószer old. inj. 1 x poramp. + 1 x 4 ml oldószer doboz, 232, N03AG01, 

91. verapamil hidrochlorid 5 mg inj. 2 ml 5 x doboz, 515, C08DA01, 
92. vércsoport meghatározó ikerkártya AB0+D, beszárított anti A és anti B reagenssel 50 x doboz, 115, CE-0483, 

93. vitaminok, vízben oldódóak inj. 1 ml 10 x doboz, 151, B05XC, 

94. acetylszalicilsav 500 mg inj. i.v. 5 x doboz, 91, B01AC06, 

95. clonidin 0,15 mg inj. 5 x doboz, 200, C02AC01, 

96. custodiol inj. 1 000 ml 6 x doboz, 6, 

97. custodiol inj. 500 ml 6 x doboz, 13, 

98. digoxin 0, 25 mg/ml inj. 5 x doboz, 118, C01AA05, 

99. etakrinsav 50 mg inj. 1 x doboz, 434, C03CC01, 
100. flucloxacillin 1 g por inj. 25 x doboz, 44, J01CF05, 

101. isoprenalin 0,2 mg/ml inj. 1 ml 6 x doboz, 44, C01CA02, 

102. kaliumcanrenoat 200 mg inj. 10 ml 10 x doboz, 37, C03DA02, 

103. norephinephrin inj. 1 ml 6 x doboz, 4 154, C01CA03, 

104. procainamid 100 mg/ml inj. 10 ml 5 x doboz, 40, C01BA02, 

105. trometamol inj. 20 ml 10 x doboz, 23, B05BB03, 

106. addamel N koncentrátum oldatos infúzióhoz 10 ml 20 x doboz, 69, B05XA31, 

107. aminoven infant 10 % inf. 100 ml 10 x doboz, 151, B05BA01, 
108. gelofusin oldatos infúzió 500 ml 10 x doboz, 353, B05AA6, 

109. glükóz 5 % infúzió 500 ml műa. flakon, 1 640, B05BA03, 

110. injectióhoz való víz,oldószer parenterális alkalmazásra 500 ml 10 x doboz, 600, V07AB19, 

111. isodex 50mg/ml oldatos infúzió 100 ml 1 x üveg, 5 800, B05BA03, 

112. isolyte oldatos infúzió 500 ml 10 x doboz, 43, B05BB01, 

113. mannisol B infúzió 100 ml 1 x üveg, 2 500, B05BC01, 

114. natrium chlorid 0,9 % baxter oldatos infúzió 1 000 ml 1 x zsák, 8 000, B05BB01, 
115. natrium chlorid infúzió 0,9 % 100 ml 40 x doboz, 895, B05BB01, 

116. nátrium-klorid 0,9 % infúzió 500 ml 1 x két egyenrangú bemeneti porttal műa. flakon, 17 140, B05BB01, 

117. nephrotect inf. 500 ml 10 x doboz, 36, B05BA01, 

118. rindex 5 infúzió 500 ml 1 x üveg, 2 300, B05BA03, 

119. ringer lactát infúzió 500 ml 1 x zsák, 5 700, B05BB01, 

120. ringerfundin b. braun infúzió 500 ml 10 x doboz, 200, B05BB01, 

121. smoflipid 200 mg/ml emulziós inf. 100 ml 10 x doboz, 68, B05BA02, 

122. Smoflipid 200 mg/ml emulziós inf. 500 ml 10 x doboz, 49, B05BA02, 
123. vitalipid N infant emulziós infúzió 10 ml 10 x doboz, 68, B05XC. 

A fent megjelölt mennyiségek 1 évre szükséges mennyiségek. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 
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IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Második Rész,  81. § -a 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nyílt eljárás 

IV.1.3) 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 2016/S 044-072389 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 72389-2016-HU  (KÉ-szám/évszám)  

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn) - 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:  - 2 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: 114 

Rész száma: 2 123 

Elnevezés: Adásvételi szerződés 

Az eljárás eredményes volt ⌧ igen � nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

� A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

� 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.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma:  

1.rész: 3 db                     68. rész: 2 db                                  

2.rész: 3 db                     69.rész: 2 db 

3.rész: 4 db                     70.rész: 2 db 

4.rész: 4 db                      71.rész: 2 db 

5.rész: 4 db                      72.rész: 1 db 

6.rész: 3 db                      73.rész: 3 db 

7.rész: 4 db                      74.rész: 3 db 

8.rész: 4 db                      75.rész: 2 db 

9.rész: 3 db                      76.rész: 3 db 

10.rész:  2 db                   77.rész: 2 db 

11.rész:  3 db                   78.rész: 4 db 

12.rész: 3 db                    79.rész: 3 db 

13.rész: 1 db                     80.rész: 3 db 

14.rész:  1 db                    81.rész: 3 db 

15.rész: 1 db                     82.rész: 3 db 
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16.rész: -                          83.rész: - 

