
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 

ELŐ TERJESZTÉS 
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  2019.  szeptember  23-aj ülésére 

414, 
OE1-(61YSOEI ( I 

Tárgy: Javaslat orvosi eszközök beszerzésével kapcsolatos döntésekre 

Előterjesztő: dr. Mészár  Erika  aljegyző 
Készítette: Jegyzői Kabinet 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet:  1.  sz. rectoscop készülék  bb  eljárást lezáró jkv 

2. sz. rectoscop készülék  bb  eljárást megindító jkv 
3. sz. kisértékű orvostechnikai eszközök  bb  jkv 
4. sz. sterilizáló készülék bb jkv 
5. sz. multifunkcionális elektromos stimuláló  bb  jlcv 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Képviselő-testület a  262/2017.  (XII.19.) számú határozatában döntött arról, hogy az Egészséges  Budapest 
Program keretében  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújt be az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központhoz (a továbbiakban: ÁEEK) a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (a 
továbbiakban: JEK) orvostechnikai eszközfejlesztése érdekében, egyúttal vállalta a  20%  önrész biztosítását. 
A  fővárosi járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges  Budapest  Program keretében történő további 
megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló  1286/2018.  (VI.  25.)  Korm. határozat alapján az Önkormányzat 
184.652.920 Ft  támogatásban részesült a JEK orvostechnológiai eszközparkjának modernizálására új eszközök 
beszerzésével. 
A  támogatási összeg felhasználása érdekében az Önkormányzat az ÁEEK-val együttműködési megállapodást 
kötött  2018.  szeptember 13-án, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumával (a továbbiakban: EMMI) 
támogatási szerződés került megkötésre  2018.  december 20-án. 

Az együttműködési megállapodás alapján az ÁEEK a  Magyar  Állam képviseletében nyomon követi az 
Egészséges  Budapest  Program megvalósítását, ennek során biztosítja a szükséges koordinációt a Programban 
résztvevő szervek között, véleményezi a szükséges dokumentumokat, orvos-szakmai, orvostechnológiai, 
informatikai  es  műszaki monitorozást, projektfelügyeletet lát el, ellenőrzi a Program megvalósulását, az 
eszközök beszerzése esetén a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó Bíráló Bizottságba szakmai tagot delegál. Az 
ÁEEK járóbeteg szakellátási igazgatója arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Bíráló Bizottság tényleges 
munkájában való részvétel jogával az előkészített közbeszerzési dokumentáció, műszaki tartalom áttekintésén és 
véleményezésén kívül nem kíván élni. 

A  Korm. határozatban és a képviselő-testületi határozatban foglaltak végrehajtása érdekében — tekintettel a 
becsült értékre, mely összesen nettó  179.655.000 Ft  - a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény 
(Kbt.) szerinti eljárást szükséges lefolytatni. 
A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  686/2019.  (VI.24.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Kbt. 
Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű  7  db gyorsított nyílt eljárást (Kbt.  81.  §  (10)  bekezdés 
alapján) az alábbi ügyekben: 
A  közbeszerzés tárgya: 

i.  Közbeszerzés tárgya: 1-Kisértékű orvostechnikai eszközök 
Közbeszerzés tárgya:  3-Ultrahang készülékek 
Közbeszerzés tárgya:  4-Sterilizáló készülékek 

iv. Közbeszerzés tárgya:  5-Szemészeti készülékek 
v. Közbeszerzés tárgya:  6-Video-gasztroszkóp és egyéb 

vi. Közbeszerzés tárgya: 7-Rectoscop készülék 
vii. Közbeszerzés tárgya:  8-Multifunkcionális elektromos stimuláló 

Közbeszerzési eljárási cselekmények: 

Közbeszerzés tárgya: 7-Rectoscop készülék 



Az ajánlattételi határidőn belül, azaz  2019.08.09. 14:30  óráig  1  db ajánlat került benyújtásra. 
Ezen eljárásban a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nettó  1.200.000 Ft. 
Ajánlattevő neve: Z8d MED Kft.,  1165 Budapest,  Margit  u. 114.,  ajánlattevő nettó ajánlati ára  1.665.180 Ft.  Az 

ajánlatok értékelési szempontja: legjobb ár-érték arány. 
Ajánlattevő felé  2019.  augusztus  28.  napján a Kbt.  71.  §-a alapján hiánypótlási felhívás került megküldésre 

2019.  szeptember  2.  napján  12:00  órai határidővel. 
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítette, ezáltal ajánlata nem felelt meg az ajánlattételi 

felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek. 

A  Bíráló Bizottság  2019.  szeptember 20-án tartott ülésén az alábbiakat javasolja elfogadásra (/. sz. melléklet): 

1. javasolja a Z&É-MED Kft.,  1165 Budapest,  Margit  u. 114.  ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánítani 
a Kbt.  73.§ (1)  bekezdés e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem 

teljesítette, ezáltal ajánlata nem felelt meg az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek, tekintettel az alábbiakra: 
- az EKR rendszerben szereplő, a Kbt.  67.  §  (4)  bekezdése szerinti nyilatkozatban nem került 

rögzítésre, hogy a szerződés teljesítéséhez mely kizáró okok hatálya alá nem tartozó alvállalkozót 
vesz igénybe, 
az EEKD I. részében nem került megjelölésre az eljárást megindító hirdetmény száma, 
az ajánlat nem tartalmazta a Kbt.  66.  §  (6)  bekezdése, valamint a Kbt.  65.  §  (7)  bekezdése szerinti 
nyilatkozatokat. 

2. javasolja a tárgyi közbeszerzési eljárás eredménytelenként történő kihirdetését a Kbt.  75.  §  (1)  bekezdés  b) 
pontja alapján, mivel csak érvénytelen ajánlat került benyújtásra. 

Fentiekre tekintettel a rectoscop készülék beszerzése érdekében szükséges új közbeszerzési eljárás 
lefolytatása. 
A  Bíráló Bizottság  2019.  szeptember 20-án tartott ülésén az alábbiakat javasolja elfogadásra  (2.  sz. 

melléklet): 
1.)  megszavazta a Kbt. Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű (az egybeszámítási 

kötelezettségre tekintettel) gyorsított nyílt eljárás (Kbt.  81.  §  (10)  bekezdés alapján) alkalmazását. 
2.  megszavazta és elfogadta az eljárást megindító felhívás  es  közbeszerzési dokumentumok tervezetét  es 

javasolja elfogadásra a döntéshozónak. 

Közbeszerzés tárgya: 1-Kisértékű orvostechnikai eszközök beszerzése 

Az ajánlattételi határidőn belül, azaz  2019.  augusztus  5.  napján  12:00  óráig  2  db ajánlat került benyújtásra a 

következők szerint: 

Név SzamosMediko  Mt. Ultragel  Hungary 2000  Kft. 
Székhely 1124 Budapest, Fodor u. 93. 1023 Budapest,  Bécsi út  4. 

Adószám 23394021-2-43 13870975-2-41 
1. Nettó ajánlati ár  (HUF) 7.295.476  HUF 5.450.000  HUF 

Jelen eljárás során  a  rendelkezésre álló anyagi fedezet összege  netto  2.690.000 Ft. 

