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

Előterjesztő: Sátly Balázs elnök 

ELŐ TERJESZTÉS 
  sz. napirend 

a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság  2020.  augusztus 31-ei ülésére 

Tárgy: Javaslat az Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan "Video-
gasztroszkóp,- kolonoszkóp és endoszkópmosó-fertőtlenítő automata készülékek" tárgyú 
közbeszerzési eljárásban köztes döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Sátly Balázs elnök 
Készítette: Gazdálkodási Ügyosztály Közbeszerzési Iroda 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Mellékletek:  1.  számú melléklet: Bontási jegyzőkönyv 

2.  számú melléklet: Bíráló Bizottsági ülésről jegyzőkönyv 

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.) 
a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (Kbt.) II. része szerinti, gyorsított nyílt 
közbeszerzési eljárást (Kbt.  81.  §  (10)  bekezdés) indított „Video-gasztroszkóp,-
kolonoszkóp és endoszkópmosó-fertőtlenítő automata készülékek" tárgyban. Az 
eljárásban nem lehetett részajánlatot tenni. 

A  közbeszerzési eljárás megindításáról a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság  42/2020 
(VI.22.) számú határozatában döntött. 

Az ajánlattételi határidőn belül, azaz  2020.07.24. 11:00  óráig az eljárásban benyújtott ajánlat 
bontására az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben került sor automatikusan, az 
ajánlattételi határidő lejártát követően  2020.07. 24.  napján. 

A  bontáson ismertetésre került  a  rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó  21.970.000,-
HUF 

A  fenti tárgyú eljárásban  1  darab, azaz egy ajánlat érkezett: 

 

Részszempont HUN-MED Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság  (2045  Törökbálint, Tó  Park 
Utóa  3.) 
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2. 
Video-gasztroszkóp esetében: Színes CCD 
video-chip  az eszköz digitális végébe építve 
(igen / nem) 

Igen 

3. Video-kolonoszkóp esetében: Színes CCD 
video-chip  az eszköz digitális végébe építve 

Igen 



 

(igen / nem) 

 

4 . Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata 
esetében: Erintőképernyö megléte (igen / nem) Igen

 

5. 

Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata 
esetében: Előnyt jelent a készülék 
kamraajtajának kéz érintése nélküli 
nyitása/zárása (igen / nem) 

Igen
 

. 
es etében:  

Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata 
Ethernet  (vagy egyéb számítógépes) 

csatlakozás a távoli hozzáféréshez szervizelés 
és szoftverfrissítéshez (igen / nem) 

Igen
 

Az értékelés szempontja a legjobb ár-érték arány. 

A  bontást követően a beérkezett ajánlat előzetes bírálata során az Ajánlatkérő ellenőrizte, 
hogy 

• az érvényes ajánlattételhez szükséges valamennyi irat, igazolás, nyilatkozat, egyéb 
előírt dokumentum szerepel-e az ajánlatokban; 

• azok megfelelnek-e az előírt  formal  és tartalmi követelményeknek; 
• nem áll-e fenn ajánlattevőkkel szemben kizáró ok a Kbt.  62.  §  (1)-(2)  bekezdésében 

foglaltakkal összhangban; 
• elvégezte az ajánlat értékelését. 

A  benyújtott ajánlat Kbt.  69.  §  (1)-(2)  bekezdések szerinti bírálata alapján megállapításra 
került, hogy az ajánlat szakmai szempontból megfelelő és nincs a Kbt.  71-72.  § szerinti 
bírálati cselekmények elvégzésére okot adó körülmény sem. 

A  Bíráló Bizottság a benyújtott ajánlat áttanulmányozását követően a Kbt.  69.  §  (2)  bekezdése 
alapján egyhangúlag javasolta megállapítani, hogy a HUN-MED Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (2045  Törökbálint, Tó  Park  Utca  3.)  ajánlattevő 
ajánlata megfelelő. 

A  Kbt.  69. (3)  bekezdése szerinti megfelelőnek talált ajánlat értékelési szempont szerinti 
értékelését elvégezte, az ajánlat értékelése a Kbt.  76.  §  (2)  bekezdés  c)  pont szerint, a legjobb 
ár-érték arányt megjelenítő szempontok alapján történt. 

Megállapítható továbbá, hogy HUN-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság az MI alkalmassági feltétel teljesülésére vonatkozó igazolásokat az 
ajánlatában nem nyújtotta be, így a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése szerint szükséges eljárni. 