17.rész: 3 db                    84.rész: 2 db 

18.rész: 3 db                    85.rész: 4 db 

19.rész: 2 db                    86.rész: 3 db 

20.rész:1 db                     87.rész: 3 db 

21.rész: 3 db                    88.rész: 5 db 

22.rész:3 db                     89.rész: 2 db 

23.rész: 2 db                     90.rész: 3 db 

24.rész: 1 db                    91.rész: 4 db 

25.rész: 2 db                    92.rész: 2 db 

26.rész: 1 db                    93.rész: 2 db 

27.rész: 2 db                    94.rész: 2 db 

28.rész: 1 db                    95.rész: 1 db 

29.rész:  -                         96.rész: - 

30.rész: 1 db                    97.rész: - 

31.rész: 1 db                    98.rész: 2 db 

32.rész: 2 db                    99.rész: 2 db 

33.rész: 2 db                  100.rész: 1 db 

34.rész: 3 db                  101.rész: 2 db 

35.rész: 2 db                  102.rész: 2 db 

36.rész:  2 db                 103.rész: 2 db 

37.rész: 1 db                  104.rész: 2 db 

38.rész:3 db                    105.rész: 1 db 

39.rész: 2 db                   106.rész: 1 db 

40.rész: 2 db                   107.rész: 1 db 

41.rész: 2 db                  108.rész: 1 db 

42.rész: 3 db                  109.rész: 1 db 

43.rész: 3 db                  110.rész: 1 db 

44.rész: 1 db                  111.rész: - 

45.rész: 3 db                  112.rész: 1 db 

46.rész: 2 db                  113.rész: - 

47.rész: 4 db                  114.rész: 2 db 

48.rész: 1 db                  115.rész: 2 db 

49.rész:  3 db                 116.rész: 2 db 

50.rész: 3 db                   117.rész: 1 db 

51.rész: 3 db                   118.rész: 1 db 

52.rész: 3 db                   119.rész: 2 db 

53.rész: 2 db                   120.rész: 2 db 

54.rész: 3 db                   121.rész: 1 db 

55.rész: 1 db                   122.rész: 1 db 

56.rész: 3 db                   123.rész: 1 db 

57.rész: 3 db 

58.rész: 3 db 

59.rész: 2 db 

60.rész: 3 db 

61.rész: 2 db 

62.rész: 3 db 

63.rész: 2 db 

64.rész: - 

65.rész: 3 db 
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66.rész: 3 db 

67.rész: 4 db 

 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

 

1. rész:  

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 398.540,52 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 398.523 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 398.700 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

2. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 178.472,70 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 179.379 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 178.695 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

3. rész:  

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 2.757.190,80 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
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Euromedic-Pharma Gyógyzernagykereskedelmi Zrt. (1051 Budapest, Dorottya utca 1.) 

Ajánlati ár: 2.704.829,40 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 2.760.030 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 2.717.325 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

4. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 1.671.782,00 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 1.699.078 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 1.679.450 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Fresenius Kabi Hungary Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em.) 

Ajánlati ár: 1.695.000 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

 

5. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 3.270.982,26 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Euromedic-Pharma Gyógyzernagykereskedelmi Zrt. (1051 Budapest, Dorottya utca 1.) 
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Ajánlati ár: 3.297.681,66 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 3.285.984 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

6. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 131.197,50 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 50.085 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 127.050 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

7. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 1.951.562,20 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Euromedic-Pharma Gyógyzernagykereskedelmi Zrt. (1051 Budapest, Dorottya utca 1.) 

Ajánlati ár: 1.715.274,40 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 2.099.160 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 1.723.490 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
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dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

8. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 261.228,80 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Euromedic-Pharma Gyógyzernagykereskedelmi Zrt. (1051 Budapest, Dorottya utca 1.) 

Ajánlati ár: 241.526,88 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 246.960 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 242.648 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

9. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 200.404,12 Ft  

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 175.938 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 203.314 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

10. rész: 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 479.879 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
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TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 474.786 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

11. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 134.181,60 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 134.866 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 134.312 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

12. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 474.664,96 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 761.227 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

13. rész: 

Diagnosticum Zrt. (1047 Budapest, Attila u. 126.) 

Ajánlati ár: 1.294.800 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

14. rész: 

Diagnosticum Zrt. (1047 Budapest, Attila u. 126.) 

Ajánlati ár: 1.294.800 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
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15. rész: 

Diagnosticum Zrt. (1047 Budapest, Attila u. 126.) 

Ajánlati ár: 1.294.800 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

 

17.rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 116.619,02 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Egis Gyógyszergyár Zrt. (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) 

Ajánlati ár: 110.236 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 117.348 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

18. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 1.831.552,38 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 1.840.997 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 1.833.459 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

19. rész: 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 3.430.906 Ft 



 11 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 3.391.356 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

20. rész: 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 955.095 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

21. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 894.480,30 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 909.085 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Fresenius Kabi Hungary Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em.) 

Ajánlati ár: 402.300 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

22. rész: 

 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 333.101,02 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 340.123 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

23. rész: 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 
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Ajánlati ár: 305.190 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 75.416 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

24. rész: 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 1.563.451 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

25. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 192.864,00 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 192.960 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

26. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 138.542,60 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

 

27. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 7.642.759,32 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 7.648.614 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
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28. rész: 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 2.438.004 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

 

30.rész: 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 1.334.680 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

31. rész: 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 9.175.935 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

32. rész: 

Euromedic-Pharma Gyógyzernagykereskedelmi Zrt. (1051 Budapest, Dorottya utca 1.) 

Ajánlati ár: 1.851.704,95 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 1.832.104 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

33. rész: 

Euromedic-Pharma Gyógyzernagykereskedelmi Zrt. (1051 Budapest, Dorottya utca 1.) 

Ajánlati ár: 259.695,00 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 256.980 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

34. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 
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Ajánlati ár: 211.288,00 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 210.676 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 194.285 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

35. rész: 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 656.995 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 649.426 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

36. rész: 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 315.068 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

 

B.Braun Tranding Kft. (1023 Budapest, Felhévízi u. 5.) 

Ajánlati ár: 302.400 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

37. rész: 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 182.901 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

38. rész: 
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PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 28.870,80 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 17.100 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 33.480 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

39. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 175.640,50 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 176.122 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

40. rész: 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 1.338.057 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 1.322.548 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

41. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 296.441,18 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 
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           Ajánlati ár: 304.269 Ft 

 Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

42. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 121.103,50 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 82.380 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 125.845 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

43. rész: 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 223.422 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 315.500 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

Fresenius Kabi Hungary Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em.) 

Ajánlati ár: 222.800 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

44. rész: 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 3.020.640 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

45. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 
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Ajánlati ár: 366.973,74 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 301.600 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 355.770 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

46. rész: 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 274.512 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 271.344 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

47. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 180.133,80 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Euromedic-Pharma Gyógyzernagykereskedelmi Zrt. (1051 Budapest, Dorottya utca 1.) 

Ajánlati ár: 179.576,10 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 184.140 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 180.455 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
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dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

48. rész: 

Biotest Hungaria Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 15/A.) 

Ajánlati ár: 792.000 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

49. rész: 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 869.910 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

50. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 1.598.517,20 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 1.624.616 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 1.605.870 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

 

51. rész: 

Euromedic-Pharma Gyógyzernagykereskedelmi Zrt. (1051 Budapest, Dorottya utca 1.) 

Ajánlati ár: 1.249.402,00 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 1.274.900 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 1.755.092 Ft 
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Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

52. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 1.626.249,24 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 1.652.791 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 1. 564.935 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

53. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 650.680,80 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

B.Braun Tranding Kft. (1023 Budapest, Felhévízi u. 5.) 

