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Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 

  

'  sz. napirend 
ELŐ TERJESZTÉS 

a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság  2021.  szeptember  6-aj ülésére 

Tárgy: Javaslat az "Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan informatikai eszközök 
beszerzése két részben" tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására 

Előterjesztő: Sátly Balázs elnök, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 
Készítette: dr. Mészáros Zsolt közbeszerzési referens, Gazdálkodási Ügyosztály Közbeszerzési és 

Pályázatkezelő Iroda 
A  napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű többség, valamint név szerinti szavazás szükséges. 
Mellékletek: 

1. sz. melléklet: EKR000814982021 számú eljárás bontási jegyzőkönyve 
2. sz. melléklet:  Target Consulting  Kft. szakvéleménye 
3. sz. melléklet: Bíráló bizottság dokumentumai 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat kiemelten fontos feladatának tekinti az egészségügyi és egyéb 
szolgáltatásokhoz való hozzájutást, a mindenki számára elérhető magas színvonalú, kulturált 
körülmények közötti betegellátás biztosítását; kiemelt figyelmet fordít az egészségügyi ellátás folyamatos 
fejlesztésére mind a kerületiek egészségbiztonságát, mind az itt tevékenykedő egészségügyi dolgozók 
munkakörülményeit illetően. 
Az Egészséges  Budapest  Program (továbbiakban: EBP) megvalósításával kapcsolatos egyes feladatokról 
szóló  1041/2020. Korm. határozatban megfogalmazottak szerint a Kormány folytatja a fővárosi 
kerületi önkormányzatok, valamint  Budapest  Főváros Önkormányzatának egészségügyi alapellátási és 
járóbeteg-szakellátási fejlesztésének támogatását. Ennek keretében  461.950.000 Ft  támogatást nyújt 
orvosieszköz-fejlesztésre  Budapest  Főváros VIII kerület Józsefvárosi Önkormányzat részére.  A  támogatás 
felhasználására — az előzetes piacfelmérés alapján készült értékbecslések alapján előreláthatólag -  5 
közbeszerzési eljárásban kerülhet sor. Az egyes közbeszerzési eljárások önálló előterjesztésekben 
kerülnek döntéshozatalra.  A  képviselő-testület  2021.  május  06-i  döntésével négy közbeszerzési eljárás (a 
Kbt. Második rész, uniós értékhatárt elérő értékű  81.  §  (1)  bekezdés szerinti nyílt eljárás, részajánlattétel 
biztosításával) került előterjesztésre, amelyekre az előzetes számítások szerint a költségvetési fedezet 
biztosított.  A  négy eljárás alapbeszerzésének becsült bruttó értéke összesen:  445.953.221. Ft. 
Az „Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan informatikai eszközök beszerzése két részben" 
tárgyú közbeszerzési eljárásban a  2021.06.16-án  érkezett kiegészítő tájékoztatás kérések vonatkozásában 
a Bíráló bizottság megállapította, hogy három kiegészítő tájékoztatás kérésre adható válasz semmiképp 
sem kezelhető az ajánlati felhívás módosításának formájában, még az ajánlattételi határidő eltolása 
mellett sem, ezen válaszok nyomán az eljárás visszavonása szükséges. 
A  visszavonásról az ajánlattételi határidő  (2021.06.28.)  lejárta előtt hirdetmény került feladásra, miután 
az erről szóló döntés  2021.06.21-én megtörtént. 
A  Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ (a továbbiakban: JEK)  2021.06.18-22.  között — a 
kiegészítő tájékoztatás kérések alapján — átdolgozta „az Egészséges Budapestért Programhoz 
kapcsolódóan informatikai eszközök beszerzése  2  részben" tárgyú közbeszerzési dokumentáció részét 
képező műszaki dokumentációt. Az átdolgozott műszaki dokumentáció alapján döntött úgy a 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2021.06.28.-ai ülésén, hogy megindítja az ismetelt eljárást. 

