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A  Költségvetési  es  Pénzügyi Bizottság 
tárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényillás is a döntés tartalmának részletes ismertetése 
Az Egészséges  Budapest  Program előkészítéséről szóló  1333/2016.  (VII.  4.)  Korm. határozat-
ban megfogalmazottak szerint a Kormány, a fővárosi  es Pest  megyei egészségügyi szakellátá-
sok fejlesztése, az érintett intézmények infrastrukturális megújítása, a betegbiztonság  es  be-
tegelégedettség növelése, a lakosság ellátási színvonalának emelése, a szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés megkönnyítése, valamint kiemelten a sürgősségi esetek hatékonyabb ellátása érde-
kében támogatja a Program célkitűzéseit.  A  Program keretén belül átfogó,  Budapest es Pest 
Megye egészségügyi ellátórendszerét érintő fejlesztés vette kezdetét, két tucat egészségügyi 
intézményt érintve, mintegy  40  milliárd forintos keretösszeggel. 
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A  Képviselő-testület  a 262/2017. (3(11.19.)  számú határozatában döntött arról, hogy együtt-
működési megállapodást köt  a  Programhoz kapcsolódóan az Állami Egészségügyi Ellátó 
Központtal, valamint arról, hogy  a  Programkeretében  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 
230.689.150,- Ft  összegű támogatási kérelmet nyújt  be  az  Allami  Egészségügyi Ellátó Köz-
ponthoz  (a  továbbiakban: ÁEEK)  a  Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ  (a  to-
vábbiakban: 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 új eszközök beszerzésével történő modernizálására az 
összesen  230.816.150,- Ft  összegű fejlesztéshez. 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  835/2018. (IX. 05.)  sz. határozatában úgy dön-
tött, hogy az Egészséges  Budapest  Program keretében a Józsefvárosi Szent Kozma Egészség-
ügyi Központ orvostechnikai eszközfejlesztésére az  1286/2018.  (VI.  25.)  Korm. határozat 
alapján biztosított  184.652.920,- Ft  támogatási összeg felhasználása érdekében a  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat megállapodást köt az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központtal, valämint az Emberi Erőforrások Minisztériumával. 

A  döntés alapján az ÁEEK-val együttműködési megállapodást kötött  2018.  szeptember 13-án, 
az Emberi Erőforrások Minisztériumával pedig támogatási szerződés került megkötésre  2018. 
december 20-án.  A  támogatási szerződés szerint a támogatás felhasználásának határideje 
2019.  április  30.  volt, amely az Önkormányzat kérelmére  2020.  június  30.  napjáig meghosz-
szabbításra került. 
Az Önkormányzat  2020.  márciusában benyújtott kérelemére a Minisztérium  2020.  december 
31.  napjáig hosszabbította meg a támogatás felhasználásának határidejét. 
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 dokumentu-
mokat, orvos-szakmai, orvosteclmológiai, informatikai  es  műszaki monitorozást, projektfelü-
gyeletet lát el, ellenőrzi a Program megvalósulását, az eszközök beszerzése esetén a közbe-
szerzési eljáráshoz kapcsolódó Bíráló Bizottságba szakmai tagot delegál. Az ÁEEK járóbeteg 
szakellátási igazgatója arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Bíráló Bizottság tényle-
ges munkájában való részvétel jogával az előkészített közbeszerzési dokumentáció, műszaki 
tartalom áttekintésén  es  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.) II. része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt 
közbeszerzési eljárás (Kbt.  81.  §  (1)  bekezdése szerinti eljárás) megindításáról döntött a Vá-
rosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  75/2019.  (II.  11.)  számú határozatában, „Orvostech-
nikai eszközök beszerzése  (8  részben)" címmel. 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság  685/2019.  (VI.  24.)  számú határozatában az „Or-
vostechnikai eszközök beszerzése  (8  részben)" tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bi-
zottság javaslata úgy döntött, hogy az uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárást a 
Kbt.  75.  §  (2)  bekezdésének g) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította valamennyi rész 
vonatkozásában, továbbá a  686/2019.  (VI.  24.).  számú határozatában a Bíráló Bizottság javas-
lata alapján úgy döntött, hogy a Kbt. Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű 
7  db gyorsított nyílt eljárást folytat le (Kbt.  81.  §  (10)  bekezdés alapján) az alábbi ügyekben: 



i. Közbeszerzés tärgya:1-Kisértékű orvostechnikai eszközök 
Közbeszerzés tárgya:3-Ultrahang késizülékek 

iv. Közbeszerzés tárgya:4-Sterilizáló készülékek 
v. Közbeszerzés tárgya:5-Szemészeti készülékek 
vi. Közbeszerzés tárgya:  6-Video-gasztroszkóp  es  egyéb 
vii. Közbeszerzés tárgya:7-Rectoscop készülék 
viii. Közbeszerzés tárgya:  8-Multifunkcionális elektromos stimuláló 