Az  ajánlati felhívásban előírt, legalacsonyabb árra vonatkozó értékelési szempont alapján  a  legkedvezőbb 

ajánlatot az  Ultragel  Hungary 2000  Kft.  (1023 Budapest,  Bécsi út  4.)  ajánlattevő tette, megajánlott nettó ajánlati 

ár  5.450.000  HUF. 

A  Bíráló Bizottság  2019.  szeptember  20-án  tartott ülésén az alábbiak elfogadását javasolja  (3.  sz. melléklet): 
I.  javasolja annak megállapítását, hogy  a  felhívásban meghatározott értékelési szempont (legalacsonyabb 

ár) szerint legkedvezőbb ajánlatot benyújtó  Ultragel  Hungary 2000  Kft.  (1023 Budapest,  Bécsi út  4.) 

ajánlata  a  Kbt.  69.  §  (1)-(2)  bekezdése alapján megfelelő. 
2.  javasolja, hogy  a  Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát 

megelőzően az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető alábbi ajánlattevő 
tekintetében végezze  el a  Kbt.  69.  §  (4)  bekezdés szerinti eljárási cselekményeket: 
Ultragel  Hungary 2000  Kft.  (1023 Budapest,  Bécsi  lit 4.) 

Közbeszerzés tárgya:  4-Sterilizáló készülékek beszerzése 

Az ajánlattételi határidőn belül, azaz  2019.  augusztus  14.  napján  14:30  óráig  2  db ajánlat került benyújtásra az 
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alábbiak szerint: 

Név: NovelMedix  zit SzamosMediko 
Kft. 

Székhely: 2615  Csővár, 
Madách utca  1. 

1124 Budapest, 
Fodor  utca  93.,  fszt. 
2. 

Adószám: 25075081-2-13 23394021-2-43 
Nettó ajánlati ár  (HUF) 5.042.000  HUF 10.647.098  HUF 
Autokláv sterilizáló 
esetében: 
Környezetbarát polimer 
szigetelő anyaggal 
körülvéve (igen / nem) 

Igen Igen 

Autokláv sterilizáló 
esetiben: 
Érintőképernyős  LCD 
kijelző,  minimum 5"-os 
méretben (igen / nem) 

Igen Igen 

Autokláv sterilizáló 
esetében:  Minimum 2 
szintű jelszóval védett 
hozzáférés (igen / nem) 

Igen Igen 

Hölégsterilizáló 
esetében:  Magyar 
nyelvű kijelzővel (igen! 
nem) 

Igen Igen 

Flölégsterilizáló 
esetében:  Ethernet port 
adatkimenetre (igen! 
nem) 

Igen Igen 

Jelen eljárás során a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nettó  4.650.000 Ft. 

A  Bíráló Bizottság  2019.  szeptember 20-án tartott ülésén az alábbiak elfogadását javasolja  (4.  sz. melléklet): 
1. javasolja annak megállapítását, hogy a felhívásban meghatározott értékelési szempontok szerint 

legkedvezőbb ajánlatot benyújtó NovelMedix Zrt.  (2615  Csővár, Madách utca  1.)  ajánlata a Kbt.  69.  § 
(1)-(2)  bekezdése alapján megfelelő. 

2. javasolja, hogy a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát 
megelőzően a felhívásban foglalt értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlatot benyújtó alábbi ajánlattevő tekintetében végezze el a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdés szerinti eljárási 
cselekményeket: 
NovelMedix Zrt.  (2615  Csővár, Madách utca  1.) 

Közbeszerzés tárgy:  8-Multifunkcionális elektromos stimuláló 

Az ajánlattételi határidőn belül, azaz  2019.  augusztus  5.3  db ajánlat került benyújtásra az alábbiak szerint: 
Ultragel  Hungary  2000 KR (1023 Budapest,  Bécsi  in 4.),  nettó ajánlati ár:  620.000 Ft 
Omszöv-medic Kft.  (1081 Budapest,  Kenyérmező  u. 6.),  nettó ajánlati ár:  839.160 Ft 
SzamosMediko Kft.  (1124 Budapest,  Fodor  u. 93.  fsz.  2.)  nettó ajánlati ár:  897.700 Ft 

Jelen eljárás során a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nettó  630.000 Ft. 

A  Bíráló Bizottság  2019.  szeptember  20-án  tartott ülésén az alábbiak elfogadását javasolja  (5.  sz. melléklet): 
javasolja, hogy  a  Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát 
megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel  a 
kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások 
benyűjtására-

 

Ultragel  Hungary 2000  Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (1023 Budapest  Bécsi út 
4.) 



II.  A  beterjesztés indoka 

A  Bizottság hatáskörébe tartozik a közbeszerzési eljárások eredményének megállapítása, az Új eljárás 
megindítása, valamint az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadása, továbbá a közbenső 
döntések meghozatala. 

HI. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja az Egészséges  Budapest  Program keretében a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
orvostechnológiai eszközparkjának modernizálása. Az új eszközök beszerzésével megvalósul a korszerűbb és 
hatékonyabb járóbeteg-szakellátás. 

A  közbeszerzés fedezete költségvetési támogatás. 

IV.  Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014. (X1.06.)  önkormányzati 
rendelet  7.  mellékletének  1.1  pont  1.1.3.  alpontja szerint a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt 

„1.1.3.  közbeszerzési ügyekben az eljárás megindításáról, eredmény megállapításáról..." 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

I.  A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a Rectoscop készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési 
eljárásban úgy dönt, hogy 
1. a Z&É-MED Kft.,  1165 Budapest,  Margit  u. 114.  ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt.  73.§ (1)  bekezdése) 

pontja alapján, tekintettel arra, hogy a hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítette, ezáltal ajánlata 
nem felelt meg az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályban 
meghatározott feltételeknek. 

2. a Kbt. Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű (az egybeszámítási kötelezettségre 
tekintettel) gyorsított nyílt eljárás (Kbt.  81.  §  (10)  bekezdés alapján) folytat le oly módon, hogy az eljárást 
megindító felhívás és közbeszerzési dokumentumok tartalmi elemei megegyeznek a Bizottság  686/2019. 
(VI.24.) számú határozatában foglaltakkal. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

II. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  a  Kisértékű orvostechnikai eszközök beszerzése tárgyú 
közbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy 
1. az ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési szempont (legalacsonyabb ár) szerint legkedvezőbb 

ajánlatot benyújtó  Ultragel  Hungary 2000  Kft.  (1023 Budapest,  Bécsi  tit 4.)  ajánlata  a  Kbt.  69.  §  (H-(2) 
bekezdése alapján megfelelő. 

2. a  Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az 
értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető alábbi ajánlattevő tekintetében kerüljön 
elvégzésre  a  Kbt.  69.  §  (4)  bekezdés szerinti eljárási cselekmények: 
Ultragel  Hungary 2000  Kft.  (1023 Budapest,  Bécsi út  4.) 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

III.  A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a Sterilizáló készülékek beszerzése tárgyú közbeszerzési 
eljárásban úgy dönt, hogy 
1.  az ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési szempontok szerint legkedvezőbb ajánlatot 

benyújtó NovelMedix Zrt.  (2615  Csővár, Madách utca  1.)  ajánlata a Kbt.  69.  §  (H-(2)  bekezdése 
alapján megfelelő. 
a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a 
felhívásban foglalt értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlatot benyújtó 
alábbi ajánlattevő tekintetében kerüljön elvégzésre a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdés szerinti eljárási 
cselekmények: 
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dr. Mészár  Erika 
aljegyző 

NovelMedix Zrt.  (2615  Csővár, Madách utca  1.) 
Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

IV. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  a  Multifunkcionális elektromos stimuláló tárgyú 
közbeszerzési eljárásban úgy dönt, hogy 

1. az ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési szempontok szerint legkedvezőbb ajánlatot 
benyújtó NovelMedix Zrt.  (2615  Csővár, Madách utca  1.)  ajánlata  a  Kbt.  69.  §  (1)-(2)  bekezdése alapján 
megfelelő. 

