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Tárgy: Javaslat „Defibrillátor készülékek beszerzése" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő
beszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: dr. Bojsza Krisztina ügyosztályvezető
Készítette:
dr. Maracskó Brigitta Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.
Melléklet:
1 db ajánlattételi felhívás
3 db ajánlat
1 db bontási jegyzőkönyv
1 db kiegészítő nyilatkozat
Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!
I.

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Képviselő-testület 262/2017. (XII. 19.) sz. határozatában döntött háziorvosi rendelők részére 10
darab defibrillátor készülék beszerzéséről a lakosság egészségügyi ellátása és az életmentés hatékonyságának növelése érdekében. A defibrillátor készülékek beszerzésére bruttó 4.000,0 e Ft összeg
került biztosításra.
A defibrillátor készülékek beszerzése érdekében a becsült értékre tekintettel (bruttó 4.000,0 Ft) a Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) IX.
Része szerinti beszerzési eljárás került lefolytatásra. A Szabályzat 20.1. pontja alapján a közbeszerzési értékhatárt el nem érő árubeszerzésről, építési beruházásról, szolgáltatás megrendeléséről legalább
három ajánlat bekérésével lehet dönteni, ezért az ajánlattételi felhívás az alábbiakban felsorolt egészségügyi készülékek, különösen defibrillátor forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság részére
került megküldésre:
1.
O O P S Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1022 Budapest, Topolcsányi utca 13.2.),
2.
Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1023 Budapest, Bécsi út 4.),
3.
K O R M E D Kórháztechnika Kft. (1016 Budapest Mészáros utca 18. 2.em./22A.),
4.
Rextra Kereskedelmi Kft. (1031 Budapest, Emőd utca 38.),
5.
E M D Hungary Kft. (1068 Budapest, Benczúr utca 47.).
A felkért szervezetek működése az OPTEN cégtár nyilvántartása szerint törvényes és megfelelő, köztartozásuk nem áll fent. Az ajánlattételi felhívás a felsorolt gazdasági társaságok részére megküldésre
került és az Önkormányzat hivatalos weboldalán - www.jozsefvaros.hu - is megjelent 2018. május
28. napján.
Az ajánlattételi felhívás 11. pontja szerint az ajánlattételi határidőig - 2018. június 4. 12:00 óra - 3
darab ajánlat érkezett, határidőn túl további egy ajánlat érkezett. Az Ajánlattételi felhívás 8. pontja
alapján az ajánlatok elbírálásának értékelése a legalacsonyabb ár elve szerint történt. Mivel azonos
összegű ajánlatok nem érkeztek, az ajánlatokban szereplő szállítási határidő, valamint a készülékre
vonatkozó jótállási garancia időtartamának figyelembe vételére nem volt szükség.
V.
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Ajánlattevők ajánlatainak ismertetése:
1. sz. Ajánlattevő: Rextra Kereskedelmi Kft. (1031 Budapest Emőd utca 38.) ajánlata:
Ajánlat
Nettó ajánlati ár összesen
Bruttó ajánlati ár összesen
A.M.I. SaverOne PAD, félautomata
2.826.771,7 Ft
3.590.000 Ft
A Rextra Kereskedelmi Kft., ajánlata 2018. június 4. 8:54 órakor ép, sértetlen, zárt csomagolásban
érkezett. Az ajánlat formai követelményeknek megfelelt. Az ajánlat részletes megvizsgálását követően a gazdasági társaságot hiánypótlásra hívtuk fel a bontást követően. Kértük, hogy csatolja az Ajánlattételi felhívás 21. e) pontja foglalt előírásnak megfelelően a 60 napnál nem régebbi cégkivonat
másolati példányát. A hiánypótlás határideje 2018. június 8. ,12.00 óra volt. A hiánypótlás határidőn
belül megtörtént, a dokumentum pótlásra került, ezért az ajánlat érvényes.
2. sz. Ajánlattévő: Ultragel Hungary 2000 Kft. (1023 Budapest Etécsi út 4.) ajánlata:
Ajánlat
Nettó ajánlati ár összesen
Bruttó ajánlati ár összesen
Radian Heart Guardian-HR-501
2.850.000 Ft
3.619.500 Ft
Az Ultragel Hungary 2000 Kft. ajánlata 2018. június 4. 10:59 órakor ép, sértetlen, zárt csomagolásban érkezett. Az ajánlat a tartalmi és a formai követelményeknek nem felelt meg. Az Ajánlat Felolvasólapja nem egyezik meg az Ajánlat 1. számú melléklet szerinti Felolvasólap tartalmával, ezért az
érvénytelen.
3. sz. Ajánlattevő: DPK KFt. (11811 Budapest, Madách Imre u. 19.) ajánlata:
Ajánlat
Nettó ajánlati ár összesen
Bruttó ajánlati ár összesen
Medical Econet Germany, CU
Medical System ME PAD Semi
3.074.400 Ft
3.904.488 Ft
félautomata defíbrillátor
A DPK Kft. ajánlata 2018. június 4. 1 1:41 órakor ép, sértetlen, zárt csomagolásban érkezett. Az ajánlat a tartalmi és a formai követelmény íknek megfelelt, ezért érvényes.
4.sz. Ajánlattevő: K O R M E D Kft. (1 )16 Budapest Mészáros u. 18.) ajánlata:
Ajánlat
Nettó ajánlati ár összesen
Bruttó ajánlati ár összesen
Radian Heart Guardian-HR-501
3.120.000 Ft
3.962.400 Ft
A K O R M E D Kft. ajánlata 2018. június 4. 16:30 órakor ép, sértetlen, zárt csomagolásban. Az ajánlat
határidőn túl érkezett, a formai követelményeknek nem felelt meg, ezért érvénytelen.