A  felsorolt eljárások közül öt tekintetében  mär  eredményesen lefolytatásra kerültek  a  közbe-
szerzési eljárások. Jelen előterjesztés keretében  „Video-gasztroszkóp,- kolonoszkép  is 
endoszkópmosó-fertötlenitö  automata  készülékek" tárgyú közbeszerzési eljárásban szük-
séges eredményt megállapítani  a  következők szerint: 

Az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz  2019.  október  16.  napján  12.00  óráig az eljárásban 
benyújtott ajánlat bontására az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben került sor automati-
kusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően  2019.  október  16.  napján  14:00  órakor. 

Jelen eljárás során rendelkezésre  61145  anyagi fedezet összege összesen nettó  19.300.000,-
HUF,  mely az ajánlat bontásakor ismertetésre került. 

A  bontáson a Kbt.  68.  §  (4)  bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerültek ismerte-

 

tésre: 
1.  Ajánlattevő neve: HUN-MED Kereskedelmi is Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Tar-

 

sasig 
Székhelye:  2045  Törökbálint,  Ter Park  utca  3. 

1. Nettó ajánlati ár  (HUF):  19.900.000,-  HUF 
2. Video-gasztroszkóp esetében: 

Színes CCD video-chip  az eszköz  digitalis  végébe építve (igen / nem): Igen 
3. Video-kolonoszkop esetében: 

Színes CCD video-chip  az eszköz  digitalis  végébe építve (igen / nem): Igen 
4. Endoszlcópmosó-fertötletütő 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 

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlat áttanulmányozását követően  2Q19.  november 19-én hiányok 
pótlására hívta fel a HUN-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlatolt Felelősségű Társaság 
(2045  Törökbálint, Tó  Park  utca  3.)  ajánlattevőt. Ajánlatkérő által a hiánypótlási felhívásban 
megjelölt benyújtási határidő  2019.  november  22. 12:00  óra volt.  A  hiánypótlás benyújtására 
nyitva álló határidőn belül ajánlattevő megfelelő tartalommal benyújtotta hiánypótlását. 

A  Bírálóbizottság az ajánlat, a benyújtott hiánypótlás áttanulmányozását követően a Kbt.  69. 
§  (2)  bekezdése alapján egyhangúlag javasolta megállapítani, hogy a HUN-MED Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (2045  Törökbálint, Tó  Park  Utca  3)  aján-
lattevő ajánlata a teljesített hiánypállást követően megfelelő. 
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Az ajánlat értékelése a Kbt.  76.  §  (2)  bekezdés  c)  pont szerint, a legjobb ár-érték arányt meg-
jelenítő szempontok alapján történik. 

AJÁNLATTEVŐ  NEVE HUN-MED  et. 

 

Ajánlat Pont Pontszám 

1.  Nettó ajánlati  fir  (HUF) 19 900 000 100,00 9000,00 

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

Igen 100,00 1000,00 

3. Video-kolonoszkóp esetében: Színes CCD video-
chip  az eszköz digitális végébe építve (igen / nem) Igen 100,00 1000,00 

4. Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata esetében: 

Érintőképernyő megléte (igen / nem) 
Igen 100,00 500,00 

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

Igen 100,00 • 1000,00 

6.  Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata esetében: 
Ethernet  (vagy egyéb számítógépes) csatlakozás a 
tivoli hozzáféréshez szervizelés és szoftverfrissí- 
téshez (igen / nem) 

Igen 100,00 1000,00 

   

13500,00 

Bírálóbizottság egyhangúlag javasolta az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát 
megelőzően, a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése alapján, a HUN-MED Kereskedelmí és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint egyetlen megfelelő és az értékelési szempontok szerint 
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt felhívni az  M1  alkalmassági követelmény tekin-
tetében az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentációban előírt igazolások benyújtá-
sára. Ajánlattevő a megadott határidőn belül megfelelően benyújtotta igazolását. 