Ajánlati ár: 1.176.000 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

54. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 760.895,52 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

EGIS Gyógyszergyár Zrt. ((1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) 

Ajánlati ár: 744.260 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 761.464 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
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dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

55. rész: 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 179.884 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

56. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 273.508,20 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 281.946 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 276.290 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

57. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 2.492.320,32 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 2.533.022 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 2.398.416 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

58. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 1.449.126,00 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
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dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 1.476.995 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 1.424.450 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

59. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár:  583.807,56 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 591.852 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

60. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 257.910,52 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

EGIS Gyógyszergyár Zrt. ((1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) 

Ajánlati ár: 241.816 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 258.106 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

61. rész: 

Euromedic-Pharma Gyógyzernagykereskedelmi Zrt. (1051 Budapest, Dorottya utca 1.) 

Ajánlati ár: 144.364,23 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 



 22 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 146.723 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

62. rész: 

Euromedic-Pharma Gyógyzernagykereskedelmi Zrt. (1051 Budapest, Dorottya utca 1.) 

Ajánlati ár: 11.627.901,36 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 11.804.976 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 11.622.038 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

63. rész: 

Euromedic-Pharma Gyógyzernagykereskedelmi Zrt. (1051 Budapest, Dorottya utca 1.) 

Ajánlati ár: 857.587,50 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 852.775 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

 

65.rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 882.552,72 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 887.034 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
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TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 390.033 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

66. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 169.344,00 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 168.160 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 169.440 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

67. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 843.897,60 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 392.208 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

Fresenius Kabi Hungary Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em.) 

Ajánlati ár: 264.000 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

B. Braun Trading Kft. ((1023 Budapest, Felhévízi u. 5.) 

Ajánlati ár: 288.000 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

68. rész: 
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PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 1.700.300,00 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 615.000 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

69. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 354.808,02 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

B. Braun Trading Kft. ((1023 Budapest, Felhévízi u. 5.) 

Ajánlati ár: 944.880 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

70. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 108.219,44 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 108.756 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

71. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 1.967.400,96 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 1.999.514 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

72. rész: 
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TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 306.330 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

73. rész: 

Euromedic-Pharma Gyógyzernagykereskedelmi Zrt. (1051 Budapest, Dorottya utca 1.) 

Ajánlati ár: 52.381,55 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 54.425 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 53.690 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

74. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 81.240,04 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 118.943 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 106.485 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

75. rész: 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 438.250 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 
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Ajánlati ár: 374.533 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

76. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 143.215,24 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 145.649 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 144.892 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

77. rész: 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 2.553.355 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 2.523.840 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

78. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 281.222,76 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

EGIS Gyógyszergyár Zrt. (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) 

Ajánlati ár: 272.259 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 281.385 Ft 
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Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

B. Braun Trading Kft. (1023 Budapest, Felhévízi u. 5.) 

Ajánlati ár: 265.200 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

79. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 6.176.646,00 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

EGIS Gyógyszergyár Zrt. (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) 

Ajánlati ár: 3.032.910 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

B. Braun Trading Kft. (1023 Budapest, Felhévízi u. 5.) 

Ajánlati ár: 2.382.900 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

80. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 456.299,76 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

EGIS Gyógyszergyár Zrt. (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) 

Ajánlati ár: 435.988 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

B. Braun Trading Kft. (1023 Budapest, Felhévízi u. 5.) 

Ajánlati ár: 168.000 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

81. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 3.710.525,00 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
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dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 3.729.748 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 3.710.525 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

82. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 6.230.800,80 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Euromedic-Pharma Gyógyzernagykereskedelmi Zrt. (1051 Budapest, Dorottya utca 1.) 

Ajánlati ár: 6.230.800,80 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 6.259.428 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

 

84.rész: 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 1.445.077 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 1.428.392 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

85. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 4.060.775,04 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
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dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Euromedic-Pharma Gyógyzernagykereskedelmi Zrt. (1051 Budapest, Dorottya utca 1.) 

Ajánlati ár: 2.932.160,00 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 2.992.000 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 2.945.760 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

86. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 110.710,60 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 111.279 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 110.758 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

87. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 126.880,60 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 126.881 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
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TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 129.470 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

88. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 2.928.592,80 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Euromedic-Pharma Gyógyzernagykereskedelmi Zrt. (1051 Budapest, Dorottya utca 1.) 

Ajánlati ár: 2.169.720,00 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 2.214.000 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 2.179.440 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

89. rész: 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 5.712.371 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 5.646.416 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

90. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 805.991,20 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 
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Ajánlati ár: 819.146 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 805.040 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

91. rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 877.673,30 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Euromedic-Pharma Gyógyzernagykereskedelmi Zrt. (1051 Budapest, Dorottya utca 1.) 
           Ajánlati ár: 852.211,70 Ft 

               Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 894.555 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: 887.860 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

92. rész: 

Biotest Hungaria Kft. ((2045 Törökbálint, Torbágy u. 15/A.) 

Ajánlati ár: 2.231.000 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: 2.866.364 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

93. rész: 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 
           Ajánlati ár: 1.177.604 Ft 
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Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 
           Ajánlati ár: 1.164.059 Ft 

 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

94. rész: 

Mediwings Pharma Kft. (2111 Szada, Fehérház utca 16.) 

Ajánlati ár: 1.000.500 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 1.022.840,00 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

95. rész: 

Mediwings Pharma Kft. (2111 Szada, Fehérház utca 16.) 

Ajánlati ár: 288.000 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

 

98.rész: 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 383.500,00 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

99. rész: 

Mediwings Pharma Kft. (2111 Szada, Fehérház utca 16.) 

Ajánlati ár: 1.801.100 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 1.775.060,00 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
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100. rész: 

Mediwings Pharma Kft. (2111 Szada, Fehérház utca 16.) 

Ajánlati ár: 1.254.000 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

101. rész: 

Mediwings Pharma Kft. (2111 Szada, Fehérház utca 16.) 

Ajánlati ár: 261.800 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 219.560,00 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

102. rész: 

Mediwings Pharma Kft. (2111 Szada, Fehérház utca 16.) 

Ajánlati ár: 338.550 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 497.280,00 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

103. rész: 

Mediwings Pharma Kft. (2111 Szada, Fehérház utca 16.) 