Az ajánlatok megvizsgálását követően megállapítható, hogy a legalacsonyabb ár elve szerinti legelőnyösebb ajánlatot a Rextra Kereskedelmi Kft. adta.
II.
A beterjesztés indoka
A beszerzési eljárás eredményének és a nyertes ajánlattevőnek megállapítása a Bizottság hatáskörébe
tartozik.
III.
A döntés célja, pénzügyi hatása
A beszerzési eljárás eredményének megállapítása a háziorvosi rendelők deíibrillátor készülékkel való
ellátása érdekében szükséges. A döntés célja 10 db deíibrillátor készülék beszerzése a háziorvosi
rendelők részére.
Elfogadott ajánlati ár: Rextra Kereskedelmi Kft. (1031 Budapest, Emőd utca 38.) ajánlata:
Ajánlat
Nettó ajánlati ár összesen
Bruttó ajánlati ár összesen
A.M.l. SaverOne PAD, félautomata
2.826.771,7 Ft
|
3.590.000 Ft
A beszerzés fedezete a 11704 címen 4,000,0 e Ft összegben biztosított.
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IV.
Jogszabályi környezet
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014 (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.1.3. alpontja szerint a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság
dönt beszerzési ügyekben az eredmény megállapításáról.
Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
/2018. (VI.27.) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
1. a „Defibrillátor készülékek beszerzése" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánítja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. június 27.
2. a beszerzési eljárásban érvényes, összességében a legelőnyösebb ajánlatot a Rextra Kereskedelmi
Kft. (székhely: 1031 Budapest Emőd utca 38.; adószám: 10437247-2-41, cégjegyzékszám: 01 09
262973) adta., ezért a Kft. a nyertes ajánlattevő. Elfogadott ajánla ti ára:
Ajánlat
Nettó ajánlati ár összesen
Bruttó ajánlati ár összesen
2.826.771,7 Ft
3.590.000 Ft
A.M.I. SaverOne PAD, félautomata
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. június 27.
3. a határozat 2. pontja alapján felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2018. július 15.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztő előkészítőjének javaslata a közzététel
módjára
nem indokolt
hirdetőtáblán
honlapon
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati
Iroda
Budapest, 2018. június 19.
fi - J Í
dr. Bojsza Krisztina
ügyosztályvezető
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
„Defibrillátor készülékek beszerzése"
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban
Budapest Főváros VÍÍI. kerület Józsefvárosi Önkormányzat közbeszerzési értékhatárt el
nem érő beszerzési eljárást hirdet meg, amelyben Ajánlattevőként felkéri Önt, illetve az Ön
által vezetett szervezetet:
1. Az ajánlatkérő neve, címe:
BUDAPEST
FŐVÁROS
VIII.
KERÜLET
JÓZSEFVÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT
Cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Tel:
06-1-459-2194
E-mail: maracskob@jozsefvaros.hu
2. Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Adásvételi szerződés keretében az Ajánlattevő feladata az ajánlattételi felhívás műszaki
leírása szerinti 10 darab defibrillátor készülék szállítása, az eszközök üzembe helyezése,
valamint a kezelőszemélyzet betanítása.
A defibrillátorok műszaki leírását az ajánlattételi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.
3. A szerződés időtartama, teljesítési határidő, teljesítés helye: A defibrillátor készülékek
szállításának határideje a szerződés megkötésétől számított 4 hét, a teljesítés helye
Ajánlatkérő székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67. Az eszköz üzembe helyezése,
valamint a kezelőszemélyzet betanítása a szállítást követő 60 napon belül, Ajánlatkérő által
meghatározott helyszíne(ke)n és időpont(ok)ban.
4. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltétele:
A beszerzés finanszírozása az Ajánlatkérő saját forrásából történik. Az Ajánlatkérő
előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás 3. pont szerinti teljesítést követően benyújtott
számla ellenében, a teljesítés igazolását követő 10 napon belül, átutalással kerül kifizetésre.
Ajánlati ár
Keret összeg: bruttó 4.000.000 Ft
Az ajánlati árat forintban kell megadni. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a
betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az Ajánlatkérő
érvényesnek.
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A
nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget,
függetlenül azok formájától és forrásától.
Minden áradatot úgy kell megadni, hogy a nettó ár mellett a főösszesítőn egyértelmű
formában szerepeljen az ÁFA %-ban és összegszerűen, valamint a bruttó ár. Az ajánlati
árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és
hasznot is. Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a
szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának
eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek
betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, szoftver
költséget, szállítási, üzembe helyezési, oktatási, a hibák kijavításához szükséges