Ajánlatkérő  2019.  november 11-én Ajánlattevő részére felkérést küldött a Kbt.  70.  §  (2)  be-
kezdése alapján,  2020.  január  14.  napjáig tartsa fenn ajánlatát. 

Ajánlatkérő tájékoztatta az Ajánlattevőt, az Ajánlatkérő által megadott határidőig nem nyilat-
kozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. 
Ha  Ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját 
követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. 

Ajánlattevő a megadott határidőig nem nyilatkozott.  A  fentiekre való tekintettel ajánlatát 
2020.  január 14-ig fenntartotta. 

Ajánlatkérő ezt követően  2020.  január 07-én Ajánlattevő részére további felkérést küldött az 
Ajánlattevő részére, hivatkozva a Közbeszerzési Döntőbizottság  695/33/2016  ikt. sz. jogor-
voslati határozatában rögzítettekre, ami alapján „a közbeszerzési eljárás eredményes befejezé-
se érdekében az ajánlatkérő és az ajánlattevők egyfajta konszenzust alakíthatnak ki, és bizto-
síthatják a jogszerű szerződéskötés lehetőségét." Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő az ajánlati 
kötöttség lejártának időpontjáig  (2020.  január  14.  napjáig) várhatóan nem tudja meghozni az 
eljárást lezáró döntését, ezen konszenzus kialakítása érdekében ajánlatkérő felkéri Ajánlatte-
vőt, hogy nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy az ajánlatát az ajánlatkérő eljárást lezáró dön-
tésének meghozataláig,  de  legkésőbb  2020.  március  16.  napjáig fenntartotta. 
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Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevő figyelmét, amennyiben az ajánlatkérő által megadott  hate-
időben nem nyilatkozik, ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által fentebb 
megjelölt időpontig fenntartja. 

Ezt követően, Ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást bonyolító  WIT  Zrt. a Kbt.  69.  §-
ának  (4)  bekezdése szerinti, a részletes igazolások benyújtására való felkérést a legkedvezőbb 
ajánlattevőnek megküldte. Az ajánlattevő által megküldött igazolások bírálata, értékelése 
azonban nem történt meg. 

Ajánlatkérő tehát, a fent hivatkozott ICDB határozat alapján meghosszabbított ajánlati kötött-
ség lejártának időpontjáig, vagyis  2020.  március  I6-ig sem tudta meghozni az eljárást lezáró 
döntését, illetve tárgyi eljárásban a benyújtott ajánlat bírálatát, értékelését a Bíráló Bizottság 
az ajánlati kötöttség ideje alatt nem végezte el, ezért a Kbt. értelmében ajánlatkérőnek ered-
ménytelenséget kell kihirdetnie. 

Mindezekre tekintettel az eljárást a Kbt.  75.  §  (1)  bekezdése) pontja alapján eredménytelenné 
kell nyilvánítani. 
A  Bíráló Bizottság javaslatait tartalmazó dokumentumok az eljárás eredményét illetően jelen 
előterjesztés mellékletét képezik. 

II. A  beterjesztés indoka 
Az előterjesztés tárgyában a Képviselő-testület döntése szükséges. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja tárgyi közbeszerzési eljárás eredménytelenségének megállapítása.  A  pénzügyi 
fedezet rendelkezésre áll valamennyi az Egészséges  Budapest  Programban meghatározott 
közbeszerzésre a költségvetésben a  11704  din  2019.  évi maradványán. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  Budapest  Fővá-
ros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testület  36/2014.  (Xl.  06.)  önkor-
mányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz)  7.  melléklet  1.1.1.  pontja alapján a Költségvetési 
és Pénzügyi Bizottság döntési hatáskörébe tartozik tárgyi ügy. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  59.  §  (3)  bekez-
dése szerint a képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságának, amelyet bármikor vissza-
vonhat. 
Az SzMSz  31.  § (I) bekezdése alapján a Képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlását 
bármikor indokolás nélkül magához vonhatja  $7721,  hogy az nem minősül a hatáskör vissza-
vonásának. 