Ajánlati ár: 5.195.000 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: 6.147.920,00 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

104. rész: 

Mediwings Pharma Kft. (2111 Szada, Fehérház utca 16.) 

Ajánlati ár:  1.140.000 Ft 
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Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 
          Ajánlati ár: 1.139.200,00 Ft 

 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

105. rész: 

Mediwings Pharma Kft. (2111 Szada, Fehérház utca 16.) 
           Ajánlati ár: 200.100 Ft 

 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

106. rész: 

Fresenius Kabi Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em.) 

Ajánlati ár: 665.850 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

107. rész: 

Fresenius Kabi Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em.) 
          Ajánlati ár: 1.938.840 Ft 

 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

108. rész: 

B. Braun Trading Kft. ((1023 Budapest, Felhévízi u. 5.) 

Ajánlati ár: 4.765.500 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

109. rész: 

B. Braun Trading Kft. ((1023 Budapest, Felhévízi u. 5.) 

Ajánlati ár: 295.200 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

110. rész: 

B. Braun Trading Kft. ((1023 Budapest, Felhévízi u. 5.) 

Ajánlati ár: 2.640.000 Ft 
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Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

 

112. rész: 

Fresenius Kabi Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em.) 

Ajánlati ár: 70.520 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

     114. rész:  

            Fresenius Kabi Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em.) 

Ajánlati ár: 2.560.000 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

115. rész:  

            Fresenius Kabi Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em.) 

Ajánlati ár: 3.794.800 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

B. Braun Trading Kft. (1023 Budapest, Felhévízi u. 5.) 

Ajánlati ár: 4.367.600 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

116. rész:  

B. Braun Trading Kft. (1023 Budapest, Felhévízi u. 5.) 

Ajánlati ár: 2.485.300 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

117. rész:  

            Fresenius Kabi Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em.) 

Ajánlati ár: 1.134.000 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

119. rész:  

            Fresenius Kabi Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em.) 

Ajánlati ár: 594.000 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.. 

 

120. rész:  
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               B. Braun Trading Kft. (1023 Budapest, Felhévízi u. 5.) 

Ajánlati ár: 420.000 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

121. rész:  

            Fresenius Kabi Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em.) 

Ajánlati ár: 843.200 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

122. rész:  

            Fresenius Kabi Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em.) 

Ajánlati ár: 901.600 Ft 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

123. rész:  

            Fresenius Kabi Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em.) 
        Ajánlati ár: 375.360 Ft 

 

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

Az értékelési szempont valamennyi rész vonatkozásában a legalacsonyabb ár, az alábbi indokok miatt: az ajánlatkérő 
igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb 
ár értékelése szolgálja. A beszerzés tárgya nem tervezési, mérnöki és építészeti szolgáltatás, valamint építési beruházás. 
 

(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.) 

  

    Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A részszempontok             

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok súlyszámai 
is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  
szorzata 
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A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

        

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

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

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: -- 

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

1.rész:  

Hungaropharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.)   

Ajánlati ár: nettó 398.523 Ft   

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

2. rész: 
PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft. (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 
Ajánlati ár: nettó 178.472,70 Ft 

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

3. rész: 
Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. (1051 Budapest, Dorottya utca 1.) 
Ajánlati ár: nettó 2.704.829,4 Ft 

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

4. rész: 
PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft. (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 
Ajánlati ár: nettó 1.671.782,00 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

5. rész: 
PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft. (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 
Ajánlati ár: nettó 3.270.982,26 Ft 

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

6. rész: 
Hungaropharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 
Ajánlati ár: nettó 50.085 Ft 

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

7. rész: 
Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. (1051 Budapest, Dorottya utca 1.) 
Ajánlati ár: nettó 1.715.274,40 Ft 

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 
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8. rész: 
Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. (1051 Budapest, Dorottya utca 1.) 
Ajánlati ár: nettó 241.526,88  Ft 

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

9. rész: 
Hungaropharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 
Ajánlati ár: nettó 175.938 Ft 

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

10. rész: 

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 
Ajánlati ár: nettó 474.786 Ft 

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

11. rész: 
PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: nettó 134.181,60 Ft 

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

12. rész: 
PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: nettó 474.664,96 Ft 

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

13. rész: 
Diagnosticum Zrt (1047 Budapest, Attila u. 126.) 

Ajánlati ár: nettó 1.294.800 Ft 

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

14. rész: 
Diagnosticum Zrt (1047 Budapest, Attila u. 126.) 

Ajánlati ár: nettó 1.294.800 Ft 

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

15. rész: 
Diagnosticum Zrt (1047 Budapest, Attila u. 126.) 

Ajánlati ár: nettó 1.294.800 Ft 

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

17. rész: 
EGIS Gyógyszergyár Zrt,. (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) 

Ajánlati ár: nettó 110.236 Ft 

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 



 39 

feltételeknek. 

18. rész: 
PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: nettó 1.831.552,38 Ft 

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

19. rész: 
TEVA Gyógyszergyár Zrt, (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: nettó 3.391.356 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

20. rész: 
TEVA Gyógyszergyár Zrt, (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: nettó 955.095 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

21. rész: 
Fresenius Kabi Hungary Kft (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em.) 

Ajánlati ár: nettó 402.300 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

 

22. rész: 
PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: nettó 333.101,02 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

23. rész: 
TEVA Gyógyszergyár Zrt (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: nettó 75.416 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

24. rész: 
Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: nettó 1.563.451 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

25. rész: 
PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: nettó 192.864 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

26. rész: 
PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: nettó 138.542,6 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 



 40 

alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

27. rész: 
PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: nettó 7.642.759,32 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

28. rész: 
TEVA Gyógyszergyár Zrt (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: nettó 2.438.004 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

30. rész: 
Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: nettó 1.334.680 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

31. rész: 
Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: nettó 9.175.935 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

 

32. rész: 
TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: nettó 1.832.104 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

33. rész: 
TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: nettó 256.980 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

34. rész: 
TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: nettó 194.285 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

 

35. rész: 
TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: nettó 649.426 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

36. rész: 
B.Braun Trading Kft. (1023 Budapest, Felhévízi u. 5.) 
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 Ajánlati ár: nettó 302.400 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

37. rész: 
TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

 Ajánlati ár: nettó 182.901 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

 

38. rész: 
Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

 Ajánlati ár: nettó 17.100 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

39. rész: 
PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft. (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

 Ajánlati ár: nettó 175.640,50 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

39. rész: 
PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft. (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

 Ajánlati ár: nettó 175.640,50 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

40. rész: 
TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

 Ajánlati ár: nettó 1.322.548 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

 

41. rész: 
PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft. (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

 Ajánlati ár: nettó 296.441,18 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

 

42. rész: 
Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

 Ajánlati ár: nettó 82.380 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

 

43. rész: 
Fresenius Kabi Hungary Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em.) 