költségeket is. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb
fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell
lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. Az
Ajánlattevőnek az ajánlati árat a szerződés tárgyának teljes körű megvalósítására, a
befejezési határidőre rögzített díjként kell megadnia, forintban.
5. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: 10.000 Ft/nap. A maximuma az általános forgalmi adó nélkül számított
ellenszolgáltatás 10%-a. A kötbér maximumának elérésekor Vevő jogosult a szerződéstől
elállni.
Meghiúsulási kötbér: A nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha
olyan okból, amelyért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér
mértéke a felolvasólapon rögzített, és általános forgalmi adó nélkül számított
ellenszolgáltatás 10%-a.
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az
esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
6. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot:
Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot.
7. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e
ajánlatot:
Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok
tételét.
8. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
Ajánlatkérő az ajánlatokat az Ajánlatkérő képviseletében eljáró előterjesztése alapján a
legalacsonyabb ár elve szerint értékeli. Azonos összegű ajánlatok esetén, a nyertes
Ajánlattevő az ajánlatokban szereplő szállítási határidő, valamint a készülékre vonatkozó
jótállási garancia időtartamának figyelembe vétele alapján kerül meghatározásra.
9. Kizáró okok, alkalmassági követelmények:
Kizáró okok:
Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben
fennáll:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet
részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az
elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV.
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban:
Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben
történő elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban,
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
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ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti
terrorizmus finanszírozása;
af)zz 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk.
szerinti kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló
bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot
az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek
megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a
gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki
személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
j) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló
2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési
eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta,
az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és
módon jogerősen korlátozta;
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 165. § (2) bekezdés./) pontja alapján jogerősen
eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság
határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam
végéig;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében
jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három
évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő
kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a
Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata
esetén a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata jogerősen jogszerűnek
mondta ki;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak
nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot
tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként
benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat
vagy a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a
továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben
iá) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az
ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
3

ib)a. gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis
nyilatkozatot, vagy az. adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett
egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak,
illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte
jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas
információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a
közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési
eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az
érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye
van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a teijorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.
§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes
megnevezni, vagy
.
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;
l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása
esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV.
törvény 7/A. §~a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy
annak felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi
költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti
közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
m) eseteben a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő verseny torzulást a gazdasági szereplő
kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben
meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a
versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és
végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - három
évnél nem régebben - jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az
ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el,
kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben
végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11.
§~ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 7B/A. § (2)
bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági
Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;
p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben
részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három

évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata
esetén bírósági határozat megállapította;
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződés teljesítésére a Kbt.-ben előírt rendelkezéseket, és ezt a
Közbeszerzési
Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának
bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata
megállapította.
Igazolás módja:
eredetben, az ajánlattételi felhívás 2. számú melléklete
nyilatkozat (cégszerű) aláírásával.

szerinti

Az alkalmassági követelmények:
Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok és
a megkövetelt igazolási mód:
P.l. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben az előző üzleti évben nem rendelkezik összesen
minimum bruttó 5 millió forint teljes árbevétellel.
Igazolás módja: Ajánlattevő által kiállított nyilatkozat eredetben, cégszerű aláírással.
Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok:
Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának minimum követelményei:
M.l. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás
megküldését megelőző 12 hónapban legalább 1 db, egy szerződésen belül teljesített,
minimum nettó 400.000 Ft összértékű defibrillátor készülék eladására vonatkozó
referenciával.
Igazolás módja: Ajánlattevő által kiállított nyilatkozat eredetben, cégszerű aláírással.
10. Hiánypótlási lehetőség:
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét egy alkalommal, teljes körben biztosítja.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlási határidőben az
abban foglaltaknak nem tesznek eleget, az a benyújtott ajánlat érvénytelenségét vonja maga
után.
11. Ajánlattételi határidő: 2018. június 4.12:00 óra
12. Az ajánlat benyújtásának címe:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási
Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda 1082 Budapest, Baross u. 63-67. III. emelet 325. sz.
helyiség.
13. Az ajánlattétel nyelve: magyar
14. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 325. sz.
helyiség (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) Az ajánlatok felbontása az ajánlattételi határidő
lejáratakor.
15.

A szerződéskötés tervezett időpontja:
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A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának döntését követően.

Képviselő-testülete

16.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
Az ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban Ajánlattevők vagy Ajánlattevők eljáró
képviselőinek jelenlétét biztosítja.
17.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.
18.

A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályok:
Jelen eljárásban az Ajánlatkérő tárgyalást nem folytat.

19.
A dokumentációrendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye
és pénzügyi feltételei:
Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban külön dokumentációt nem készít.
20.

Amennyiben a szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos, úgy annak megjelölése:
Tárgyi beszerzési eljárás az EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
nem kapcsolatos.

21.
Egyéb információk:
a) Az ajánlat - tartalomjegyzéket követő - első oldalaként felolvasólap szerepeljen (ajánlattételi felhívás 1. számú melléklete),
amelyben közölni kell az értékelés alá kerülő adatokat az ajánlattételi felhíváshoz mellékelt
mintában meghatározottak szerint. Az ajánlati árat nettó és bruttó összegben is meg kell
megadni.
- második oldal ajánlati ár képzésének bemutatásáról szóló költségvetés
- harmadik oldalaként (ajánlattételi felhívás 4. számú melléklete) ajánlattételi
nyilatkozatot.
- negyedik oldalaként (ajánlattételi felhívás 2. számú melléklete) a kizáró okokra
vonatkozó nyilatkozatot.
- ezt követően az ajánlattételi felhívás 9. pontja szerinti alkalmassági követelmények
igazolására vonatkozó nyilatkozatok szerepeljenek
- ezt követően az ajánlattételi felhívás 21. pont e) alpontja szerinti dokumentumok
szerepeljenek
- ezt követően a megajánlott termék gyártó által meghatározott tulajdonságainak
dokumentációja (termékismertető és/vagy gyártói adatlap) szerepeljen.
b) Az ajánlatot 1 eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlatokat tartalmazó csomagon a
következő szöveget kell szerepeltetni:
„Defibrillátor készülékek beszerzései Felbontani tilos"
c) A benyújtott ajánlatnak az alábbi formai követelményeknek kell megfelelnie:
- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával
az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az
ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás
legalább egy része a matricán legyen;

- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem
kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B
oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye
egyértelműen azonosítható. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást
kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása
érdekében szükséges;
- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
- Az ajánlatot két, - az ajánlati felhívásban meghatározott számú - példányban kell beadni,
az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti;
- Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek
aki(k) erre a jogosult szeméíy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni.
d) Érvénytelen az ajánlat, ha az Ajánlattevő a jelen felhívásban meghatározott kizáró okok
hatálya alatt áll.
e) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő alábbi iratait:
•
az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjánál 60 napnál nem régebbi
cégkivonat másolati példánya, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás
van folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság érkeztető
bélyegzőjével ellátott másolati példánya; egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói
igazolvány másolata;
•
az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányának vagy
címmintájának másolata.
f) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli.
g) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül benyújtásra
magyar nyelvű fordítása is csatolandó.
22. Ajánlattételi felhívás megküldésének, a www.jozsefvaros.hu honlapon
megjelentetésének időpontja:
2018. május

történő

Jelen felhívás nem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy
kötelezettségvállalásnak, a beszerzési eljárás lefolytatására a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2016. (11.04.) számú határozatával
elfogadott, a Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat
rendelkezései alapján kerül sor.
Budapest, 2018. május ...
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I.

sz. melléklet

Felolvasólap
„Defibrillátor készülékek beszerzése"
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Ajánlattevő adószáma:
Telefon
Telefax:
E-mail:
Kijelölt kapcsolattartó:
Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége
(telefon, fax, e-mail):
Megajánlott készülék megnevezése
(gyártó, típus, változat)
Ajánlati ár: összesen nettó Ft + Afa
= bruttó Ft összegszerűen kiírva
(10 db defibrillátorra)
Ajánlati ár: bruttó összegszerűen
kiírva
(10 db defibrillátorra)
Garancia időtartama a készülékre
Szállítási határidő

Kelt:
[cégszerű aláírás]
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I. sz. melléklet
Nyilatkozat
„Defibrillátor készülékek beszerzése"
' tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban
Alulírott

társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:

az a l á b b i n y i l a t k o z a t o t

tesszük:

Nem állnak fenn velem / velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet
ajánlattevő, aki:
A 2015. évi CXLIÍÍ. törvény a közbeszerzésekről (a továbbiakban: Kbt.) 62.§ (1) bekezdése
szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet
részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az
elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyeit, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV.
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő
elkövetéséi is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban,
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVÍI. fejezetében meghatározott korrupciós
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti
terrorizmus finanszírozása;
aj) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk.
szerinti kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló
bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek
megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga
szerint hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f ) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló
2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési
eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az
eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon
jogerősen korlátozta;
g) közbeszerzési eljárásokban való részvéteitől a Kbt. 165. § (2) bekezdés/) pontja alapján
jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési
Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított
időtartam végéig;
h) korábbi közbeszerzési v a g y koncessziós beszerzési eljárásban h a m i s adatot szolgáltatott
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében
jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három
évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő
kizárásról hozott döntését - a h a m i s adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a
Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén
a bíróság három évnél n e m régebben meghozott határozata jogerősen j o g s z e r ű n e k mondta ki;

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak
nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott
nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a Kbt. 82. §
(5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban
együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok
értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis
nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen
fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a
rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte
jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas
információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési
eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból
kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési
eljárás lezárulásától számított három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel,
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.
§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni,
vagy

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;
l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása
esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény
7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak
felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe
történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
m) esetében a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő
kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben
meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a
versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható
határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az
ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - három évnél nem
régebben - jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az
ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el,
kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben
végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2)
bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági
Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;
p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben
részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél
nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén
bírósági határozat megállapította;
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződés teljesítésére a Kbt.-ben előírt rendelkezéseket, és ezt a
Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata
esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.