A  koronavirus elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII. törvény  3.  §  (1)  és  (3)  bekezdése ér-
telmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020.  (III.  11.)  Korm. rendelet 
I. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életé-
nek megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyako-
rolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és ha-
táskörét gyakorolva a polgármester külön íven határozatot hoz. 
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Melléklet:  
1.sz. melléklet: Bíráló Bizottsági ülésről jegyzőkönyv  es  egyéni bírálati lapok 
2. sz. melléklet: polgármesteri döntés tervezet 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2020.(V. 20.)  számú határozata 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy: 

a  „Video-gasztroszkóp,- kolonoszkóp és endoszkópmosó-fertötlenitő automata készülékek" 
tárgyú, a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII törvény  81.  §  (10)  bekezdése szerinti 
közbeszerzési eljárás a Bíráló Bizottságnak az előterjesztés I. számú mellékletét képező ja-
vaslata alapján eredménytelen. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  május  20. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Közbeszerzési 
Iroda 

Budapest, 2020.  május 

Pikó  Andras 
polgármester 

Törv nyességi ellenőrzés: 

Czukkemé dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 
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BIRÁLÓBIZOITSÁGI ÜLÉSRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 

L 
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 és endoszkópmosó-
fertőtlenítő automata készülékek" 

3. A  közbeszerzési eljárás fajtája, megindításinak körülményei: Ajánlatkérő a Kbt. 
Második Rész, Uniós értékhatárt elérő, Kbt.  81.  §  (1)  bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárást kezdeményezett. EICRazonosító: EICR001184512019 

4. Eljárási cselekmény: döntési javaslat az eljárás eredményéről 

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

6. Időpont:  2020 c r. AK. 4(  :0, 

7. A  jegyzőkönyv felvételekor jelenlévőszemélyek:  A  Bírálóbizottság alulírott tagjai. 

11. 
AJÁNLATOK BONTÁSA 

Az  ajánlattételi határidőn belttl,  3727  2019.olctóber  16.  napján  12.00  óráig az eljárásban 
benyújtott ajánlat bontására az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben került sor 
automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően  2019.  október  16.  napján  14:00  órakor. 
Jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összege összesen nettó  19.300.000,-  HUF. 
Az  eljárás egyes részei tekintetében rendelkezésre it116 fedezeti összeg  at  ajánlat bontácskor 
ismertetésre került. 
A  bontáson  a  Kbt.  68.  §  (4)  bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerültek ismertetésre: 

1.  Ajánlattevő neve: HUN-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlatolt Felelősségű 
Társaság 
Székhelye:  2045  Törökbálint, Tó  Park  utca  3. 

1. Nettó ajánlati  är  (HUF):  19.900.000,-  HUF 
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  «gen/  nem): Igen 
4. Endoszkópmosó-fertőtlenítő  automata  esetében: 

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

IH. 
HIÁNYPÓTLÁSI FELHÍVÁS 

2.  Ajánlatkérő a benyújtott ajánlat áttanulmányozását követően  2019.  november 19-én hiányok 
pótlására hívta fel a HUN-MED Kereskedelmi is Szolgáltató Korlátolt Felelösségü 
Társaság  (2045  Törökbálint, Tó  Park  utca  3.)  ajánlattevőt. Ajánlatkérő  ilia]  a hiánypótlási 
felhívásban megjelölt benyújtási határidő  2019.  november  22. 12:00  óra volt. 

A  hiánypótlási felhívás kérés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

A  hiánypótlás benyújtására nyitva álló határidőn belül ajánlattevő megfelelő tartalommal 
benyújtotta hiánypótlását. 

TV. 
A !CRT. 69.  §  (2)  BEKEZDÉSE SZERINT  AZ  AJÁNLATOK 

MEGFELELŐ SÉGÉRŐ L 

A  Bírálóbizottság az ajánlat, a benyújtott hiánypótlás áttanulmányozását követően a Kbt.  69.  § 
(2)  bekezdése alapján egyhangúlag javasolja megállapítani, hogy a HUN-MED Kereskedelmi 
is Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (2045  Törökbálint,  T6 Park  Utca  3)  gjinlattevő 
ajánlata a teliesített hiánypótlást követően megfelelő, 

V. 
A  KI3T.  69.  §  (3)  BEKEZDÉSE SZERINT MEGFELELŐNEK TALÁLT 

AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT SZERINTI ÉRTÉKELÉSE 

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

AJÁNLATTEVŐ  NEVE HUN-MED Kft. 

 

»Mkt Pont Pontszám 
1.Nettó ajánlati ár  (HUF) • 19 900 000 100,00 9000,00 
2. Video-gasztroszkóp esetében: Színes CCD 
video-chip  az eszköz 
digitälis végébe építve (igen / nem) 

Igen 100,00 1000,00 

3.Video-kolonoszlcóp esetében: Színes CCD video- 
chip  az eszköz digitális végébe épftve (igen / nem) 

Igen 100,00 1000,00 



Video-gasztroszkóp,- kolonoszköp és endoszkópmosó-fertötlenitö automata készülékek 

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

Igen 100,00 500,00 . 