 Ajánlati ár: nettó 222.800 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
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alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

44. rész: 
TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: nettó 3.020.640 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

 

45. rész: 
Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: nettó 301.600 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

46. rész: 
TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: nettó 271.344 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

47. rész: 
Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. (1051 Budapest, Dorottya utca 1.) 

Ajánlati ár: nettó 179.576,10 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

 

48. rész: 
Biotest Hungaria Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 15/A.) 

Ajánlati ár: nettó 792.000 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

49. rész: 
TEVA Gyógyszergyár Zrt  (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 
Ajánlati ár: nettó 869.910 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

50. rész: 
PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft. (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: nettó 1.598.517,20 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

 

51. rész: 
Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt (1051 Budapest, Dorottya utca 1.) 

Ajánlati ár: nettó 1.249.402,00 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

52. rész: 
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TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 
Ajánlati ár: nettó 1.564.935 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

 

53. rész: 
PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft. (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: nettó 650.680,8 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

 

54. rész: 

EGIS Gyógyszergyár Zrt. (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) 
Ajánlati ár: nettó 744.260 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

 

55. rész: 
Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: nettó 179.884 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek 

56. rész: 
PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft. (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: nettó 273.508,2 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

57. rész: 
TEVA Gyógyszergyár Zrt (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: nettó 2.398.416 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

 

58. rész: 
TEVA Gyógyszergyár Zrt (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: nettó 1.424.450 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

59. rész: 
PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: nettó 583.807,56 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

60. rész: 

EGIS Gyógyszergyár Zrt (1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) 

Ajánlati ár: nettó 241.816 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
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alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

61. rész: 
Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt (1051 Budapest, Dorottya utca 1.) 

Ajánlati ár: nettó 144.364,23 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

62. rész: 
TEVA Gyógyszergyár Zrt (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: nettó 11.622.038 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

63. rész: 
TEVA Gyógyszergyár Zrt (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: nettó 852.775 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

65. rész: 
TEVA Gyógyszergyár Zrt (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: nettó 390.033 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

66. rész 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt (1061 Budapest, Király utca 12.) 

Ajánlati ár: nettó 168.160 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

67. rész 

Fresenius Kabi Hungary Kft (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em.) 

Ajánlati ár: nettó 264.000 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

68. rész 

TEVA Gyógyszergyár Zrt (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: nettó 615.000 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

69. rész 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: nettó 354.808,02 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

70. rész 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: nettó 108.219,44 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

71. rész 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: nettó 1.967.400,96 Ft  
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Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

72. rész 

TEVA Gyógyszergyár Zrt (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: nettó 306.330 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

73. rész 

Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt (1051 Budapest, Dorottya utca 1.) 

Ajánlati ár: nettó 52.381,55 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

74. rész 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: nettó 81.240,04 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

75. rész 

TEVA Gyógyszergyár Zrt (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: nettó 374.533 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

76. rész 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: nettó 143.215,24 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

77. rész 

TEVA Gyógyszergyár Zrt  (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: nettó 2.523.840 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

78. rész 

B.Braun Trading Kft (1023 Budapest, Felhévízi u. 5.) 

Ajánlati ár: nettó 265.200 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

79. rész 

B.Braun Trading Kft (1023 Budapest, Felhévízi u. 5.) 

Ajánlati ár: nettó 2.382.900 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

80. rész 

B.Braun Trading Kft (1023 Budapest, Felhévízi u. 5.) 

Ajánlati ár: nettó 168.000 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

81. rész 
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TEVA Gyógyszergyár Zrt (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: nettó 3.710.525 Ft  

A PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft és a TEVA Gyógyszergyár Zrt. ajánlattevők azonos összegű ajánlatot tettek, ami 
mindkét ajánlattevő esetében 637 Ft/db, ami nettó összesen 3.710.525,00 Ft, így a Kbt. 75. § (5) pontja alapján a bírálóbizottság 
javasolja közjegyző jelenlétében sorsolás tartását, és az így kiválasztott ajánlattevő nyertesként történő kihirdetését. A közjegyző 
jelenlétében a kézzel tartott sorsolás megtörtént, menynek eredményeként a TEVA Gyógyszergyár Zrt. ajánlattevő lett a 81. rész 
nyertese. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

82. rész 

Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt (1051 Budapest, Dorottya utca 1.) 

Ajánlati ár: nettó 6.230.800,80 Ft  

A PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft és az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt, ajánlattevők azonos összegű 
ajánlatot tettek, ami mindkét ajánlattevő esetében 148.352,4 Ft/db, ami nettó összesen 6.230.800,80 Ft, így a Kbt. 75. § (5) pontja 
alapján a bírálóbizottság javasolja közjegyző jelenlétében sorsolás tartását, és az így kiválasztott ajánlattevő nyertesként történő 
kihirdetését. A közjegyző jelenlétében a kézzel tartott sorsolás megtörtént, menynek eredményeként az Euromedic-Pharma 
Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. ajánlattevő lett a 82. rész nyertese. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján 
érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

84. rész 

TEVA Gyógyszergyár Zrt (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: nettó 1.428.392 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

85. rész 

Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt (1051 Budapest, Dorottya utca 1.) 

Ajánlati ár: nettó 2.932.160 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

86. rész 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 
Ajánlati ár: nettó 110.710, 60 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

87. rész 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 
Ajánlati ár: nettó 126.880,60 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

88. rész 

Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt (1051 Budapest, Dorottya utca 1.) 

Ajánlati ár: nettó 2.169.720 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

89. rész 

TEVA Gyógyszergyár Zrt (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: nettó 5.646.416 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

90. rész 

TEVA Gyógyszergyár Zrt (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: nettó 805.040 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
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alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

 

91. rész 

Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt (1051 Budapest, Dorottya utca 1.) 