2. a  Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően  a 
felhívásban foglalt értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlatot benyújtó 
alábbi ajánlattevő tekintetében kerüljön elvégzésre  a  Kbt.  69.  §  (4)  bekezdés szerinti eljárási 
cselekmények: 
Ultragel  Hungary 2000  Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (1023 Budapest 
Bécsi  in 4.) 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  23. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet 
A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztő előkészítőjének javaslata a közzététel módjára: 
honlapon 

Budapest, 2019.  szeptember  23. 

KÉSZÍTETTE: JEGYZŐI KABINET 

LEÍRTA: JEGYZŐI KABINET 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: _ \  1, 9 (1 

JOGI KONTROLL: 44, 

ELLENŐRIZTE: 

DR.  MÉSZÁR  ERIKA 

ALJEGYZŐ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

  

RIMÁN EDI 

JEGYZŐ A  VÁROSGAZDÁLKODASI  É P  NZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 





(. tikALCJI320 
7-Rectoscop készülék 

BÍRÁLÓBIZOTTSÁGI ÜLÉSRŐ L KÉSZÜLT JEGYZŐ KÖNYV 

I. Általános információk 

1. Ajánlatkérő neve és székhelye:  Budapest  Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
(1082 Budapest,  Baross ti.  63-67.) 

2. A  közbeszerzés tárgya: „7-Rectoscop készülék" 

3. A  közbeszerzési eljárás fajtája, megindításának körülményei: Ajánlatkérő a Kbt. Második 
Rész, Uniós értékhatárt elérő, Kbt.  81.  §  (1)  bekezdés szerinti nyílt, gyorsított közbeszerzési 
eljárást kezdeményezett. EKR azonosító: EKR00081512019 

4. Eljárási cselekmény: döntés érvénytelenné nyilvánításról, és érdemi döntés az eljárás 
eredményéről 

5. Helyszín: Baross  U. 63-67. 

6. Időpont:  2019.  szeptember  20. 10  óra 

7. A  jegyzőkönyv felvételekor jelenlévő személyek:  A  Bírálóbizottság alulírott tagjai. 

8. Ajánlattevők neve, székhelye, ajánlati ár:  Az  EKR rendszerben létrejött bontási jegyzőkönyv 
szerint (ajánlattételi határidő:  2019.08.09. 14:30): 

Ajánlattevő neve, címe: ZEtÉ MED Kft.,  1165 Budapest,  Margit  u. 114. 

Nettó ajánlati ár  (HUF):  1 665 180 



Mt-MED Kft,  1165 Budapest,  Margit  u. 114. 
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.1) pontjában előírta, hogy ajánlattevőnek 
ajánlatában a Kbt.  67.§ (4)  bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.  A 
nyilatkozatot ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó 
ajánlattevőnek) az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésévei kell benyújtania. 

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.1) pontjában az alábbiakat írta elő: 
„Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.  62.  §  (1)-(2) 
bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett 
be." 

Ajánlattevő által benyújtott, az EKR rendszerben szereplő, a Kbt.  67.  §  (4)  bekezdése 
szerinti nyilatkozatban nem került rögzítésre, hogy a szerződés teljesítéséhez mely kizáró 
okok hatálya alá nem tartozó alvállalkozót vesz igénybe. 

Kérjük, hogy az EKR rendszerben generált, a Kbt.  67.  §  (4)  bekezdése szerinti űrlapon a 
Kbt.  62.  §  (1)-(2)  bekezdését szíveskedjenek feltüntetni. 
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.1) pontjában rögzítette, hogy: „Előzetes igazolás: 
Ajánlattevő a  321/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet (továbbiakban:  Kr.) 1.  §  (1)  bekezdése 
alapján az EEKD űrlap benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a 
Kbt.  62.  §  (1)-(2)  bekezdésének hatálya alá. 

Ajánlattevő által benyújtott EEKD L rész-ben az Európai Unió Hivatalos lapjában 
közzétett vonatkozó hirdetmény hivatkozási adatai: 
Hirdetmény száma 
A  hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatában 
nem került kitöltésre. 

Kérjük, hogy az EEKD I. részét szíveskedjenek benyújtani oly módon, hogy a Hirdetmény 
száma a Hivatalos Lap S sorozatában:  2019/S 138-339273  kerüljön megjelölésre. 
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás  V.3)  pontjában előírta: 
„AK  jelen eljárásban előírja a Kbt.  66.  §  (6)  bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó 
információk, valamint a Kbt.  65.  §  (7)  bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő 
feltüntetését (nemleges nyilatkozatok is)." 
Erre vonatkozóan Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként ajánlattevők 
rendelkezésre bocsátotta a Kbt.  66.  §  (6)  bekezdése vonatkozásában a  2.  számú 
mellékletet, a Kbt.  65.  §  (7)  bekezdése vonatkozásában a  3.  számú mellékletet. 

Ajánlattevő ajánlata nem tartalmazza nyilatkozatát a Kbt.  66.  §  (6)  bekezdése, valamint 
a Kbt.  65.  §  (7)  bekezdése szerinti nyilatkozatokat a közbeszerzési dokumentumok 
részeként kiadott  2.  számú, valamint a  3.  számú nyilatkozatminták szerint. 

Kérjük, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjenek benyújtani a Kbt.  66.  §  (6) 

1. 

2. 

3. 

7-Rectoscop készülék 

U. 
HIÁNYPÓTLÁSI FELHÍVÁS 

Ajánlatkérő  2019.  augusztus  28.  napján a Kbt.  71.  §-a alapján az alábbi hiánypótlási felhívást 
küldte Ajánlattevő részére  2019.  szeptember  2.  napján  12:00  órai határidővel: 
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7-Rectoscop készülék 

bekezdése, valamint a Kbt.  65.  §  (7)  bekezdése szerinti nyilatkozatokat a közbeszerzési 
dokumentumok részeként kiadott  2.  számú, valamint a  3.  számú nyilatkozatminták 
szerint. 

Ajánlattevő a hiánvpótlási határidőn belül nem nyújtott be hiányoótlást. 

IlL 
DÖNTÉSI JAVASLAT 

Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat értékelése, illetve a bírálati lapok alapján a Bíráló Bizottság az 
alábbi döntésekre tesz javaslatot: 

1. A  bíráló bizottság javasolja a Z8É-MED Kft.,  1165 Budapest,  Margit  u. 114.  ajánlattevő ajánlatát 
érvénytelenné nyilvánítani a Kbt.  73.§ (1)  bekezdés e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a 
hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítette, ezáltal ajánlata nem felelt meg az ajánlattételi 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályban meghatározott 
feltételeknek, tekintettel az alábbiakra: 

az EKR rendszerben szereplő, a Kbt.  67.  §  (4)  bekezdése szerinti nyilatkozatban nem került 
rögzítésre, hogy a szerződés teljesítéséhez mely kizáró okok hatálya alá nem tartozó 
alvállalkozót vesz igénybe, 
az EEKD I. részében nem került megjelölésre az eljárást megindító hirdetmény száma, 
az ajánlat nem tartalmazta a Kbt.  66.  §  (6)  bekezdése, valamint a Kbt.  65.  §  (7)  bekezdése 
szerinti nyilatkozatokat. 