Kelt:
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I. sz. melléklet

MŰSZAKI LEÍRÁS
„Defibrillátor készülékek beszerzése"
tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás
Ajánlattevő feladata 10 darab defibrillátor készülék és tartozékainak (valamennyi
készülékhez akkumulátor, defibrillációs tappancsok, szoftver, AED kézikönyv) szállítása, az
eszközök üzembe helyezése, valamint a kezelőszemélyzet betanítása.
Ajánlattevő által biztosítandó 10 darab defibrillátor készülék műszaki jellemzői:
• félautomata defibrillátor
• shock leadás energiája legalább 150 Joule
• hullámforma: bifázisos négyszögjel exponenciális
• feltöltési idő (shock javasolt jelzéstől a shockig) legfeljebb 8 mp
• Akkumulátor: Lítium mangán dioxid, nem tölthető
• EKG analízis idő 4-15 mp között
• magyar nyelvű hangüzenetek
• események dokumentálása (ütésszámlálás, belső esemény memória)
• felnőtt és gyermekek részére is alkalmas
• automatikus öndiagnosztika
• adatátvitel PC és az eszköz között
Az Ajánlatnak tartalmaznia kell a tennék konkrét megnevezését (gyártó, típus, változat). A
megajánlott termék a gyártó által meghatározott tulajdonságainak dokumentációjával
(termékismertetőjével, és/vagy gyártói adatlapjával) kiegészítendő, amely alapján a műszaki
leírásnak való megfelelés igazolható!
A szállított tennék kizárólag gyári, új készülék lehet.
Készülék súlya akkumulátorral együtt: Maximum 3 kg.
A garancia időtartama a készülék és az akkumulátor tekintetében nem lehet rövidebb 4 évnél.
A garancia időtartama az elektródák tekintetében nem lehet rövidebb 24 hónapnál.
A defibrillátor készülékek ára mellett az ajánlatnak mindennemű költséget magában kell
foglalnia, mely az Ajánlattevő részéről költségigényként felmerülhet, az ajánlattételi felhívás
4. pontjában foglaltaknak megfelelően.

4. sz. melléklet
Ajánlattételi Nyilatkozat

„Defibrillátor készülékek beszerzése"
tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott

mint
a
ajánlattevő
(székhely:
)
{képviseleti jogkör/titulus
megnevezése)
az ajánlattételi
felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki
leírás gondos áttekintése után
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van
ajánlattételi felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok bármely feltételével,
akkor az ajánlatunk érvénytelen.
2. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek
nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az
ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.
3. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye
nem változhat sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen
felelősek mind a beszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés
teljesítése során.
4. Kijelentjük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a
szerződést megkötjük, továbbá az ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben rögzített
áru beszerzést az ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük.

Kelt:
cégszerű aláírás
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AJÁNLATTÉTELRE FELKÉRT SZERVEZETEK
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Felolvasólap
„Defibrillátor készülékek beszerzése"
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő adószáma:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Kijelölt kapcsolattartó:

REXTRA Kft.
1031. Budapest, Ernőd utca 38.
10437247-2-41
26/309-109
26/310-044
info@rextra.hu
Várkonyi Éva

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége
(telefon, fax, e-mail)

26/504-904, 26/310-044, palyazat@rextra.hu

Megajánlott készülék megnevezése
(gyártó, típus, változat)

A.M.I. SaverOne PAD, félautomata

Ajánlati ar: összesen nettó Ft+ Áfa
-bruttó Ft összegszerűen kiírva (10 db
defíbrillátorra)
Ajánlati ár: bruttó összegszerűen kiírva
(10 db defíbrillátorra)

Garancia időtartama a készülékre

Szállítási határidő

2.826.771,7 + 763.228,3 = 3.590.000 Ft

3.590.000 Ft

5 év

2 hét

Szentendre, 2018. június 4.
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cégszerű, aláírás
•

N

J ^ ' R A

KFT

&ZC-ntend'P
Tr.i rr-Z', !10^SS u 1?
, . f - 0O/26/309-1QQ
d.'lp

1. sz. melléklet

Felolvasólap
„Defíbrillátor készülékek beszerzése"
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt ei nem érő beszerzési eljárásban

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő adószáma:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Kijelölt kapcsolattartó:
Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége (telefon,
fax, e-mail):
Megajánlott készülék megnevezése (gyártó,
típus, váitozat):
Ajánlati ár: összesen nettó Ft + Afa= bruttó Ft
összeg szerűen kiírva (10 db deflbríllátorra)
Ajánlati ár: bruttó összeg szerűen kiírva (10 db
defibrillátorra):
Garancia időtartam a készülékre
Szállítási határidő