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

Igen 100,00 1000,00 

. 

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

Igen 100,00 1000,00 

   

13500,00 

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

Bkálóbizottság egyhangúlag javasolja az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát 
megelőzően, a Kbt.  69.  §  (4)  bekezdése alapján, a HUN-N1ED Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelösségü Társaságot, mint egyetlen megfelelő  es  az értékelési szempontok 
szerint legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevöl felhívni az MI alkalmassági követelmény 
tekintetében az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentációban előirt igazolások 
benyújtására. 

Ajánlattevő a megadott határidőn belttl megfelelően benyújtotta igazolását. 

VII. 
DÖNTÉSI JAVASLAT 

A  benyújtott ajánlatok és hiánypótlás értékelése, illetve a bírálati lapok alapján a Bíráló 
Bizottság az alábbi döntésekre tesz javaslatot: 

1. A  bítáló bizottság javasolja a tárgyi közbeszerzési eljárás eredménytelenként történő 
kihirdetését az alábbiak figyelembevételével: 

Ajánlatkérő  2019.  november 11-én Ajánlattevő részére felkérést küldött a Kbt.  70.  §  (2) 
bekezdése alapján,  2020.  január  14.  napjáig tartsa fenn ajánlatát. 
Ajánlatkérő tájékoztatta az Ajánlattevőt, az Ajánlatkérő által megadott határidőig nem 
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt időpontig 
fenntartja.  Ha  Ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti 
időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell 
hagyni. 
Ajánlattevő a megadott határidőig nem nyilatkozott.  A  fentiekre való tekintettel ajánlatát  2020. 
január 14-ig fenntartotta. 

Ajánlatkérő ezt követően  2020.  január 07-én Ajánlattevő részére további felkérést küldött az 
Ajánlattevő részére, hivatkozva a Közbeszerzési Döntőbizottság  695/33/2016  ikt, sz. 
jogorvoslati határozatában rögzítettekre, ami alapján „a közbeszerzési eljárás eredményes 
befejezése érdekében az ajánlatkérő  es  az ajánlattevők egyfajta konszenzust alakíthatnak ki, is 
biztosíthatják a jogszerű szerződéskötés lehetőségét." Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő az 
ajánlati kötöttség lejártának időpontjáig  (2020.  január  (14.  napjáig) várhatóan nem tudja 

9. 
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meghozni az eljárást lezáró döntését, ezen konszenzus kialakítása érdekében ajánlatkérő felkéri 
Ajánlattevőt, hogy nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy az ajánlatát az ajánlatkérő eljárást 
lezáró döntésének meghozataláig,  de  legkésőbb  2020.  március  16.  napjáig fenntartotta. 
Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevő figyelmét, amennyiben az ajánlatkérő által megadott 
határidőben nem nyilatkozik, ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlatát  áz  ajánlatkérő által fentebb 
megjelölt időpontig fenntartja. 

Ajánlatkérő a fenti határozat alapján meghosszabbított ajánlati kötöttség lejártának időpontjáig, 
vagyis  2020.  március 16-ig sem tudta meghozni az eljárást lezáró döntését. 

Ezt követően, Ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást bonyolító  WIT  Zrt. a Kbt.  69.  § - 
ának  (4)  bekezdése szerinti, a részletes igazolások benyújtására való felkérést a legkedvezőbb 
ajánlattevőnek megküldte, Az ajánlattevő által megküldött igazolások bírálata, értékelése 
azonban nem történt meg. 
Ajánlatkérő tehát, a fent hivatkozott 1CDB határozat alapján meghosszabbított ajánlati kötöttség 
lejártának időpontjáig, vagyis  2020.  március 16-ig sem tudta meghozni az eljárást lezáró 
döntését, illetve tárgyi eljárásban a benyújtott ajánlat bírálatát, értékelését a Bíráló Bizottság az 
ajánlati kötöttség ideje alatt nem végezte el, ezért a Kbt. értelmében ajánlatkérőnek 
eredménytelenséget kell kihirdetnie. 

Mindezekre tekintettel az eljárást a Kbt  75.  §  (1)  bekezdés  c)  pontja alapján eredménytelenné 
kell nyilvánítani. 