2. A  bíráló bizottság javasolja a tárgyi közbeszerzési eljárás eredménytelenként történő kihirdetését 
a Kbt.  75.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja alapján, mivel csak érvénytelen ajánlat került benyújtásra. 

Tekintettel arra, hogy kérdés, észrevétel nem volt, a Bírálóbizottság befejezi a munkáját. 

A  bírálóbizottság tagjai: 
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BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI 
JEGYZŐ KÖNYV 

1. Ajánlatkérő: Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

2. A  közbeszerzés tárgya: 

Közbeszerzés tárgya: Rectoscop készülék beszerzése 

a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, 
uniós értékhatárt elérő értékű (az egybeszámítási kötelezettségre tekintettel) gyorsított nyílt eljárás 
(Kbt.  81.  §  (10)  bekezdés alapján) ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentumok 
tervezetének véleményezése 

3. Időpont:  2019.  szeptember hó  20.  nap  10  óra 

4. A  jegyzőkönyv felvételekor jelenlévő személyek: alulirott  BB  tagok 

1.) A  Bírálóbizottság megszavazta a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű (az 
egybeszámítási kötelezettségre tekintettel) gyorsított nyílt eljárás (Kbt.  81.  §  (10) 
bekezdés alapján) alkalmazását. 

2.) A  Bírálóbizottság megszavazta és elfogadta az eljárást megindító felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok tervezetét és javasolja elfogadásra a döntéshozónak. 

Melléklet: 
I. összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok 

Kmf. 

Bírálóbizottság tagjai: 

1 





ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

a Kbt.  25.  §-a alapján 

Alulírott 

név: 

mint a közbeszerzési eljárásba Ajánlatkérő által bevont személy 

mint a Bírálóbizottság taaia 

mint Döntéshozó 

A  Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.),  mint Ajánlatkérő által 
kezdeményezett 

Közbeszerzés tárgya: Rectoscop készülék beszerzése 

tárgyú közbeszerzési eljárásokban való közreműködésem kapcsán kijelentem, hogy 

- az eljárások kapcsán velem szemben nem áll fenn a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi 
CXLIII. törvény  25.  §-a szerinti összeférhetetlenség, 

- funkcióim és feladataim pártatlan gyakorlásában semmilyen tény, körülmény nem akadályoz, 

- így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló 
más közös érdekeim nincsenek. 

Kijelentem továbbá, hogy az eljárások során a közbeszerzések tárgyával kapcsolatban 
tudomásomra jutott információkat, adatokat, üzleti titkokat harmadik személynek, így különösen 
illetéktelen személynek, szervezetnek sem az eljárás alatt, sem azt követően - jogszabályban 
meghatározott kötelezettség kivételével - tudomására nem hozom. 

Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem 
megszegésének jogkövetkezményeiről. Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, 
minden befolyásolástól mentesen, saját kezűleg az alulírott helyen és napon írom alá. 

Budapest, 2019. 2019.  szeptember  20. 
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ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

a Kbt.  25.  §-a alapján 

Alulírott 

név: 

minta közbeszeizési eljárásba Ajänlatkérő által bevont személy 

mint a iiirálóbizotten tagia 

mint Döntéshozó 

A  Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  U. 63-67.),  mint Ajánlatkérő által 
kezdeményezett 

Közbeszerzés tárgya: Rectoscop készülék beszerzése 

tárgyú közbeszerzési eljárásokban való közreműködésem kapcsán kijelentem, hogy 

az eljárások kapcsán velem szemben nem áll fenn a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi 
CXLIII. törvény  25.  §-a szerinti összeférhetetlenség, 

funkcióim  es  feladataim pártatlan gyakorlásában semmilyen tény, körülmény nem akadályoz, 

így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló 
más közös érdekeim nincsenek. 

Kijelentem továbbá, hogy az eljárások során a közbeszerzések tárgyával kapcsolatban 
tudomásomra jutott információkat, adatokat, üzleti titkokat harmadik személynek, így különösen 
illetéktelen személynek, szervezetnek sem az eljárás alatt, sem azt követően — jogszabályban 
meghatározott kötelezettség kivételével - tudomására nem hozom 

Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem 
megszegésének jogkövetkezményeiről. Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, 
minden befolyásolástól mentesen, saját kezűleg az alulírott helyen és napon írom alá. 

Budapest, 2019. 2019.  szeptember  20. 





ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

a Kbt.  25.  §-a alapján 

Alulírott 

név: Bujtor Dávid Dániel 

mint a közbeszerzési eljárásba Ajánlatkérő által bevont személy 

mint a Binihribizattsán  tam> 

mint Döntéshozó 

A  Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.),  mint Ajánlatkérő által 
kezdeményezett 

Közbeszerzés tárgya: Rectoscop készülék beszerzése 

tárgyú közbeszerzési eljárásokban való közreműködésem kapcsán kijelentem, hogy 

az eljárások kapcsán velem szemben nem áll fenn a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. 
törvény  25.  §-a szerinti összeférhetetlenség, 

- funkcióim és feladataim pártatlan gyakorlásában semmilyen tény, körülmény nem akadályoz, 

- így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló 
más közös érdekeim nincsenek. 

Kijelentem továbbá, hogy az eljárások során a közbeszerzések tárgyával kapcsolatban 
tudomásomra jutott információkat, adatokat, üzleti titkokat harmadik személynek, így különösen 
illetéktelen személynek, szervezetnek sem az eljárás alatt, sem azt követően - jogszabályban 
meghatározott kötelezettség kivételével - tudomására nem hozom. 

Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem 
megszegésének jogkövetkezményeiről. Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, 
minden befolyásolástól mentesen, saját kezűleg az alulírott helyen és napon írom alá. 

2019.  szeptember  4. 

Bújtor Dávid 
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Józsefvárosi Önkormányzat „IC/sheiks-OE' orvostechnikai eszközök beszerzése"- Közbenső Bíráló Bizottsági 
jegyzőkönyv 

BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI ÜLÉSRŐ L KÉSZÜLT JEGYZŐ KÖNYV 

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

1. Ajánlatkérő neve és székhelye:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

2. A  közbeszerzés tárgya: „Kisértékű orvostechnikai eszközök beszerzése" (EKR azonosító: 
EKR000810962019) 

3. A  közbeszerzési eljárás fajtája, megindításának körülményei:  A  közbeszerzésekről 
szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Része szerinti, uniós 
értékhatárt elérő, gyorsított nyílt (Kbt.  81.  §  (10)  bekezdése szerinti) közbeszerzési eljárás 

4. Eljárási cselekmény: a Kbt.  81.  §  (5)  bekezdésében foglaltakkal összefüggésben az 
ajánlatok értékelése, az értékelési sorrend felállítása, előzetes bírálat az értékelési sorrend 
szerint legkedvezőbb ajánlat tekintetében, javaslat a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdés szerinti eljárási 
cselekmények vonatkozásában 

5. Helyszín:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

6. Időpont:  2019.  szeptember.W 

7. A  jegyzőkönyv felvételekor jelenlévő személyek:  A  Bíráló Bizottság alulírott tagjai. 

II. AJÁNLATOK BONTÁSA 

Az ajánlattételi határidőn belül, azaz  2019.  augusztus  5.  napján  12:00  óráig benyújtott alábbi  2 
(kettő) darab ajánlat bontására az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben került sor 
automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával,  2019.  augusztus  5.  napján 
14:00  órakor: 

Név SzamosMediko Kft. Ultragel  Hungary 2000 
Kft. 