A  Bíráló Bizottság  2020.  augusztus 05-én  11  órakor tartotta ülését, melyen az alábbi köztes 
döntést javasolta: 

Bíráló Bizottság a benyújtott ajánlat áttanulmányozását követően a Kbt.  69.  §  (2) 
bekezdése alapján egyhangúlag javasolta megállapítani, hogy a HUN-MED 
Kereskedelmi is Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (2045  Törökbálint, Tó 
Park  Utca  3.)  ajánlattevő ajánlata megfelelő, 
Bíráló Bizottság egyhangúlag javasolta az eljárás eredményéről szóló döntés 
meghozatalát megelőzően, a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése alapján, a HUN-MED 
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint egyetlen 
megfelelő és az értékelési szempontok szerint legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 



ajánlattevőt felhívni az  M1  alkalmassági követelmény tekintetében az ajánlati 
felhívásban és közbeszerzési dokumentációban előírt igazolások benyújtására. 

Jelen előterjesztés  2.  sz. mellékletét képező Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv tartalmazza a 
Bíráló Bizottsági tagok bírálatát is, így külön egyéni bírálati lap nem készült. 

Az ajánlati kötöttség  2020.  augusztus  24.  napján jár le. Ajánlatkérő további  30  nappal 
meghosszabbította az ajánlati kötöttséget a Kbt. rendelkezése értelmében. 

H. A  beterjesztés indoka 

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Bizottság hatásköre. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja, az Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan Video-gasztroszkóp,-
kolonoszkóp és endoszkópmosó-fertőtlenítő automata készülékek beszerzéséhez szükséges 
közbeszerzési eljárás lefolytatása, amelynek része a köztes döntés meghozása. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  Budapest  Főváros 
VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület  36/2014. (XI. 06.)  önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: SzMSz)  7.  melléklet  1.1.1.  pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi 
Bizottság döntési hatáskörébe tartozik tárgyi ügy. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának  ...../2020.  (VIII.  31.)  számú határozata 

"Video-gasztroszkóp,- kolonoszkóp és endoszkópmosó-fertőtlenítő automata készülékek" 
tárgyú közbeszerzési eljárásban köztes döntés meghozatalára 

A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 
az Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan "  Video-gasztroszkóp,- kolonoszkóp 
es  endoszkópmosó-fertőtlenítő automata készülékek" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
elrendeli a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése alapján, a HUN-MED Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint egyetlen megfelelő és az értékelési szempontok 
szerint legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt felhívni az  M1  alkalmassági 
követelmény tekintetében az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentációban előírt 
igazolások benyújtására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  augusztus  31. 
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A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Közbeszerzési 
Iroda 
A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a 
közzététel módjára: honlapon. 

Budapest, 2020.  augusztus  17. 

Sátly Balázs 
elnök 

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY, KÖZBESZERZÉSI IRODA 

LEÍRTA: TÓTH GYÖNGYI GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY, KÖZBESZERZÉSI IRODA 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL IGÉNYEL, IGAZOLÁS:  

JOGI KONTROLL: t'S))F--

 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐ RZÉS: 

JÓVÁHAGYTA: 

C 
SÁTLY BALÁZS 

A  KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

CZUKKERNÉ  DR.  PINTÉR ERZSÉBET 

JEGYZŐ 



BONTÁSI JEGYZŐ KÖNYV 

amely készült a(z) Józsefvárosi Önkormányzat (Magyarország,  1082 Budapest  Baross Utca  63-67.  ) mint 
Ajánlatkérő által megindított  „Video-gasztroszkóp, -kolonoszkóp és endoszkópmosó" tárgyú, a 
közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Nyílt eljárás közbeszerzési 
eljárásban benyújtott ajánlatok bontásáról. 

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig  (2020.07.24 11:00)  a fenti tárgyú eljárásban  1  darab, azaz egy 
ajánlat érkezett. 