EKR000814982021 azonosító számon megindított új közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidő 
2021.08.18. 16:00-kor  lejárt. Eddig az időpontig a következő ajánlatok kerültek benyújtásra: 
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1. rész Szerverek  es  szerver szoftverek: 

- TRACO Kereskedelmi is Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság nettó  194 942 202 Ft 

2. rész Számítógépek, monitorok és szoftverek: 

- TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság nettó  48 210 110 Ft 

- IP  Cam Technologies  Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nettó  43 668 280 Ft 

A  rendelkezésre álló fedezet: 

1.rész Szerverek és szerver szoftverek: nettó  39 190 920 Ft 

2. rész Számítógépek, monitorok  es  szoftverek: nettó  26 016 748 Ft 

Megállapítható, hogy a rendelkezésre álló fedezet nem elegendő egyik rész vonatkozásában sem.  A  Kbt. 
70.  §  (1)  bekezdése a következőképp rendezi a kialakult helyzetet: 

„Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő a  69.  §-tól 
eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló 
döntést,  ha  az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a -  75.  §  (4)  bekezdésének 
megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, vagy az ajánlatok bírálatának hiányában 
is megállapítható, hogy egyéb okból az eljárás eredménytelenné nyilvánításának van helye.  Ha  az 
ajánlatkérő nem végzi el az ajánlatok bírálatát, az eredménytelen eljárásra tekintettel az ajánlatkérő nem 
élhet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás indításának lehetőségével a  98.  §  (2)  bekezdés a) pontja 
szerint." 

A  fentiekre tekintettel tehát Ajánlatkérőnek lehetősége van bírálati cselekmények elvégzése nélkül, az 
eljárást eredménytelenné nyilvánítani. 

II. A  beterjesztés indoka 
A  közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény  75.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja alapján 
meghozandó, az eredménytelenség megállapításáról szóló döntés meghozatala a Bizottság 
hatásköre. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja, az ,Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan informatikai eszközök beszerzése 
két részben" tárgyú, a Kbt. Második rész, uniós értékhatárt elérő értékű  81.  §  (1)  bekezdés szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása.  A  döntés nem jelent pénzügyi kötelezettségvállalást. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Képviselő-testület  es  Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  Budapest  Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület  36/2014.  (XI.06.) önkormányzati rendelet  7. 
melléklet  1.1.1.  pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntési hatáskörébe tartozik tárgyi 
ügy. 
A  közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII törvény (Kbt.) Második rész, uniós értékhatárt elérő értékű 
81.  §  (1)  bekezdés szerinti nyílt eljárás.  A  Kbt.  75.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja alapján : "Eredménytelen az 
eljárás,  ha 

b)  kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be". 

Kbt.  27.  §  (5)  Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a 
bírálóbizottság tagja. Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal 
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1. rész Szerverek  es  szerver szoftverek: 

- TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság nettó  194 942 202 Ft 

2. rész Számítógépek, monitorok  es  szoftverek: 

- TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság nettó  48 210 110 Ft 

- IP  Cam Technologies  Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nettó  43 668 280 Ft 

A  rendelkezésre  Ink) fedezet: 

1.rész Szerverek és szerver szoftverek: nettó  39 190 920 Ft 

2. rész Számítógépek, monitorok és szoftverek: nettó  26 016 748 Ft 

Megállapítható, hogy a rendelkezésre álló fedezet nem elegendő egyik rész vonatkozásában sem.  A  Kbt. 
70.  § (I) bekezdése a következőképp rendezi a kialakult helyzetet: 

"Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő a  69.  §-tól 
eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló 
döntést,  ha  az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a -  75.  §  (4)  bekezdésének 
megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, vagy az ajánlatok bírálatának hiányában 
is megállapítható, hogy egyéb okból az eljárás eredménytelenné nyilvánításának van helye.  Ha  az 
ajánlatkérő nem végzi el az ajánlatok bírálatát, az eredménytelen eljárásra tekintettel az ajánlatkérő nem 
élhet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás indításának lehetőségével a  98.  §  (2)  bekezdés a) pontja 
szerint." 

A  fentiekre tekintettel tehát Ajánlatkérőnek lehetősége van bírálati cselekmények elvégzése nélkül, az 
eljárást eredménytelenné nyilvánítani. 

II.  A  beterjesztés indoka 
A  közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény  75.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja alapján 
meghozandó, az eredménytelenség megállapításáról szóló döntés meghozatala a Bizottság 
hatásköre. 

HI. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja, az "Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan informatikai eszközök beszerzése 
két részben" tárgyú, a Kbt. Második rész, uniós értékhatárt elérő értékű  81.  §  (1)  bekezdés szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása.  A  döntés nem jelent pénzügyi kötelezettségvállalást. 