DPK Kft.
1Í81 Budapest, Madách I. u. 19.
11076711-2-43
+36 1 290 3041
+36 I 290 3041
tender@dpk.hu
Kristó Gábor értékesítési manager
+36 1 290 3041
tender@dpk.hu
Medical Econet Germany, CU Medical System
ME PAD Semi (félautomata defibrillátor)
3.074.400,-+ 830.088,- (27% ÁFA) = 3.904.488,- Forint
Hárommillió-kilencszáznégyezer-négyszáznyolcvannyolc
forint
4 év
szerződéskötéstől számított 4 hét

FELOLVASÓLAP

^

^Defibrillator k é s z ü l é k e k b e s z e r z é s e "
közbeszerzési ércéld,atárt el nem érc beszerzés, eljárásban

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Ajánlattevő adószáama:

Ültragel Hungary 2000 Kft.
1023 Budapest, Bécsi út 4

13870975 - 2 - 41

Telefon
+36 1 278 30 50
Telefax:

+36 1 278 30 55

E-mail:
Kijelölt kapcsolattartó:
Komáromy Balázs
Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége
(telefon, fax, e-mail):

+36 1 278 30 50, +36 1 278 30 55,
kozbeszerzes@ulu-agel.hu

Ajánlati ár: nettó Ft
(10 db defíbríllátorra)

2 850 000.- Ft

Ajánlati ár: összesen nettó Ft + Áfa =
bruttó Ft (10 db de fibrilla torra)

3 619 500.- Ft

Ajánlati ár: bruttó összegszerűen kiírva
(10 db defibdllátorra)

Hárommillióhatszáztizenkilencezeerotszaz

Garancia időtartaim

4 év

Szállítási határidc

2 hét

Kelt, Budapest, 2018. m á j u s 31.
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K o m á r o m y Balázs ügyvezető
Ultragel H u n g a r y 2000 K f t
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JELENLÉTI ÍV

Készült: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Ajánlatkérőnek az
„Defibriliátor készülékek beszerzése" eljárásban a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (1082
Budapest. Baross u. 63-67.) III. em. 325. helyiségében megtartott beérkezett ajánlatok
bontásáról.
2018. június 4. 12.00 óra
Megjelent személy neve

Szervezet

Kincses Ibolya

Humankapcsolati Iroda

dr. Maracskó Brigitta

Humánkapcsolati Iroda

Aláírás

1

24

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV
Készült: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Ajánlatkérőnek a „Defíbrillátor
készülékek beszerzése" eljárásban a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u.
63-67.) III. em. 325. sz. helyiségében megtartott beérkezett ajánlatok bontásáról.

2018. június 4.12.00 óra

Ajánlatkérő részéről jelen vannak:

Kincses Ibolya irodavezető
Humánkapcsolati Iroda
dr. Maracskó Brigitta ügyintéző
Humánkapcsolat] Iroda

1. sz. Ajánlattevő: Rextra Kft. (1031. Budapest, Ernőd utca 38.) ajánlata 2018. június 4. 8:54
órakor ép, sértetlen, zárt csomagolásban érkezett. Az ajánlat formai követelményeknek megfelel.

Ajánlati ár
A.M.l. SaverOne PAD, félautomata

Nettó ajánlati ár
összesen (Ft/10
defíbrillátor)
2.826.771,7 Ft

Bruttó ajánlati ár
összesen (Ft/10
defíbrillátor)
3.590.000 Ft

2. sz. Ajánlattevő: Ultragel Hungary 2000 Kft. (1023 Budapest, Bécsi út 4. ) ajánlata 2018. június
4. 10:59 órakor ép, sértetlen, zárt csomagolásban érkezett. Az ajánlat formai követelményeknek
nem felel meg, ezért érvénytelen.
Bruttó ajánlati ár
Nettó ajánlati ár
összesen (Ft/10
összesen (Ft/10
Ajánlati ár
defíbrillátor)
defíbrillátor)
3.619.500 Ft
2.850.000 Ft
Radian Heart Guardian- HR-501
3. sz. Ajánlattevő: DPK KFt. (1181 Budapest, Madách I. u. 19.) ajánlata 2018. június 4. 11:41
órakor én. sértetlen, zárt csomagolásban érkezett. Az ajánlat formai követelményeknek megfelel.
Bruttó ajánlati ár
Nettó ajánlati ár
összesen (Ft/10
összesen (Ft/10
Ajánlati ár
defíbrillátor)
defibrillator)
Medical Econet Germany, CU Medical
System ME PAD Semi (félautomata