Ajánlatkérő azt  a  tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: 
nettó  21970000  HUF 

A  bontáson a Kbt.  68.  §  (4)  bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre: 

Ajánlattevő neve: HUN-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye:  2045  Törökbálint Tó  Park  Utca  3 

1. Nettó ajánlati ár  (HUF): 
21800000 

2. Video-gasztroszkóp esetében: Színes CCD video-chip  az eszköz digitális végébe építve (igen / nem) 

Igen 

3. Video-kolonoszkóp esetében: Színes CO video-chip  az eszköz digitális végébe építve (igen / nem): 
Igen 

4. Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata esetében: Érintőképernyő megléte (igen / nem): 
Igen 

5. Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata esetében: Előnyt jelent a készülék kamraajtajának kéz 
érintése nélküli nyitása/zárása (igen / nem): 
Igen 

6. Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata esetében:  Ethernet  (vagy egyéb számítógépes) csatlakozás 
a távoli hozzáféréshez szervizelés és szoftverfrissítéshez (igen / nem): 
Igen 

Kiegészítő információk a bontáshoz: 

A  bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt.  68.  §  (6)  bekezdése szerint erül megküldésre. 
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Video-gasztroszkóp,- kolonoszlüftp ós eadoszkemose-fertötlenitö automata készülékek 

JEGYZŐ KÖNYV 

BÍRÁLÓBIZOTTSÁGI ÜLÉSRÓL 

I. 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

I. Ajánlatkérő neve és székhelye:  Budapest  Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi 
önkormányzat  (1082 Budapest,  Baross utca  63-67.) 

2. A  közbeszerzés tárgya:  Video-gasztroszkóp,- kolonoszkóp ás endoszkópmosó-
fertőtlenítő automata készülékek 

3. A  közbeszerzési eljárás fajtája, meginditásának körülményei: Ajánlatkérő a Kbt. 
Második Rész, Uniós értékhatárt elérő, Kbt.  81.  §  (10)  bekezdés szerinti gyorsított nyílt 
közbeszerzési eljárást kezdeményezett. EKR azonosító: EKR000615862020 

4. Eljárási cselekmény: köztes döntési javaslat a részletes igazolás bekérésról 

5. Helyszín:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat  (1082 
Budapest,  Baross  u. 63-67.) 

6. Időpont:  2020.  augusztus  05. 11.00  óra 

7. A  jegyzőkönyv felvételekor jelenlévőszemélyek:  A  Bírálóbizottság  al  ulírott tagjai. 

IL 
AJÁNLATOK BONTÁSA 

Az ajánlattételi határidőn belül, azaz  2020.07.24 11:00  óráig az eljárásban benyújtott ajánlat 
bontására az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben került sor automatikusan, az 
ajänlattételi határidő lejártát követően  2020.07.24.  napján. 

A  bontáson ismertetésre került  a  rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:  netto  21 970 000 

A  fenti tárgyú eljárásban  1  darab, azaz egy ajánlat érkezett 

  

HUN-b4ZD Kereskedelmi és 
Sz.olgáltató Korlátolt Felelösségü 

TarsuáK  (2045  Tbrokbahnt Tó  Park 
• Utca  3.) 

2. 

 

Video-gasztroszkóp esetében: Színes CCD Igen 

    

G 
ef) 



Video-gasztroszkóp,- kolononlcop és endoszkemosó-fertötlenitei automata készülékek 

 

video-chip  az eszköz  digitalis  végébe építve 
(igen / nem) 

 

3. 
Video-kolonoszköp esetében: Színes CCD 
video-chip  az eszkoz  digitalis  végébe építve 
(ig,11 :  item) 

Igen 

 

Finks/  köpatiosé-fezttitlettitti automata 
esetében: Enntőképemyö megléte (igen / nem) Igcn 

5. 

Endoszkopmosti-fertötlenitő automata 
esetében: Előnyt jelent a készülék 
kamraajtajának kéz érintése nélküli 
nyitása/zárása (igen  1  nem) 

Igen 

6. 

Endoszkópmosó-fertötlenítő automata 
esetében:  Ethernet  (vagy egyéb számítógépes) 
csatlakozás a távoli hozzáféréshez szervizelés 
es  szoftverfrissitésbez.(igen / nem) 

Igen 

Hl. 
AJÁNLATOK BÍRÁLATA 

A  benyújtott ajánlat Kbt.  69.  §  (1)-(2)  bekezdések szerinti bírálata alapján megállapitásra 
került, hogy az ajánlat szakmai szempontból megfelelő és nincs a Kbt.  71-72  § szerinti 
bírálati cselekmények elvégzésére okot adó körülmény sem. 