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  7. 
melléklet  1.1.1.  pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntési hatáskörébe tartozik tárgyi 
ügy. 
A  közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXL111. törvény (Kbt.) Második rész, uniós értékhatárt elérő értékű 
81.  §  (1)  bekezdés szerinti nyílt eljárás.  A  Kbt.  75.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja alapján : "Eredménytelen az 
eljárás,  ha 

b)  kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be". 

Kbt.  27.  §  (5)  Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a 
bírálóbizottság tagja. Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal 
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rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal esetében név szerinti 
szavazást kell alkalmazni. 

1041/2020.  (II.17.)  Korn.  határozat az Egészséges  Budapest  Program (továbbiakban: EBP) 
megvalósításával kapcsolatos egyes feladatokról. 

Fentiek alapján kérem a T. Költségvetési és Pénzügyi Bizottságot, hogy az előterjesztésben ismertetett okok 
miatt az alábbi határozati javaslat elfogadásával döntsön az "Egészséges Budapestért Programhoz 
kapcsolódóan informatikai eszközök beszerzése kit részben" tárgyú, a Kbt. Második rész, uniós értékhatárt 
elérő értékű  81.  §  (1)  bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról. 

Határozati javaslat 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 

...../2021.  ( ) számú határozata 

Az "Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan informatikai eszközök beszerzése két részben" 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása 

A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 

1. eredménytelenné nyilvánítja az "Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan informatikai 
eszközök beszerzése két részben" tárgyú, a Kbt. Második rész, uniós értékhatárt elérő értékű  81.  §  (1) 
bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást az előterjesztés mellékletét képező dokumentumok alapján; 

2. felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a közbeszerzési eljárás eredménytelenségének 
kihirdetéséről, és a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény szerinti határidők betartásáról. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Kbt. szerinti határidők szerint 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Közbeszerzési és 
Pályázatkezelő Iroda 

Budapest, 2021.  szeptember  1. 

Sátly Balázs 
a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke 





KÉszíTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY KÖZBESZERZÉSI ÉS PÁLYÁZATKEZELŐ  IRODA 

LEÍRTA'  DR  MÉSZÁROS ZSOLT KÖZBESZERZÉSI REFERENS, GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 

KÖZBESZERZÉSI ÉS PÁLYÁZATKEZELÖ IRQDA 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL!  NEM  IGÉNYEL, IGAZOLÁS: (hat_ 

JOGI KONTROLL: 

ELLENŐRIZTE: 

Ste 
SÁTLY BALÁZS 

A  KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

Dr. Szilvia 

YZÖ 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÖVÁHAGYTA: 





BONTÁSI JEGYZŐ KÖNYV 

amely készült a(z) Józsefvárosi Önkormányzat (Magyarország,  1082 Budapest  Baross Utca  63-67.  ), mint 
Ajánlatkérő által megindított „Informatikai beszerzés" tárgyú, a közbeszerzéseluM1 szóló  2015.  évi  CUM. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) Nyílt eljárás közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bontásáról. 

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig  (2021.08.18 16:00)  a fenti tárgyá eljárásban  3  darab, azaz három 
ajánlat érkezett. 

A  rész neve és száma: Szerverek  es  szerver szoftverek  1 

Ajánlatkérő azt  a  tájékoztatást adta, hogyjelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: 
nettó  39190920  HUF 

A  rész neve és száma: Számítógépek, monitorok és szoftverek  2 

Ajánlatkérő azt  a  tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: 
nettó  26016748  HUF 

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

Ajánlattevő neve: IP  Cam Technologies  Kereskedelmi  es  Szolgáltató Kft. (vezető ajánlattevő) 
Székhelye:  1152 Budapest  Telek Utca  7-9. 

Rész neve: Számítógépek, monitorok és szoftverek  (2) 

Nettó összesen ár: 
43 668 280 

Ajánlattevő neve: TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető 
ajánlattevő) 
Székhelye:  1095 Budapest  Máriássy Utcai. 