Ajánlati ár: nettó 852.211,7 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

 

92. rész 

Biotest Hungária Kft (2045 Törökbálint, Torbágy u. 15/A.) 

Ajánlati ár: nettó 2.231.000 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

 

93. rész 

TEVA Gyógyszergyár Zrt (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

Ajánlati ár: nettó 1.164.059 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

 

94. rész 

Mediwings Pharma Kft (2111 Szada, Fehérház utca 16.) 

Ajánlati ár: nettó 1.000.500 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

95. rész 

Mediwings Pharma Kft (2111 Szada, Fehérház utca 16.) 

Ajánlati ár: nettó 288.000 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

98. rész 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: nettó 383.500 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

99. rész 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: nettó 1.775.060 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

100. rész 

Mediwings Pharma Kft (2111 Szada, Fehérház utca 16.) 

Ajánlati ár: nettó 1.254.000 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

101. rész 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: nettó 219.560 Ft  
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Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

102. rész 

Mediwings Pharma Kft (2111 Szada, Fehérház utca 16.) 

Ajánlati ár: nettó 338.550 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

103. rész 

Mediwings Pharma Kft (2111 Szada, Fehérház utca 16.) 

Ajánlati ár: nettó 5.195.000 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

104. rész 

PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi Kft (1106 Budapest, Kabai utca 2.) 

Ajánlati ár: nettó 1.139.200 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

105. rész 

Mediwings Pharma Kft (2111 Szada, Fehérház utca 16.) 

Ajánlati ár: nettó 200.100 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

106. rész 

Fresenius Kabi Hungary Kft (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em.) 

Ajánlati ár: nettó 665.850 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

107. rész 

Fresenius Kabi Hungary Kft (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em.) 

Ajánlati ár: nettó 1.938.840 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

108. rész 

B.Braun Trading Kft (1023 Budapest, Felhévízi u. 5.) 

Ajánlati ár: nettó 4.765.500 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

109. rész 

B.Braun Trading Kft (1023 Budapest, Felhévízi u. 5.) 

Ajánlati ár: nettó 295.200 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

110. rész 

B.Braun Trading Kft (1023 Budapest, Felhévízi u. 5.) 

Ajánlati ár: nettó 2.640.000 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 
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112. rész 

Fresenius Kabi Hungary Kft (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em.) 

Ajánlati ár: nettó 70.520 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

 

114. rész 

Fresenius Kabi Hungary Kft (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em.) 

Ajánlati ár: nettó 2.560.000 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

115. rész 

Fresenius Kabi Hungary Kft (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em.) 

Ajánlati ár: nettó 3.794.800 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

116. rész 

B.Braun Trading Kft. (1023 Budapest, Felhévízi u. 5.) 

Ajánlati ár: nettó 2.485.300 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

117. rész 

Fresenius Kabi Hungary Kft (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em.) 

Ajánlati ár: nettó 1.134.000 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

119. rész 

Fresenius Kabi Hungary Kft (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em.) 

Ajánlati ár: nettó 594.000 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

120. rész 

B.Braun Trading Kft (1023 Budapest, Felhévízi u. 5.) 

Ajánlati ár: nettó 420.000 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

121. rész 

Fresenius Kabi Hungary Kft (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em.) 

Ajánlati ár: nettó 843.200 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

122. rész 

Fresenius Kabi Hungary Kft (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em.) 

Ajánlati ár: nettó 901.600 Ft  

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

123. rész 

Fresenius Kabi Hungary Kft (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em.) 

Ajánlati ár: nettó 375.360 Ft  
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Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (1) bekezdése 
alapján érvényes, az mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint  a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. 

 

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

kiválasztásának indokai: -- 

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

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

1. rész: FOUR-MAX kft, 2162 Őrbottyán, Mester u. 5.; H&P Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9700 Szombathely, Hollán 
Ernő utca 13.; Malibu No. 1. Szolgáltató kft., 2072 Zsámbék, hegyalja u. 1.; ROB-SUN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2170 Aszód, 
Falujáról útja 5/4. földszint 3., PANNON BAZSO Fuvarozó és Kereskedelmi Bt. 7632 Pécs, Györgyös u. 7., KÉSZPÉNZ-INVEST 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 8000 Székesfehérvár, Mártírok út 5. 

2. rész: nem 

3. rész: igen, de nem ismert 

4. rész: nem 

5. rész: nem 

6. rész: FOUR-MAX kft, 2162 Őrbottyán, Mester u. 5.; H&P Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9700 Szombathely, Hollán 
Ernő utca 13.; Malibu No. 1. Szolgáltató kft., 2072 Zsámbék, hegyalja u. 1.; ROB-SUN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2170 Aszód, 
Falujáról útja 5/4. földszint 3., PANNON BAZSO Fuvarozó és Kereskedelmi Bt. 7632 Pécs, Györgyös u. 7., KÉSZPÉNZ-INVEST 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 8000 Székesfehérvár, Mártírok út 5. 

7. rész: igen, de nem ismert 

8. rész: igen, de nem ismert 

9. rész: FOUR-MAX kft, 2162 Őrbottyán, Mester u. 5.; H&P Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9700 Szombathely, Hollán 
Ernő utca 13.; Malibu No. 1. Szolgáltató kft., 2072 Zsámbék, hegyalja u. 1.; ROB-SUN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2170 Aszód, 
Falujáról útja 5/4. földszint 3., PANNON BAZSO Fuvarozó és Kereskedelmi Bt. 7632 Pécs, Györgyös u. 7., KÉSZPÉNZ-INVEST 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 8000 Székesfehérvár, Mártírok út 5. 

10. rész: igen, de nem ismert 

11. rész: nem 

12. rész: nem 

13. rész: nem 

14. rész: nem 

15. rész: nem 

17. rész: Hungaropharma Zrt. 1061 Bp., Király utca 12. 