Székhely 1124 Budapest, Fodor u. 93. 1023 Budapest,  Bécsi út  4. 
Adószám 23394021-2-43 13870975-2-41 
1. Nettó ajánlati ár 
(HUF) 

7.295.476  HUF 5.450.000  HUF 

Jelen eljárás során  a  rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nettó  2.690.000  HUF,  mely az 
ajánlatok bontásakor ismertetésre került. 





Józsefvárosi Önkormányzat - „Kisértékű orvostechnikai eszközök beszerzése"— Közbenső Bíráló Bizottsági 
jegyzőkönyv 

III.  AZ  ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRA TEKINTETTEL LEGKEDVEZŐ BB AJÁNLAT 

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás  11.2.5)  pontjában, valamint a közbeszerzési dokumentumok  2. 
kötetének  7.  pontjában előírta, hogy az ajánlatokat a Kbt.  76.  §  (2)  bekezdés a) pontjában 
meghatározott értékelési szempont (a legalacsonyabb ár) szerint értékeli, mert 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. 

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI.3) További információk pontjában előírta, hogy alkalmazza a Kbt. 
81.  §  (5)  bekezdését, mely szerint az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően, az 
értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és azt követő egy vagy több 
legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el. 

Az ajánlatok értékelési sorrendje: 

1. Ultragel  Hungary 2000  Kft.  (1023 Budapest,  Bécsi  IA 4.) 
Nettó ajánlati ár  (HUF):  5.450.000  HUF 

2. SzamosMediko Kft.  (1124 Budapest, Fodor u. 93.) 
Nettó ajánlati ár  (HUF):  7.295.476  HUF 

Az  ajánlati felhívásban előírt, legalacsonyabb árra vonatkozó értékelési szempont alapján  a 
legkedvezőbb ajánlatot az  Ultragel  Hungary 2000  Kft.  (1023 Budapest,  Bécsi út  4.) 
ajánlattevő tette.  Az  Ultragel  Hungary 2000  Kft. által megajánlott nettó ajánlati ár  5.450.000  HUF. 

Az  értékelési sorrend felállítását követően  a  Bíráló Bizottság megállapítja, hogy Ajánlatkérő  a  Kbt. 
81.  §  (5)  bekezdése alapján  a  felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján legkedvezőbb 
ajánlatot tett  Ultragel  Hungary 2000  Kft.  (1023 Budapest,  Bécsi út  4.)  ajánlata tekintetében 
végzi  el a  bírálatot. 

A  Bíráló Bizottság megállapítja, hogy  a  SzamosMediko Kft.  (1124 Budapest, Fodor u. 93.)  által 
benyújtott ajánlat tekintetében  a  Kbt.  81.  §  (5)  bekezdése alapján  a  bírálatot nem végzi  el, 
tekintettel arra, hogy jelen eljárásban nem  a  SzamosMediko Kft. tette  a  felhívásban meghatározott 
értékelési szempont szerint  a  legkedvezőbb ajánlatot. 

IV.  HIÁNYPÓTLÁSI FELHÍVÁS 

Ajánlatkérő az értékelési szempontra tekintettel legkedvezőbb ajánlatot benyújtó  Ultragel  Hungary 
2000  Kft. ajánlatát  a  Kbt.  69.  §  (2)  bekezdésében foglaltak alapján előzetesen megvizsgálta.  Az 
előzetes vizsgálat alapján Ajánlatkérő az  Ultragel  Hungary 2000  Kft. ajánlatát megfelelőnek találta, 
hiánypótlási felhívás vagy felvilágosítás kérés kiküldése nem  volt  szükséges. 

V. DÖNTÉSI JAVASLAT 

A  Bíráló Bizottság az eredeti ajánlat részeként ajánlattevő által benyújtott dokumentumok, 
igazolások vizsgálata alapján az alábbi döntési javaslatot terjeszti Döntéshozó elé: 

1I

 





Józsefvárosi Önkormányzat - „Kisértékű  orvostechnikai eszközök beszerzése"— Közbenső skald  Bizottsági 
jegyzőkönyv  

1. Javasoljuk annak megállapítását, hogy  a  felhívásban meghatározott értékelési szempont 
(legalacsonyabb ár) szerint legkedvezőbb ajánlatot benyújtó  Ultragel  Hungary 2000  Kft. 
(1023 Budapest,  Bécsi út  4.)  ajánlata  a  Kbt.  69.  §  (1)-(2)  bekezdése alapján megfelelő. 

2. A  Bíráló Bizottság egyhangúlag javasolja, hogy  a  Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése alapján az eljárás 
eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontra 
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető alábbi ajánlattevő tekintetében végezze  el a  Kbt. 
69.  §  (4)  bekezdés szerinti eljárási cselekményeket: 

Ultragel  Hungary 2000  Kft.  (1023 Budapest,  Bécsi út  4.) 

Tekintettel arra, hogy kérdés, észrevétel nem volt, a Bírálóbizottság befejezi a munkáját. 

Jegyzőkönyv lezárva k)  óra perckor 

Mellékletek: 

D a Bíráló Bizottság tagjainak egyéni bírálati lapja 

> Döntéshozó döntése 

A  Bíráló Bizottság tagjai: 

dr. Farkas Gábor 
a Bíráló Bizottság közbeszerzési 

szakértelemmel rendelkező tagja 





Józsefvárosi Önkormányzat - „Kisértékű orvostechnikai eszközök beszerzése"— Egyéni birálati lap 

EGYÉNI BÍRÁLATI LAP 

A  Bíráló Bizottság tagjaként — összhangban a „Kisértékű orvostechnikai eszközök beszerzése" 
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz tartozó záró bíráló bizottsági jegyzőkönyv II-Iv.  pontjaiban tett 
megállapításokkal - az alábbi döntési javaslatot terjesztem Döntéshozó elé: 

1. Javaslom annak megállapítását, hogy  a  felhívásban meghatározott értékelési szempont 
(legalacsonyabb ár) szerint legkedvezőbb ajánlatot benyújtó  Ultragel  Hungary 2000  Kft. 
(1023 Budapest,  Bécsi  tit 4.)  ajánlata  a  Kbt.  69.  §  (1)-(2)  bekezdése alapján megfelelőnek 
minősül. 

2. Javaslom, hogy a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés 
meghozatalát megelőzően az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető alábbi ajánlattevő tekintetében végezze el a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdés szerinti 
eljárási cselekményeket: 

Ultragel  Hungary 2000  Kft.  (1023 Budapest,  Bécsi út  4.) 