Rész neve: Szerverek és szerver szoftverek  (1) 

Nettó összesen ár: 
194 942 202 

Rész neve: Számítógépek, monitorok  es  szoftverek  (2) 

Nettó összesen ár: 
48 210 110 

•Kiegészítő információk a bontáshoz: 

A  bontásról készültjegyzőkönyv a Kbt.  68.  §  (6)  bekezdése szerint kerül megküldésre. 
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TARGET CONSULTING  Tanácsadó  es  Szolgáltató Iroda 
1184 Budapest,  Benedek Elek  u. 11.3.  emelet  35. 
WWW lozbeszerzestanacsadas.hu  

kapcsolattartó:  Stein  Karolina 
email: kozbeszerzes.karolina@targetconsulting.hu 
telefonszám:  +36. 

iktatószám: TC-KI/595-2021 

Tárgy: Az „ Informatikai beszerzés" tárgyit eljárás eredménytelenítésének lehetőségéről 

Tisztelt Bíráló Bizottság! 

Mint a Józsefvárosi Önkormányzat által a „Informatikai beszerzés" tárgyban, EKR000814982021 
azonosító számon megindított közbeszerzési eljárásban közreműködő felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó, továbbá közbeszerzési szakértő, az alábbiak szerint adjuk meg Önök 
részére szakvéleményűnket a fentnevezett közbeszerzési eljárás eredménytelenitésével kapcsolatos • 
lehetőségéről. 

Az ajánlattételi határidő  2021.  augusztus  18. 16:00-kor lejárt. Eddig az időpontig a következő 
ajánlatok kerültek benyújtásra: 

1.rész: 
TRACO Kereskedelmi  es  Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
194 942 202 Ft 

2. rész: 
TRACO Kereskedelmi  6s  Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
48 210 110 Ft 

II' Cam Technologies  Kereskedelmi  es  Szolgáltató Kft. 
43 668 280 ft 

A  rendelkezésre álló fedezet: 

1.rész Szerverek  es  szerver szoftverek:  39 190 920 Ft 
2. rész Számítógépek, monitorok is szoftverek:  26 016 748 Ft 

Megállapítható, hogy a rendelkezésre álló fedezet nem elegendő egyik rész vonatkozásában sem.  A 
Kbt.  70.  § (I) bekezdése a következőképp rendezi a jelenleg fennálló helyzetet: 

.,Az ajánlatkérti az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő a  69. 
‘+'-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről 
szóló döntést,  ha  az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a -  75,  ,sV  (4) 
bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, vagy az ajánlatok 
bírálatának hiányában is megállapítható,  bogy  egyéb okból az eljárás eredménytelenné 
nyilvánításának van helye.  Ha  az ajánlatkérő nem végzi el az ajánlatok bírálatát, az eredménytelen 
eljárásra tekintettel az ajánlatkérő nem élhet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás indításának 
lehetőségével a  98.  §  (2)  bekezdés a) pontja szerint." 

A  fentiekre tekintettel tehát Ajánlatkérőnek van lehetősége bírálati cselekmények elvégzése nélkül, 
az eljárás eredménytelenné nyilvánítani. Az 'eljárás lezárásához — azaz eredménytelenítéséhez - 
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szükséges Döntéshozói döntés meghozatala. Az eredménytelenités során a Kbt.  75.  §  (1)  bekezdés  b) 
pontjára szükséges hivatkozni. 

Budapest, 2021.  augusztus  27. 

Támis  Norbert 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

(lajtstromszám:  00109) 
Target Consulting  Tanácsadó és Szolgáltató KfC 

az Ajánlatkérő képviseletében 

Ste n  Karolina 
közbeszerzési szakértő 

Target Consulting  Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 
az Ajánlatkérő képviseletében 



Budapest Mires  VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

"Informatikai beszerzés" 
tárgyú közbeszerzési eljárás 

BIRÁLÓ BIZOTTSÁGI ÜLÉS JEGYZÓKÖNYVE 

A  Bíráló Bizottság tagjai e-mailben jelzik a BiriM Bizottstigi jegyzőkönyv tartalmival kapcsolatos 
álláspontjukat. 

Résztvevők: a jelen jejezőkönyv mellékletét képező e-mailek szerint 
Helyszín: a Bíráló Bizottság minden tagja az aktuális tartózkodási helyén fogalmazta meg szakmai 
álláspontját. 
Datum: 2021.  augusztus  27.-tő!  2021.  augusztus 30.-ig. Amíg az összes Binaló Bizottsági tag birálati e-

 

mail üzenete megérkezik a jelen Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv készítőjéhez 

A  Bírálóbizottság e-mailes ülésinek  cilia  a  Budapest  Főváros VOL kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat, mint Ajánlatkérő  anal  indított ,OEInformatikai beszerzés" tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredménytelenitésének javaslása a Döntéshozó részére. 