18. rész: nem 

19. rész: igen, de nem ismert 

20. rész: igen, de nem ismert 

21. rész: igen, de nem ismert 

22. rész: nem 

23. rész: igen, de nem ismert 

24. rész: FOUR-MAX kft, 2162 Őrbottyán, Mester u. 5.; H&P Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9700 Szombathely, Hollán 
Ernő utca 13.; Malibu No. 1. Szolgáltató kft., 2072 Zsámbék, hegyalja u. 1.; ROB-SUN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2170 Aszód, 
Falujáról útja 5/4. földszint 3., PANNON BAZSO Fuvarozó és Kereskedelmi Bt. 7632 Pécs, Györgyös u. 7., KÉSZPÉNZ-INVEST 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 8000 Székesfehérvár, Mártírok út 5. 

25. rész: nem 

26. rész: nem 

27. rész: nem 

28. rész: igen, de nem ismert 

30. rész: FOUR-MAX kft, 2162 Őrbottyán, Mester u. 5.; H&P Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9700 Szombathely, Hollán 
Ernő utca 13.; Malibu No. 1. Szolgáltató kft., 2072 Zsámbék, hegyalja u. 1.; ROB-SUN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2170 Aszód, 
Falujáról útja 5/4. földszint 3., PANNON BAZSO Fuvarozó és Kereskedelmi Bt. 7632 Pécs, Györgyös u. 7., KÉSZPÉNZ-INVEST 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 8000 Székesfehérvár, Mártírok út 5. 

31. rész: FOUR-MAX kft, 2162 Őrbottyán, Mester u. 5.; H&P Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9700 Szombathely, Hollán 
Ernő utca 13.; Malibu No. 1. Szolgáltató kft., 2072 Zsámbék, hegyalja u. 1.; ROB-SUN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2170 Aszód, 
Falujáról útja 5/4. földszint 3., PANNON BAZSO Fuvarozó és Kereskedelmi Bt. 7632 Pécs, Györgyös u. 7., KÉSZPÉNZ-INVEST 
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Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 8000 Székesfehérvár, Mártírok út 5. 

32. rész: igen, de nem ismert 

33. rész: igen, de nem ismert 

34. rész: igen, de nem ismert 

35. rész: igen, de nem ismert 

36. rész: nem 

37. rész: igen, de nem ismert 

38. rész: FOUR-MAX kft, 2162 Őrbottyán, Mester u. 5.; H&P Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9700 Szombathely, Hollán 
Ernő utca 13.; Malibu No. 1. Szolgáltató kft., 2072 Zsámbék, hegyalja u. 1.; ROB-SUN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2170 Aszód, 
Falujáról útja 5/4. földszint 3., PANNON BAZSO Fuvarozó és Kereskedelmi Bt. 7632 Pécs, Györgyös u. 7., KÉSZPÉNZ-INVEST 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 8000 Székesfehérvár, Mártírok út 5. 

39. rész: nem 

40. rész: igen, de nem ismert 

41. rész: nem 

42. rész: FOUR-MAX kft, 2162 Őrbottyán, Mester u. 5.; H&P Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9700 Szombathely, Hollán 
Ernő utca 13.; Malibu No. 1. Szolgáltató kft., 2072 Zsámbék, hegyalja u. 1.; ROB-SUN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2170 Aszód, 
Falujáról útja 5/4. földszint 3., PANNON BAZSO Fuvarozó és Kereskedelmi Bt. 7632 Pécs, Györgyös u. 7., KÉSZPÉNZ-INVEST 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 8000 Székesfehérvár, Mártírok út 5. 

43. rész: igen, de nem ismert 

44. rész: igen, de nem ismert 

45. rész: FOUR-MAX kft, 2162 Őrbottyán, Mester u. 5.; H&P Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9700 Szombathely, Hollán 
Ernő utca 13.; Malibu No. 1. Szolgáltató kft., 2072 Zsámbék, hegyalja u. 1.; ROB-SUN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2170 Aszód, 
Falujáról útja 5/4. földszint 3., PANNON BAZSO Fuvarozó és Kereskedelmi Bt. 7632 Pécs, Györgyös u. 7., KÉSZPÉNZ-INVEST 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 8000 Székesfehérvár, Mártírok út 5. 

46. rész: igen, de nem ismert 

47. rész: igen, de nem ismert 

48. rész: nem 

49. rész: igen, de nem ismert 

50. rész: nem 

51. rész: igen, de nem ismert 

52. rész: igen, de nem ismeret 

53. rész: nem 

54. rész: Hungaropharma Zrt. 1061 Bp., Király utca 12. 

55. rész: FOUR-MAX kft, 2162 Őrbottyán, Mester u. 5.; H&P Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9700 Szombathely, Hollán 
Ernő utca 13.; Malibu No. 1. Szolgáltató kft., 2072 Zsámbék, hegyalja u. 1.; ROB-SUN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2170 Aszód, 
Falujáról útja 5/4. földszint 3., PANNON BAZSO Fuvarozó és Kereskedelmi Bt. 7632 Pécs, Györgyös u. 7., KÉSZPÉNZ-INVEST 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 8000 Székesfehérvár, Mártírok út 5. 

56. rész: nem 

57. rész: igen, de nem ismert 

58. rész: igen, de nem ismert 

59. rész: nem 

60. rész: Hungaropharma Zrt. 1061 Bp., Király utca 12. 

61. rész: igen, de nem ismert 

62. rész: igen, de nem ismert 

63. rész: igen, de nem ismert 

65. rész: igen, de nem ismert 

66. rész: FOUR-MAX kft, 2162 Őrbottyán, Mester u. 5.; H&P Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9700 Szombathely, Hollán 
Ernő utca 13.; Malibu No. 1. Szolgáltató kft., 2072 Zsámbék, hegyalja u. 1.; ROB-SUN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2170 Aszód, 
Falujáról útja 5/4. földszint 3., PANNON BAZSO Fuvarozó és Kereskedelmi Bt. 7632 Pécs, Györgyös u. 7., KÉSZPÉNZ-INVEST 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 8000 Székesfehérvár, Mártírok út 5. 