Budapest, 2019.  szeptember ZP-

 

 

aláíras 

AG 





Józsefvárosi önkormányzat - „Kisértokft orvostechnikai eszközök beszeizise- Egyéni hírálaU lap 

EGYÉNI BÍRÁLATI LAP 

A  Bíráló Bizottság tagjaként — összhangban a „Kisértékű orvostechnikai eszközök beszerzése" 
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz tartozó záró bíráló bizottsági jegyzőkönyv II-Iv.  pontjaiban tett 
megállapításokkal - az alábbi döntési javaslatot terjesztem Döntéshozó elé: 

1. Javaslom annak megállapítását, hogy  a  felhívásban meghatározott értékelési szempont 
(legalacsonyabb ár) szerint legkedvezőbb ajánlatot benyújtó  Ultragel  Hungary 2000 
Kft.  (1023 Budapest,  Bécsi  it 4.)  ajánlata  a  Kbt.  69.  §  (1)-(2)  bekezdése alapján 
megfelelőnek minősül. 

2. Javaslom, hogy  a  Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés 
meghozatalát megelőzően az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető alábbi ajánlattevő tekintetében végezze  el a  Kbt.  69.  §  (4)  bekezdés szerinti 
eljárási cselekményeket: 

Ultragel  Hungary 2000  Kft.  (1023 Budapest,  Bécsi út  4.) 

Budapest, 2019.  szeptember  20. 





Józsefvárosi Önkormányzat - „Kiséttéial orvostechnikai eszközök beszerzése- Egyéni bírálati lap 

EGYÉNI BÍRÁLATI LAP 

A  Bíráló Bizottság tagjaként — összhangban a „Kisértékű orvostechnikai eszközök beszerzése" 
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz tartozó záró bíráló bizottsági jegyzőkönyv II-IV.  pontjaiban tett 
megállapításokkal - az alábbi döntési javaslatot terjesztem Döntéshozó elé: 

1. Javaslom annak megállapítását, hogy  a  felhívásban meghatározott értékelési szempont 
(legalacsonyabb ár) szerint legkedvezőbb ajánlatot benyújtó  Ultragel  Hungary 2000 
Kft.  (1023 Budapest,  Bécsi  tit 4.)  ajánlata  a  Kbt.  69.  §  (1)-(2)  bekezdése alapján 
megfelelőnek minősül. 

2. Javaslom, hogy a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés 
meghozatalát megelőzően az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető alábbi ajánlattevő tekintetében végezze el a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdés szerinti 
eljárási cselekményeket: 

Ultragel  Hungary 2000  Kft.  (1023 Budapest,  Bécsi út  4.) 

Budapest, 2019.  szeptember  20. 

aláírás 

/ig 
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Józsefvárosi Önkormányzat - „Sterilizáló készülékek beszelzése — Közbenső Bíráló Bizottság/jegyzőkönyv 

BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI ÜLÉSRŐ L KÉSZÜLT JEGYZŐ KÖNYV 

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

1. Ajánlatkérő neve és székhelye:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

2. A  közbeszerzés tárgya: „Sterilizáló készülékek beszerzése" (EKR azonosító: 
EKR000812302019) 

3. A  közbeszerzési eljárás fajtája, megindításának körülményei:  A  közbeszerzésekről 
szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Része szerinti, uniós 
értékhatárt elérő, gyorsított nyílt (Kbt.  81.  §  (10)  bekezdése szerinti) közbeszerzési eljárás 

4. Eljárási cselekmény: a Kbt.  81.  §  (5)  bekezdésében foglaltakkal összefüggésben az 
ajánlatok értékelése, az értékelési sorrend felállítása, előzetes bírálat az értékelési sorrend 
szerint legkedvezőbb ajánlat tekintetében, javaslat a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdés szerinti eljárási 
cselekmények vonatkozásában 

5. Helyszín:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

6. Időpont:  2019.  szeptember  VD• 

7. A  jegyzőkönyv felvételekor jelenlévő személyek:  A  Bíráló Bizottság alulírott tagjai. 

IL  AJÁNLATOK BONTÁSA 

Az ajánlattételi határidőn belül, azaz  2019.  augusztus  14.  napján  14:30  óráig benyújtott alábbi  2 
(kettő) darab ajánlat bontására az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben került sor 
automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával,  2019.  augusztus  14.  napján 
16:30  órakor: 

Név: NovelMedix Zrt. SzamosMediko Kft. 
Székhely: 2615  Csővár, 

Madách utca  1. 
1124 Budapest, 
Fodor  utca  93., 
fszt.  2. 

Adószám: 25075081-2-13 23394021-2-43 
Nettó ajánlati ár  (HUF) 5.042.000  HUF 10.647.098  HUF 
Autokláv sterilizáló 
esetében: 
Környezetbarát polimer 
szigetelő anyaggal 
körülvéve (igen / nem) 

Igen Igen 

Autokláv sterilizáló 
esetében: 

  





Józsefvárosi Önkormányzat -Sterilizáló készülékek beszerzése"— Közbenső Bíráló Bizottság/jegyzőkönyv 

Érintőképernyős  LCD 
kijelző, minimum  5"-os 
méretben (igen / nem) 

Igen Igen 

Autokláv sterilizáló 
esetében:  Minimum 2 
szintű jelszóval védett 
hozzáférés (igen / 
nem) 

Igen Igen 

Hölégsterilizáló 
esetében:  Magyar 
nyelvű kijelzővel (igen / 
nem) 

Igen Igen 

Hölégsterilizáló 
esetében:  Ethernet 
port adatkimenetre 
(igen / nem) 

Igen Igen 

Jelen eljárás során  a  rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nettó  4.650.000  HUF,  mely az 
ajánlatok bontásakor ismertetésre került. 

III.  AZ  ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRA TEKINTETTEL LEGKEDVEZŐ BB AJÁNLAT 

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI.3) További információk pontjában előírta, hogy alkalmazza a Kbt. 
81.  §  (5)  bekezdését, mely szerint az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően, az 
értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és azt követő egy vagy több 
legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el. 

Az ajánlatok értékelési sorrendje: 

Lo 





Józsefvárosi Önkormányzat -Sterilizáló készülékek beszerzése"- Közbenső Bíráló Bizottság/jegyzőkönyv 

 

AJÁNLATTEVŐ  NEVE NoveIMedix Zrt. SzamosMediko Kft. 

  

Ajánlat Pont Pontszám Ajánlat Pont Pontszám 
1 Nettó ajánlati ár  (HUF) 5042000,00 100,00 5500,00 10647098,00 47,36 2604,56 

2 

Autokláv sterilizáló 
esetében: 

Környezetbarát polimer 

szigetelő anyaggal 

körülvéve (Igen! nem) 

IGEN 100,00 2000,00 IGEN 100,00 2000,00 

3 

Autokláv sterilizáló 

esetében: 
Érintőképernyős  LCD 

kijelző,  minimum 5"-os 

méretben (Igent nem) 

IGEN 100,00 1000,00 IGEN 100,00 1000,00 

 

Autokláv sterilizáló 

esetében:  Minimum 2 

szintu jelszoval vedett 

hozzáférés (Igent nem) 

IGEN 100,00 1000,00 IGEN 100,00 1000,00 

5 

Hőlégsterilizáló 

esetében:  Magyar 
nyelvű kijelzővel (Igen! 

nem) 

IGEN 100,00 1000,00 IGEN 100,00 1000,00 

6 

Hőlégsterilizáló 

esetében: Ethe port rnet 
adatkimenetre (igen! 

nem) 

IGEN 100,00 500,00 IGEN 100,00 500,00 

 

Összpontszám: 

  

11000,00 

  

8104,56 





Józsefvárosi Önkormányzat -‚Sterilizáló készülékek beszerzése"— Közbensó  &MI6  Bizottsági jegyzőkönyv 

Az ajánlati felhívásban előírt értékelési szempontok, valamint a jegyzőkönyv III. pontjában foglalt 
értékelési táblázat adatai alapján a legkedvezőbb ajánlatot a NovelMedix Zrt.  (2615  Csővár, 
Madách utca  1.)  ajánlattevő tette. 