3.074.400 Ft

3.904.488 Ft

defíbrillátor)

^

TT^l

Kincses Ibolya

dr. Maracskó Brigitta

2

tEXTRA Kereskedelmi Kft.

REXTRA

1-2000 Szentendre, Rózsa u. 16.
Tel. (06-26) 3 0 9 - 1 0 9
Fax: (06-26) 3 1 0 - 0 4 4

E-mail: palyazat@rextra.hu
Honlap: www.rextra.hu
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Alulírott Reichardt Géza (név), mint a Rextra Kft. (cég neve) (székhelye: 1031 Budapest, Ernőd u. 38.)
ügyvezetője nyilatkozom, hogy a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat
„Defibriilátor készülékek beszerzése" tárgyú kiírásban a Rextra Kft. által megajánlott ár a 10 darab
defibrillátor készülék vonatkozásában összesen nettó 2.826.771,7 Ft + 763.228,3 Ft (Áfa) = bruttó
3.590.000 Ft, azaz nettó kétmi Ili ó-nyolcszázhuszonhatezer-hétszázhetvenegy egész hét tized Ft +
hétszázhatvanháromezer-kétszázhuszonnyolc egész három tized Ft (Áfa) ~ bruttó hárommillióötszázkilenc venezer Ft

Szentendre, 2018. június 7.
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B U D A P E S T FŐVÁROS V I I I . KERÜLET
J Ó Z S E F V Á R O S I POLGÁRMESTERI
HIVATAL

HUMÁNSZOLGÁI,TATÁSI ÜGYOSZTÁLY
H U M Á N K A P C S O L A T I IRODA

Iktatószám: 10-27/2018

Rextra Kft
Várkonyi Éva részére

Ügyintéző: dr. Maracskó Brigitta
Telefon: 459-2194
Fax:459-2138
e-mail: maracskob@jozsefvai-os.hu

Tárgy: hiánypótlás
Tisztelt Asszonyom!
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Ajánlatkérő által 2018. május
28-án kelt „Defibrillátor készülékek beszerzése" tárgyú közbeszerzési értékhatált el nem érő
beszerzési eljárásban hiánypótlásra hívom fel.
Kérem, hogy az Ajánlattételi felhívás 21. e) pontjában szereplő kritériumoknak feleljen meg
és szíveskedjen pótolni az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjánál 60 napnál nem
régebbi cégkivonat másolati példányát (oldalanként aláírva/lepecsételve, 2 példányban).
Indok:
Az Ajánlattételi felhívás 21. e) pontja szerint:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő alábbi iratait:
•
az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjánál 60 napnál nem régebbi
cégkivonat másolati példánya, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás
van folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság érkeztető
bélyegzőjével ellátott másolati példánya; egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói
igazolvány másolata;
•
az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányának vagy
címmintájának másolata.
Továbbá kérem, hogy csatoljon egy nyilatkozatot, melyben összegszerűen, betűvel kiírva is
megerősíti az ajánlati árat (2.826.771,7 + 763.228,3 - bruttó 3.590.000 Ft).
A fentiekben felsorolt, pótolandó dokumentumokat legkésőbb 2018. június 8., 12 óráig papír
alapon juttassa el a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross utca 63-67.) 3.
emelet 325. számú helyiségébe!
Az ajánlati felhívás 10. pontja alapján felhívom a figyelmét arra, hogy a hiánypótlás egy
alkalommal, teljes körben biztosított, ezért határidő mulasztás vagy további hiányosságok
esetében az ajánlata érvénytelen, így az elutasításra kerül.
Budapest, 2018. június 5.
Üdvözlettel
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