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

Jegyzőkönyv lezárva .óra  Le  perckor. 
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EGYÉNI BÍRÁLATI LAP 

A Beale)  Bizottság tagjaként — összhangban a  „Video-gasztroszkóp,- kolonoszkóp és 
endoszkópmos6-fertötlenitö automata készülékek" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz tartozó 
bird  bíz-Aló bizottsági jegyzőkönyvben foglalt megállapításokkal - az alábbi döntési javaslatot 
terjesztem Döntéshozó elé: 

I. Javaslom az eljárás eredménytelenné nyilvánítását, tekintettel a Kbt.  75.  §  (1)  bekezdés 
pontjában foglaltakra. 

Budapest, 2020.  május 
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BIRÁLÓBIZOTTSÁGI ÜLÉSRÓL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 

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 és endoszköpmosó-
fertötlenitö automata készülékek" 

3. A  közbeszerzési eljárás fajtája, megindításának körülményei: Ajánlatkérő a Kbt. 
Második Rész, Uniós értékhatárt elérő, Kbt.  81.  §  (1)  bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárást kezdeményezett. EKR azonosító: EKR001184512019 

4. Eljárási cselekmény: döntési javaslat az eljárás eredményéről 

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

. r. 42, 4( : o.0 6. Időpont:  2020 

7. A  jegyzőkönyv felvételekor jelenlévőszemélyek:  A  Bírálóbizottság alulírott tagjai. 

AJÁNLATOK BONTÁSA 

Az ajánlattételi határidőn belül,  ern  2019.október  16.  napján  12.00  óráig az eljárásban 
benyújtott ajánlat bontására az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben került sor 
automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően  2019.  október  16.  napján  14:00  órakor. 
Jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összege összesen nettó  19.300.000,-  HUF. 
Az eljárás egyes részei tekintetében rendelkezésre  alto  fedezeti összeg az ajánlat bontásakor 
ismertetésre került. 
A  bontáson a Kbt,  68.  §  (4)  bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerültek ismertetésre: 

1.  Ajánlattevő neve: HUN-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlatolt Felelősségű 
Társasig 
Székhelye:  2045  Törökbálint, Tó  Park  utca  3. 

1. Nettó ajánlati  IV  (HUF):  19.900.000,-  HUF 
2. Video-gasztroszkóp esetébett 

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

Színes CCD video-chip  az eszköz  digitalis  végébe építve (igen / nem): Igen 
4. Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata esetében: 

Érintőképernyő megléte (igen / nem): Igen 
5. Endoszkópmosó-fertötlenftö automata esetében: 

ast 
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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 

IIIÁNYPÓTLÄSI FELHIVÁS 

2.  Ajánlatkérő a benyújtott ajánlat áttanulmányozását követően  2019.  november 19-én hiányok 
pótlására hívta fel a HUN-MED Kereskedelmi is Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság  (2045  Törökbálint, Tó  Park  utca  3.)  ajánlattevőt. Ajánlatkérő által a hiánypótlási 
felhívásban megjelölt benyújtási határidő  2019.  november  22. 12:00  óra volt. 

A  hiánypótlási felhívás kérés jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

A  hiánypótlás benyújtására nyitva  MI6  határidőn belül ajánlattevő megfelelő tartalommal 
benyújtotta hiánypótlását. 

A  KBT.  69.  §  (2)  BEKEZDÉSE SZERINT  AZ  AJÁNLATOK 
MEGFELELŐSÉGÉRŐL 

A  Bírálóbizottság az ajánlat, a benyújtott hiánypótlás áttanulmányozását követően a Kbt.  69.  § 
(2)  bekezdése alapján egyhangúlag javasolja megállapítani, hogy a HUN-MED Kereskedelmi 
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (2045  Törökbálint,  T6 Park  Utca  3)  ajánlattevő 
ajánlata a teljesített hiánypótlást követően meatelelő.  

V. 
A  KI3T.  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-érték aranyt 
megjelenítő szempontok alapján történik. 

AJÁNLATTEVŐ  NEVE HUN-MED Kft. 

 

Ajánlat Pont Pontszám 
I. Nettó ajánlati ár  (HUF) 19 900 000 100,00 9000,00 
2. Video-gasztroszkóp esetében: Színes CCD 
video-chip  az eszköz 
digitalis  végébe építve (igen / nem) 

Igen 100,00 1000,00 

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

Igen 100,00 1000,00 
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4. Endoszkópmosó-fertötlenitő automata esetében: 
Érintőképernyő megléte (igen / nem) 

Igen 100,00 500,00 

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

Igen 100,00 1000,00 

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

Igen 100,00 1000,00 

   

13500,00 

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 felhivni az MI alkalmassági követelmény 
tekintetében az ajánlati felhívásban is közbeszerzési dokumentációban előirt igazolások 
benyújtására. 