Az értékelési sorrend felállítását követően a Bíráló Bizottság megállapítja, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 
81.  §  (5)  bekezdése alapján a felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján 
legkedvezőbb ajánlatot tett NovelMedix Zrt.  (2615  Csővár, Madách utca  1.)  ajánlata tekintetében 
végzi el a bírálatot. 

A  Bíráló Bizottság megállapítja, hogy a SzamosMediko  KR. (1124 Budapest,  Fodor  u. 93.)  által 
benyújtott ajánlat tekintetében a Kbt.  81.  §  (5)  bekezdése alapján a bírálatot nem végzi el, 
tekintettel arra, hogy jelen eljárásban nem a SzamosMediko Kft. tette a felhívásban meghatározott 
értékelési szempont szerint a legkedvezőbb ajánlatot. 

IV.  HIÁNYPÓTLÁSI FELHÍVÁS 

Ajánlatkérő az értékelési szempontra tekintettel legkedvezőbb ajánlatot benyújtó NovelMedix Zrt. 
ajánlatát a Kbt.  69.  §  (2)  bekezdésében foglaltak alapján előzetesen megvizsgálta. Az előzetes 
vizsgálat alapján Ajánlatkérő a NovelMedix Zrt. ajánlatát megfelelőnek találta, hiánypótlási felhívás 
vagy felvilágosítás kérés kiküldése nem volt szükséges. 

V. DÖNTÉSI JAVASLAT 

A  Bíráló Bizottság az eredeti ajánlat részeként benyújtott dokumentumok vizsgálata alapján az 
alábbi döntési javaslatot terjeszti Döntéshozó elé: 

1. Javasoljuk annak megállapítását, hogy a felhívásban meghatározott értékelési szempontok 
szerint legkedvezőbb ajánlatot benyújtó NovelMedix Zrt.  (2615  Csővár, Madách utca  1.) 
ajánlata a Kbt.  69.  §  (1)-(2)  bekezdése alapján megfelelő. 

2. A  Bíráló Bizottság egyhangúlag javasolja, hogy a Kbt.  69. 5(4)  bekezdése alapján az eljárás 
eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a felhívásban foglalt értékelési 
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlatot benyújtó alábbi 
ajánlattevő tekintetében végezze el a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdés szerinti eljárási 
cselekményeket: 

NovelMedix Zrt.  (2615  Csővár, Madách utca  1.) 

Tekintettel arra, hogy kérdés, észrevétel nem volt, a Bírálóbizottság befejezi a munkáját. 

Jegyzőkönyv lezárval  0  óra perckor 

Mellékletek: 

> a Bíráló Bizottság tagjainak egyéni bírálati lapja 

Döntéshozó döntése 





Józsefvárosi Önkormányzat -Sterilizáló készülékek beszerzése"- Közbenső Bíráló Bizottság/jegyzőkönyv 

A  Bíráló Bizottság tagjai: 





Józsefvárosi Önkormányzat - „Sterkizáló készülékek beszerzése"- Egyánl bírálati lap 

EGYÉNI BÍRÁLATI LAP 

A  Bíráló Bizottság tagjaként — összhangban a „Sterilizáló készülékek beszerzése" tárgyú 
közbeszerzési eljáráshoz tartozó záró bíráló bizottsági jegyzőkönyv II-Iv.  pontjaiban tett 
megállapításokkal - az alábbi döntési javaslatot terjesztem Döntéshozó elé: 

1. Javaslom annak megállapítását, hogy a felhívásban meghatározott értékelési szempontok 
szerint legkedvezőbb ajánlatot benyújtó NovelMedix Zrt.  (2615  Csővár, Madách utca  1.) 
ajánlata a Kbt.  69.  §  (1)-(2)  bekezdése alapján megfelelőnek minősül. 

2. Javaslom, hogy a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés 
meghozatalát megelőzően az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető alábbi ajánlattevő tekintetében végezze el a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdés szerinti 
eljárási cselekményeket: 

NovelMedix Zrt.  (2615  Csővár, Madách utca  1.) 

Budapest, 2019.  szeptember  





Józsefvárosi Önkormányzat -Sterilizáló készülékek beszerzése- Egyéni bírálat/lap 

EGYÉNI BÍRÁLATI LAP 

A  Bíráló Bizottság tagjaként — összhangban a „Sterilizáló készülékek beszerzése" tárgyú 
közbeszerzési eljáráshoz tartozó záró bíráló bizottsági jegyzőkönyv II-IV.  pontjaiban tett 
megállapításokkal - az alábbi döntési javaslatot terjesztem Döntéshozó elé: 

1. Javaslom annak megállapítását, hogy a felhívásban meghatározott értékelési szempontok 
szerint legkedvezőbb ajánlatot benyújtó NovelMedix Zrt.  (2615  Csővár, Madách utca 
1.)  ajánlata a Kbt.  69.  §  (1)-(2)  bekezdése alapján megfelelőnek minősül. 

2. Javaslom, hogy a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés 
meghozatalát megelőzően az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető alábbi ajánlattevő tekintetében végezze el a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdés szerinti 
eljárási cselekményeket: 

NovelMedix Zrt.  (2615  Csővár, Madách utca  1.) 

Budapest, 2019.  szeptember  20. 

 

  





Józsefvárosi önkormányzat -„Sterilizáló készülékek bearer:eel - Egyéni  birdied  lap 

EGYÉNI BÍRÁLATI LAP 

A  Bíráló Bizottság tagjaként — összhangban a „Sterilizáló készülékek beszerzése" tárgyú 
közbeszerzési eljáráshoz tartozó záró bíráló bizottsági jegyzőkönyv II-IV.  pontjaiban tett 
megállapításokkal - az alábbi döntési javaslatot terjesztem Döntéshozó elé: 

1. Javaslom annak megállapítását, hogy a felhívásban meghatározott értékelési szempontok 
szerint legkedvezőbb ajánlatot benyújtó NovelMedix  Zit. (2615  Csővár, Madách utca 
1.)  ajánlata a Kbt.  69.  §  (1)-(2)  bekezdése alapján megfelelőnek minősül. 

2. Javaslom, hogy a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés 
meghozatalát megelőzően az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető alábbi ajánlattevő tekintetében végezze el a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdés szerinti 
eljárási cselekményeket: 

NovelMedix Zrt.  (2615  Csővár, Madách utca  1.) 

Budapest, 2019.  szeptember  20. 





5-  kJ, 4.24),ZA:k 

Multi  hmkcionális elektromos stimuláló 

BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI JEGYZŐ KÖNYV 
JELENLÉTI ÍV 

A  Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross Utca  63-67.),  mint Ajánlatkérő által 
„Multifunkcionális elektromos stimuláló" tárgyban indított, Kbt. Második Rész, Uniós értékhatárt 
elérő gyorsított nyílt közbeszerzési (Kbt.  81.§  szerinti) eljárás Bíráló Bizottsági üléséhez. 