Az ajánlat Kbt.  69.  §  (1)-(2)  bekezdés szerinti bírálata: 
Felolvasólap Megfelelő  
Nyilatkozat Kbt.  62.  § (I) bekez.dés  k)  pont  kb)  alpontja tekintetében _ Megfelelő 
Nyilatkozat Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pont kc) alpontja tekintetében _.; Megfelelő 
Kbt.  66.  §  (2)  bekezdés szerinti nyilatkozat (közös ajánlattétel esetén kérjük az űrlapon 
jelölni, hogy „Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevök nevében teszem.") Megfelelő  
Kbt.  66.  §  (6)  bekezdése szerinti nyilatkozat ; Megfelelő 
Kbt.  65.  §  (7)  bekezdése szerinti nyilatkozat (adott esetben)  1';  Megfelelő, 
Kbt  67.  §  (4)  bekezdése szerinti nyilatkozat (kérjük az űrlapo(ko)n feltüntetni az Ajánlatkérő 
által a felhívás  111.1.1.  pontjában  elan  kizáró okokat /Kbt.  62.  §  (1)-(2)  bekezdés szerinti 
kizáró okok')  i  Megfelelő  
Egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) ĽJ Megfelelő 
Nyilatkozat változásbejegyezés vonatkozásában  Y.  Megfelelő 
Aláírás minta  3  Megfelelő  
Szakmai ajánlat Megfelelő  
Kereskedelmi ajánlat . ; Megfelelő  
Formai elvárások  U  Megfelelő 
Megfelelőségi Igazolás: Megfelelő  
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Video-gasztroszkóp esetében: Színes CCD 
2. video-chip  az eszköz  digitalis  végébe építve 

(igen / nem) 

Video-kolonoszkóp esetében: Színes CCD 
video-chip  az eszköz  digitalis  végébe építve 
(igen / nem) 

Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata 
esetében: Érintőképemyö megléte (igen /nem) 

Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata 
esetében: Előnyt jelent a készülék 
kamraajtajának kéz érintése nélküli 
nyitása/zárása 

Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata 
esetében:  Ethernet  (vagy egyéb számítógépes) 
csatlakozás a távoli hozzáféréshez szervizelés 
és szoftverfrissítéshez (igen / nem) 

10 

10 

10 

10 

3. 

4. 

5. 

Video-gasztroszköp,- kolonoszköp ós endoszkóprnosó-fertötlenitó automata készülékek 

IV. 
AZ  AJÁNLATOK KBT.  69.  §  (2)  BEKEZDÉSE SZERINT 

MEG FELELŐSÉGÉRŐL 

A  Bírálóbizottság a benyújtott ajánlat áttanulmányozását követően a Kbt.  69.  §  (2)  bekezdése 
alapján egyhangúlag javasolja megállapítani, hogy a HUN-MED Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (2045  Törökbálint  To Park  Utca  3.)  ajánlattevő 
ajánlata megfelelő. 

V. 
A  KBT.  69.  §  (3)  BEKEZDÉSE SZERINT MEGFELELŐNEK TALÁLT 

AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINTI ÉRTÉKELÉSE 

Az ajánlat értékelése a Kbt.  76.  §  (2)  bekezdés  c)  pont szerint, a legjobb ár-értek arányt 
megjelenítő szempontok alapján történik 

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

Bírálóbizottság egyhangúlag javasolja az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát 
megelőzően, a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése alapján, a HUN-MED Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint egyetlen megfelelő és az értékelési szempontok 
szerint legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt felhívni az MI alkalmassági 



Dr. Zilahy dr Lti11csAadrea1hkszQOl63 

V ideo-gasztrostköp,- kolonostköp is endos7képmost'»tertötletuto automata készülékek 

követelmény tekintetében az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentációban előírt 
igazolisok benyújtására. 

VII. 
KÖZTES DÖNTÉSI JAVASLAT 

A  benyújtott ajánlat alapján a Bíráló Bizottság az alábbi köztes döntésre tesz javaslatot: 

Bírálóbizottság a benyújtott ajánlat áttanulmányozását követően a Kbt.  69.  §  (2) 
bekezdése alapján egyhangúlag javasolja megállapítani, hogy a HUN-MED 
Kereskedelmi S Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (2045  Törökbálint Tó 
Park  Utca  3.)  ajánlattevő ajánlata megfelelő, 

Bírálóbizottság egyhangúlag javasolja az eljárás eredményéről szóló döntés 
meghozatalát megelőzően, a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése alapján, a HUN-MED 
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasigot, mint egyetlen 
megfelelő és az ártékelési szempontok szerint legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
ajánlattevöt felhívni az MI alkalmassági követelmény tekintetében  at  ajánlati 
felhívásban ás közbeszerzési dokumentációban előírt igazolások benyújtására. 

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

Jegyzőkönyv lezárva  2020.  augusztus  05. 11.30  öra 

Bíráló Bizottság tagjai: 

Sake Lank) iKrix Andrea \ 
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