Ajánlattevő a megadott határidőn belül megfelelően benyújtotta igazolását. 

VII. 
DÖNTÉSI JAVASLAT 

A  benyújtott ajánlatok ás hiánypótlás értékelése, illetve a bírálati lapok alapján a Bíráló 
Bizottság az alábbi döntésekre tesz javaslatot: 

I.  A  bíráló bizottság javasolja a tárgyi közbeszerzési eljárás eredménytelenkent történő 
kihirdetését az alábbiak figyelembevételével: 

Ajánlatkérő  2019.  november 11-én Ajánlattevő részére felkérést küldött a Kbt.  70.  §  (2) 
bekezdése alapján,  2020.  január  14.  napjáig tartsa fenn ajánlatát. 
Ajánlatkérő tájékoztatta az Ajánlattevőt, az Ajánlatkérő által megadott határidőig nem 
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt időpontig 
fenntartja.  Ha  Ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti 
időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell 
hagyni. 
Ajánlattevö a megadott határidőig nem nyilatkozott.  A  fentiekre való tekintettel ajánlatát  2020. 
január 14-ig fenntartotta. 

Ajánlatkérő ezt követően  2020.  január 07-én Ajimlattevő részére további felkérést küldött az 
Ajánlattevő részére, hivatkozva a Közbeszerzési Döntőbizottság  695/33/2016  ikt. sz. 
jogorvoslati határozatában rögzítettekre, ami alapján „a közbeszerzési eljárás eredményes 
befejezése érdekében az ajánlatkérő és az ajánlattevők egyfajta konszenzust alalcithatnak Ici, és 
biztosíthatják a jogszerü szerződéskötés lehetőségét." Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő az 
ajánlati kötöttség lejártának időpontjáig  (2020.  január  14.  napjáig) várhatóan nem tudja 



Bíráló Bizottság tagjai: 

Video-gasztroszkóp, kolonoszkóp és endoszkópmos6-fertötlenfiö automata készülékek 

meghozni az eljárást lezáró döntését, ezen konszenzus kialakítása érdekében ajánlatkérő felkéri 
Ajánlattevőt, hogy nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy az ajánlatát az ajánlatkérő eljárást 
lezáró döntésének meghozataláig,  de  legkésőbb  2020.  március  16.  napjáig fenntartotta. 
Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevő figyelmét, amennyiben az ajánlatkérő által megadott 
határidőben nem nyilatkozik, ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által fentebb 
megjelölt időpontig fenntartja. 

Ajánlatkérő a fenti határozat alapján meghosszabbított ajánlati kötöttség lejártának időpontjáig, 
vagyis  2020.  március 16-ig sem tudta meghozni az eljárást lezáró döntését. 

Ezt követően, Ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást bonyolító  WIT  Zrt. a Kbt.  69.  § - 
ának  (4)  bekezdése szerinti, a részletes igazolások benyújtására való felkérést a legkedvezőbb 
ajánlattevőnek megküldte. Az ajánlattevő által megküldött igazolások bírálata, értékelése 
azonban nem történt meg. 
Ajánlatkérő tehát, a fent hivatkozott KDB határozat alapján meghosszabbított ajánlati kötöttség 
lejártának időpontjáig, vagyis  2020.  március 16-ig sem tudta meghozni az eljárást lezáró 
döntését, illetve tárgyi eljárásban a benyújtott ajánlat bírálatát, értékelését a Bíráló Bizottság az 
ajánlati kötöttség ideje alatt nem végezte el, ezért a Kbt. értelmében ajánlatkérőnek 
eredménytelenséget kell kihirdetnie. 

Mindezekre tekintettel az eljárást a Kbt  75.  §  (1)  bekezdése) pontja alapján eredménytelenné 
kell nyilvánítani. 