A  Bíráló Bizottság elnöke — e-mailes megküldés útján - ismerteti a tagokkal az eljárást lebonyolító 
közbeszerzési tanácsadó írásbeli állásfoglalásait, illetve a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet 
képviselő Bizottsági Tagok előzetesen megküldött szakmai állásfoglalását 

Az ajánlattételi határidőig benyújtott ajánlatok valamennyi rész vonatkozásában meghaladják a 
rendelkezésre álló fedezet összegét az alábbiak szerint: 

1.asz: 
TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasig 
194 942 202 Fit 

2. rész: 
TRACO Kereskedehni és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
48 210 110 Ft 

W Cam Technologies  Kereskodelmi is Szolgáltató Kit 
43 668 280 ft 

A  rendelkezésre álló fedezet: 

I. rész Szerverek és szerver szoftverek:  39 190 920 Ft 
2.  rész Számítógépek, monitorok is szoftverek:  26 016 748 Ft 

A  Kbt  70.  § ( I) bekezdés lehetőséget biztosít Ajánlatkérő számára, hogy birálati cselekmények 
foganatosita, valamint az ajánlatok értékelése nélkül eredménytelenné nyilviuntsa az eljárást.  A  törvény 
által biztosított jogunknál fogva a következő javaslatot tesszük a Döntéshozó részére: 

A  Bírálóbizottság javasolja a Döntéshozó részére, hogy a Kbt.  70.  §  (1)  bekezdése alapján 
nyilvinitsa eredménytelenné a közbeszerzési eljárást a Kbt,  75.  §  (1) b)  pontján hivatkozva. 

A  Bíráló Bizottsági tagok által küldött bírálÓ e-mailek jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan  resat 
képezik. 

Az e-mailes bírálatok megküldésével a bíráló bizottsági ülés berekesztésre került 

A  jegyzőkönyvet hitelesítette e-mailes visszajelzésével: 
dr. Faragó Judit elnök 
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A  BtRALÓ.BÍZOTTSÁGI TAGOK ÁLTAL BrEciceuerr 1E-MAILEK 

Budapest  Főváros VLII. kerület JózselVárosi Clakormányzat 

„Informinikal benerzés" 
tárgyú közbeszerzési eljárás 

Helyszín; a Bíráló Bizottság minden tagja az aktuális tartózkodási helyén fogalmazza meg szakmai 
álláspontját. 
Datum: 2021.  augusztus  27.412021.  augusztus  30i-ig , amíg az összes Bíráló Bizottsági tag birálati 
e-mail  üzenete megérkezik a jell,  Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv készítőjéhez 

NÉV &mail elm 

Xrix  Andrea andi®jek.hu 

Dr. Faragó Judit ®mailboz.hu 

Szám  Laszlo szam.laszlo®jek.hu 

Dr.  Nemeth Miklos nemeth.mikks®jozsefvaros.hu 

Tan*  Norbert Nevezett bizottsági tag a írásbeli 
szakvéleményét a Bíráló Bizottság 
rendelkeiésre bocsátotta,  in  a közbeszerzési 
szakértelem biztosított. 

Stein Kaoline Nevezett bizottsági tag az írásbeli 
szakvéleményét a Miller Bizottság 
rendelkezésre bocsátotta, igy a közbeszerzési 
szakértelem biztosított. 
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JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

„Informatikai beszerzés" 
tárgyú közbeszerzési eljárás 

SZAVAZÓLAP 

Alulírott Faragó Judit a Józsefvárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által megindított 
„Informatikai beszerzés" tárgyú közbeszerzési eljárás bírálóbizottságának tagja, ezúton 
kijelentem, hogy az eljárást lebonyolító felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó és 
közbeszerzési szakértő által megküldött írásbeli állásfoglalást áttekintettem és 

Envetértek  —nein  értek egyet' azzal, hogy: 

-A  Bírálóbizottság javasolja  a  Döntéshozó részére, hogy  a KM. 70.  §  (1)  bekezdése alapján 
nyilvánítsa eredménytelenné  a  közbeszerzési eljárást  a  Kbt.  75.  §  (1) b)  pontjára hivatkozva. 