I. 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

1. Ajánlatkérő neve és székhelye: Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross Utca 
63-67.) 

2. A  közbeszerzés tárgya: „Multifunkcionális elektromos stimuláló" 

3. A  közbeszerzési eljárás fajtája, megindításának körülményei: Kbt. Második Rész, Uniós 
értékhatárt elérő  (81.§  bekezdés szerinti) gyorsított nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményezett 
2019.  július  09.  napján az ajánlati felhívás feladásával, mely az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
2019.  július  22.  napján jelent meg. 

4. Eljárási cselekmény: döntés a Kbt.  81.  §  (5)  bekezdés alapján az ajánlatok értékeléséről, 
Kbt.  69.§ (4)  bekezdés szerinti igazolások benyújtásáról 

5. Helyszín: Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross Utca  63-67.) 

6. Időpont:  2019.  szeptember  20. 

7. A  jegyzőkönyv felvételekor jelenlévő személyek:  A  Bíráló Bizottság alulírott tagjai. 

8. Ajánlattevők neve, székhelye, ajánlati ár:  A 2019.  augusztus  05.  napján létrejött bontási 
jegyzőkönyv szerint. 

IL 
KBT.  76.  §  (1.3)  BEKEZDÉSE SZERINTI MEGÁLLAPÍTÁS 

A  Kbt.  76.§ (13)  bekezdése szerint: 

„Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban olyan előírásokat határoz meg, amelyek biztosek, 
hogy az ajánlatkérő az ajänlatteyök által benyújtott információkat ellenőrizni tudja annak megállapítása 
érdekében, hogy az ajánlat mennyiben felel meg az értékelési szempontoknak. Kétség esetén az 
ajánlatkérőnek meg kell győződnie az ajánlattevő által benyújtat információk helytállóságáról." 

Ajánlatkérő a felhívás VI.3. További információk pontjában az alábbiakat írta elő: 

„AK  alkalmazza a Kbt.  81.  §  (5)  bekezdését" 

Kbt.  81.§ (5)  bek alapján: 
Az ajánlatkérő nyílt eljárásban az eljárást megindító felhívásban rendelkezhet úgy is, hogy az ajánlatok 
bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok 
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értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a  
legkedvezőbb  es  az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a  
bírálatot.  A 69.  § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a bírálat során ilyenkor is 
biztosítani kell, hogy az összegezésben megnevezett nyertes -  es ha  az összegezésben meg kívánja 
nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett - ajánlattevő ajánlatának érvényességét az eljárást 
lezáró döntést megelőzően az ajánlatkérő az ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó igazolások 
vizsgálatára is kiterjedően teljeskörűen elbírálja." 

Ajánlatkérő úgy döntött, hogy a bírálatot az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő 
vonatkozásában végzi el. 
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IlL 
A  KBT.  81.  §  (5)  BEKEZDÉSE SZERINT  AZ  AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINTI ÉRTÉKELÉSE  A  BÍRÁLATOT MEGELŐ ZŐ EN 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt.  76.  §  (2)  bekezdés a) pontjában meghatározott értékelési szempont (a legalacsonyabb ár) szerint értékeli. 

'Nay rUltragel Hungary 2000 Kt 

' Értékelési szempont  Ultragel  Hungary 2000  Kereskedelmi  es  Szolgáltató Korlatolt Felek5sségü Társaság1 
OMSZOV-MEDIC Onostechnikai Fejlesztő Gyártó  es  Kereskedelmi Korlatolt Feleltsségü 

Társaság  
10mszöy-medic  Kt 1SzamoMediko Kft 

SzamosMediko 

'Székhely 11023 Budapest,  Becsi út  4. .0081 Budapest,  Kenyémiező  u. 6. 11124 Budapest, Fodor u. 93  fsz.  2.1 . . _ 
Nettó ajánlati  är  (HUP)  620000 sfeir-  . 

cc 
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IV. 
KÖZBENSŐ  DÖNTÉSI JAVASLAT 

A  fentiek és a Kbt.  81.§ (5)  bekezdése alapján a Bírálóbizottság az alábbi döntésekre tesz 

javaslatot: 

1. OMSZÖV-MEDIC Orvostechnikai Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság  (1081 Budapest  Kenyérmező Utca  6.)  ajánlattevő által benyújtott ajánlat 
az előzetes értékelés alapján nem minősül a legkedvezőbbnek, így a Kbt.  81.  §  (5)  bekezdés 
és a felhívás I1I.1.1.) pontjában foglaltak alapján Ajánlatkérő a Kbt.  69.  § szerinti bírálati 
cselekményeket ajánlattevő vonatkozásában nem végzi el. 

2. SzamosMediko Kft.  (1124 Budapest  Fodor Utca  93.  fszt.  2.)  ajánlattevő által benyújtott ajánlat 
az előzetes értékelés alapján nem minősül a legkedvezőbbnek, így a Kbt.  81.  §  (5)  bekezdés 
és a felhívás III.1.1.) pontjában foglaltak alapján Ajánlatkérő a Kbt.  69.  § szerinti bírálati 
cselekményeket ajánlattevő vonatkozásában nem végzi el. 

3. Ultragel  Hungary 2000  Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(1023 Budapest  Bécsi Út  4)  ajánlattevő által benyújtott ajánlat az előzetes értékelés alapján  a 

legkedvezőbbnek minősül, így  a  Kbt.  81.  §  (5)  bekezdés és  a  felhívás III.1.1.) pontjában 

foglaltak alapján Ajánlatkérő  a  Kbt.  69.  E szerinti  Wale  cselekményeket aiánlattevő 

vonatkozásában véozi  el.  

V. 
HIÁNYPÓTLÁS 

Ajánlatkérő az értékelési sorrend felállítását követően az értékelési sorrendben legkedvezőbb 
ajánlatot megvizsgálta, amelynek eredményeképpen megállapította, hogy az  Ultragel 
Hungary 2000  Kereskedelmi  As  Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (1023 
Budapest  Bécsi  (it 4)  ajánlattevő ajánlata hiánytalanul került benyújtásra, hiánypótlás 
elrendelésére nincs szükség. 

VI.  
A  KBT.  69.  §  (2)  BEKEZDÉSE SZERINT  AZ  AJÁNLATOK MEGFELELŐ SÉGÉRŐ L 

A  Bírálóbizottság alulírott tagjai az ajánlatok áttanulmányozását követően a Kbt.  69.  §  (2) 

bekezdése alapján egyhangúlag javasolja megállapítani, hogy: 

D az  Ultragel  Hungary 2000  Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság  (1023 Budapest  Bécsi Út  4)  ajánlattevő ajánlata megfelelő.  

VII.  

KBT.  69.  §  (4)  BEKEZDÉS VONATKOZÁSÁBAN IGAZOLÁSOK BENYÚJTÁSA 

A  Bírálóbizottság egyhangúlag javasolja, hogy a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése alapján az eljárás 

eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel 
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legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a kizáró okok és az alkalmassági 

követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására: 

Ultragel  Hungary 2000  Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság  (1023 Budapest  Bécsi Út  4)  ajánlattevőt. 

Jegyzőkönyv lezárva  10  óra  45  perckor 

A  Bírálóbizottság tagjai: 

Bujtor Dávid 
bírálóbiztosság tagja bírálóbiztosság tagja 
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