 

67. rész: igen, de nem ismert  

68. rész: igen, de nem ismert 

69. rész: nem 
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70. rész: nem 

71. rész: nem 

72. rész: igen, de nem ismert 

73. rész: igen, de nem ismert 

74. rész: igen, de nem ismert 

75. rész: igen, de nem ismert 

76. rész: nem 

77. rész: igen, de nem ismert 

78. rész: nem 

79. rész: nem 

80. rész: nem 

81. rész: igen, de nem ismert 

82. rész: igen, de nem ismert 

84. rész: igen, de nem ismert 

85. rész: igen, de nem ismert 

86. rész: nem 

87. rész: nem 

88. rész: igen, de nem ismert 

89. rész: igen, de nem ismert 

90. rész: igen, de nem ismert 

91. rész: igen, de nem ismert 

92. rész: nem 

93. rész: igen, de nem ismert 

94. rész. igen, de nem ismert 

95. rész: igen, de nem ismert 

98. rész: nem 

99. rész: nem 

100. rész: igen, de nem ismert 

101. rész. nem 

102. rész: igen, de nem ismert 

103. rész: igen, de nem ismert 

104. rész: nem 

105. rész: igen, de nem ismert 

106. rész: igen, de nem ismert 

107. rész: igen, de nem ismert 

108. rész: nem 

109. rész: nem 

110. rész: nem 

112. rész: igen, de nem ismert 

114. rész: igen, de nem ismert 

115. rész: igen, de nem ismert 

116. rész: nem 

117. rész: igen, de nem ismert 

119. rész: igen, de nem ismeret 

120. rész: nem 

121. rész: igen, de nem ismert 

122. rész: igen, de nem ismert 

123. rész: igen, de nem ismert 

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: ---- 
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V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 2 

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: 

Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

5. rész tekintetében: 
A megajánlott termék nem felel meg a közbeszerzési dokumentációban (műszaki specifikációba) foglaltaknak. A kiírt 
hatóanyag mennyisége 500 ug/ml, az ajánlott 20 ug/ml, nem felel meg. Ennek értelmében az ajánlat 5. része Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen. 
 
Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. (1061 Budapest, Király utca 12.) 

49. rész tekintetében: 
A megajánlott termék nem felel meg a közbeszerzési dokumentációban (műszaki specifikációba) foglaltaknak. A 
megajánlott készítmény hatóanyag tartalma 125 mg, a kiírt hatóanyag tartalom 100 mg. A megajánlott készítmény 
tartalmaz lidocaint, a kiírásban ezt nem kértük, nem felel meg. Ennek értelmében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 
szerint érvénytelen.  
 
TEVA Gyógyszergyár Zrt. (4042 Debrecen, Pallagi út 13.) 

12. rész A megajánlott termék nem felel meg a közbeszerzési dokumentációban (műszaki specifikációba) foglaltaknak. A 
megajánlott készítmény hatóanyaga nem azonos a kiírt hatóanyaggal, nem felel meg. Ennek értelmében a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.  

 
22. rész A megajánlott termék nem felel meg a közbeszerzési dokumentációban (műszaki specifikációba) foglaltaknak. A 
megajánlott készítmény hatóanyaga nem azonos a kiírt hatóanyaggal, nem felel meg. Ennek értelmében a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.  
 
PharmaRoad Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  

49. rész. A megajánlott termék nem felel meg a közbeszerzési dokumentációban (műszaki specifikációba) foglaltaknak. 
A megajánlott készítmény hatóanyag tartalma 125 mg,  a kiírt hatóanyag tartalom 100 mg. A megajánlott készítmény 
tartalmaz lidocaint, a kiírásban ezt nem kértük, nem felel meg. Ennek értelmében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 
szerint érvénytelen.  
 
Mediwings Pharma Kft. (2111 Szada, Fehérház utca 16.) 

88. rész : Orvos olyan gyógyszert,amely Magyarországon nem,de az EGT tagállamban vagy az EGT tagállammal azonos 
jogállást élvező államban forgalomba hozatalra engedélyeztek- a GYT.25§  (2) bekezdésnek megfelelően,- csak akkor 
rendelhet,ha a rendelést megelőzően az OGYÉI-nek bejelenti és beszerzi az OGYÉI nyilatkozatát. A tranexamsav 
hatóanyagtartalmú készítmény vérzéscsillapító,az elérése,beszerzése a lehető legrövidebb úton kell,hogy történjen, 
életmentő, amelyre a Magyarországon törzskönyvezett készítmény a megfelelő. 
Ennek értelmében az ajánlat 88. része a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen. 
 
98. rész ajánlatának 1. oldalán csatolta a Felolvasólapot, azonban azon a 98. rész vonatkozásában két sorban, két 
különböző nettó ajánlati árat jelölt meg az adott rész teljes mennyiségére. Többváltozatú (alternatív) ajánlattétel 
lehetőségét ajánlatkérő kizárta, így az ajánlat 98. része a  Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja értelmében érvénytelen. 
 
 
B. Braun Trading Kft. (1023 Budapest, Felhévízi u. 5.) 

114. rész A megajánlott termék nem felel meg a közbeszerzési dokumentációban (műszaki specifikációba) foglaltaknak. 
A megajánlott készítmény nem zsákban van,így nem felel meg a kiírásnak,nem fogadjuk el. Ennek értelmében az ajánlat 
114. része a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen. 
 
118. rész A megajánlott termék nem felel meg a közbeszerzési dokumentációban (műszaki specifikációba) foglaltaknak. 
A megajánlott készítmény hatóanyagai nem egyeznek a kiírt készítmény hatóanyagaival, nem felel meg. Ennek 
értelmében az ajánlat 118. része a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen. 
 
119. rész A megajánlott termék nem felel meg a közbeszerzési dokumentációban (műszaki specifikációba) foglaltaknak. 
A megajánlott készítmény nem zsákban van,így nem felel meg a kiírásnak,nem fogadjuk el. Ennek értelmében az ajánlat 
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119. része a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen. 
 
 
Fresenius Kabi Hungary Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 6. III. em.) 

116. rész A megajánlott termék nem felel meg a közbeszerzési dokumentációban (műszaki specifikációba) foglaltaknak. 
A megajánlott készítmény nem rendelkezik a kiírásnak megfelelő feltételekkel (nincs két egyenrangú bemeneti portja. 
Ennek értelmében az ajánlat 116. része a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen. 
 
120. rész A megajánlott termék nem felel meg a közbeszerzési dokumentációban (műszaki specifikációba) foglaltaknak. 
A megajánlott készítmény hatóanyagai nem egyeznek a kiírt készítmény hatóanyagaival, nem felel meg. Ennek 
értelmében az ajánlat 120. része a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen. 
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (2016.08.25) / Lejárata: (2016.09.03) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2016.08.24) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2016.08.24) 

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    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 

 

 