2021.  augusztus  
.c.7( ' 

   

Faragó Judit . 

megfelelö aláhúzandó! 
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JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

„Informatikai beszerzés" 
tárgyú közbeszerzési eljárás 

SZAVAZÓLAP 

Alulírott ICrix  Andrea  a Józsefvárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által megindított 
„Informatikai beszerzés" tárgyú közbeszerzési eljárás bírálóbizottságának tagja, ezúton 
kijelentem, hogy az eljárást lebonyolító felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó és 
közbeszerzési szakértő által megküldött írásbeli állásfoglalást áttekintettem és 

Egyetértek  — nem értek egyel' azzal, hogy: 

-A  Bírálóbizottság javasolja a Döntéshozó részére, hogy a Kbt.  70.  §  (1)  bekezdése alapján 
nyilvánitsa eredménytelenné a közbeszerzési eljárást a Kbt.  75.  §  (1) b)  pontjára hivatkozva. 

2021.  augusztus  

Krix Andrea 

megfelelő aláhúzandó! 





JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

„Informatikai beszerzés" 
tárgyú közbeszerzési eljárás 

SZAVAZÓLAP 

Alulírott Szám László a Józsefvárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által megindított 
„Informatikai beszerzés" tárgyú közbeszerzési eljárás bírálóbizottságának tagja, ezúton 
kijelentem, hogy az eljárást lebonyolító felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó és 
közbeszerzési szakértő által megküldött írásbeli állásfoglalást áttekintettem és 

Egyetértek  — nem értek egyet' azzal, hogy: 

-A  Bírálóbizottság javasolja a Döntéshozó részére, hogy a Kbt.  70.  §  (1)  bekezdése alapján 
nyilvánitsa eredménytelenné a közbeszerzési eljárást a Kbt.  75.  §  (1)13)  pontjára hivatkozva. 

(•\ 
2021. augusztusCJ.0 

   

Szám László 

megfelelő alattizantlö! 

12. 
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JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

„Informatikai beszerzés" 
tárgyú közbeszerzési eljárás 

SZAVAZÓLAP 

Alulírott dr.  Nemeth  Miklós a Józsefvárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által megindított 
„Informatikai beszerzés' tárgyú közbeszerzési eljárás bírálóbizottságának tagja, ezúton 
kijelentem, hogy az eljárást lebonyolító felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  es 
közbeszerzési szakértő által megküldött írásbeli állásfoglalást áttekintettem  es 

Egyetértek  — nem ének egyet)  azzal, hogy: 

-A  Bírálóbizottság javasolja a Döntéshozó részére, hogy a Kbt.  70.  §  (1)  bekezdése alapján 
nyilvánítsa eredménytelenné a közbeszerzési eljárást a Kbt;  75.  §  (1) b)  pontjára hivatkozva. 

2021.  augusztus  

Űr.  Nemeth Miklos 

megfelelö aláhúzandó! 

1 

13 





JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

„Informatikai beszerzés" 
tárgyú közbeszerzési eljárás 

SZAVAZÓLAP 

Alulírott  Stein  Karolina a Józsefvárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által megindított 
„Informatikai beszerzés" tárgyú közbeszerzési eljárás bírálóbizottságának tagja, ezúton 
kijelentem, hogy az eljárást lebonyolító felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó és 
közbeszerzési szakértő által megküldött írásbeli állásfoglalást áttekintettem és , 

Egyetértek  —azzal, hogy: 

-A  Bírálóbizottság javasolja a Döntéshozó részére, hogy a Kbt.  70.  §  (1)  bekezdése alapján 
nyilvánítsa eredménytelenné a közbeszerzési eljárást a Kbt.  75.  §  (1) b)  pontjára hivatkozva. 

2021.  augusztus  27. 

Stein  Karolina 





JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

„Informatikai beszerzés" 
tárgyú közbeszerzési eljárás 

SZAVAZÓLAP 

Alulírott Támis  Norbert  a Józsefvárosi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő által megindított 

„Informatikai beszerzés" tárgyú közbeszerzési eljárás bírálóbizottságának tagja, ezúton 
kijelentem, hogy az eljárást lebonyolító felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó és 

közbeszerzési szakértő által megküldött írásbeli állásfoglalást áttekintettem és 

Egyetértek  —azzal, hogy: 

-A  Bírálóbizottság javasolja a Döntéshozó részére, hogy a Kbt.  70.  §  (1)  bekezdése alapján 
nyilvánítsa eredménytelenné a közbeszerzési eljárást a Kbt.  75.  §  (1) b)  pontjára hivatkozva. 

2021.  augusztus  27. 

 

Támis Norbert 

), K 
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