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

Jegyzőkönyv lezárva .  4(  .óra  (12  perckor. 
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EGYÉNI BÍRÁLATI LAP 

A  BIMló Bizottság tagjaként — összhangban a  „Video-gasztroszkóp,- kolonoszkóp  es 
endoszkópmosó-fertőtlenítő automata készülékek" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz tartozó 
záró bíráló bizottsági jegyzőkönyvben foglalt megállapításokkal - az alábbi döntési javaslatot 
terjesztem Döntéshozó  ale: 

1.  Javaslom az eljäräs eredménytelenné nyilvánítását, tekintettel a Kbt.  75.  §  (1)  bekezdés e) 
pontjában foglaltakra. 

Budapest, 2020.  május  - 
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Video-gas p,-  kolonoszköp és endoszkópmosó-fertötlenftö automata készülékek 

EGYÉNI BÍRÁLATI LAP 

A  Bíráló Bizottság tagjaként — összhangban a  „Video-gasztroszkóp,- kolonoszkóp és 
endoszkopmosó-fertötlenftö automata készülékek" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz tartozó 
záró  Meth.)  bizottsági jegyzőkönyvben foglalt megállapításokkal - az alábbi döntési javaslatot 
terjesztem Döntéshozó elé: 

1.  Javaslom az eljárás eredményteleimé nyilvánitását, tekintettel a Kbt.  75.  §  (1)  bekezdés e) 
pontjában foglaltakra. 

BudapSt, 2020.  május  A1'. 
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Video-gasztroszkóp,- kolonoszle és endoszkópmose-fertötlenttö automata készülékek 

EGYÉNI BIRALATI LAP 

A  Bíráló Bizottság tagjaként — összhangban a  „Video-gasztroszkóp,- kolonoszköp is 
endoszkóprnosó-fertötlenitó automata készülékek" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz tartozó záró 
bíráló bizottsági jegyzökönyvbén foglalt megállapításokkal - az alábbi döntési javaslatot 
terjesztem Döntéshozó elé: 

1.  Javaslom az eljárás eredménytelenné nyilvánítását, tekintettel a Kbt.  75.  §  (1)  bekezdés e) 
pontjában foglaltakra. 

Budapest, 2020.  május  k7". 
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Video-gasztroszkóp,- kolonoszköp és endoszkópmosó-fertótlenftö automata készülékek 

EGYÉNI BÍRÁLATI LAP 

A  Bíráló Bizottság tagjaként — összhangban a  „Video-gasztroszkóp,- kolonoszkép és 
endoszkópmosó-fertőtlenítő automata készülékek" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz tartozó záró 
bíráló bizottsági jegyzőkönyvben foglalt megállapításokkal - az alábbi döntési javaslatot 
terjeszteni Döntéshozó elé: 

I. Javaslom az eljárás eredménytelenné nyilvánítását, tekintettel a Kbt.  75.  §  (1)  bekezdés  c) 
pontjában foglaltakra. 

Budapest, 2020.  május  47- 
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Video-gasztroszkóp,- kolonoszkóp és endoszkópmosó-ferteitlenitő automata készülékek 

EGYÉNI BÍRÁLATI LAP 

A  Bíráló Bizottság tagjaként — összhangban a  „Video-gasztroszkóp,- kolonoszkérp és 
endoszkópmosó-fertőtlenítő automata készülékek" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz tartozó záró 
bíráló bizottsági jegyzőkönyvben foglalt megállapításokkal - az alábbi döntési javaslatot 
terjesztem Döntéshozó elé: 

1.  Javaslom az eljárás eredménytelenné nyilvánítását, tekintettel a Kbt.  75.  §  (1)  bekezdése) 
pontjában foglaltakra. 

Budapest, 2020.  május 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET AZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIK()  ANDRÁS 
POLGÁRMESTER 

./2020. (V.20.)  számú határozat 

J.t:i›-kot 

Video-gasztroszkóp,- kolonoszkáp és endoszkópmosó-fertőtlenitö automata készülékek tárgyú 
eljárásban eredmény meghozatala 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  koronavírus elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII. törvény  3.  §  (1)  és  (3)  bekezdése értelmében, 
valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020.  (III.  11.)  Korrn. rendelet I. §-a értelmében az 
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének is életének megóvása 
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLJOIXDC. 
törvény  59.  §  (3)  bekezdésén, valamint az SZMSZ  31.  §  (1)  bekezdésén alapul. 

A  katasztrófavédelemről és a hozza kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
Önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 
gyakorolva Pikó  Andras  polgármester úgy döntök, hogy: 

„Video-gasztroszkóp,- kolonoszkép és endoszkópmosó-fertőtlenítő automata készülékek" tárgyú, a 
közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII törvény  81.  §  (10)  bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás 
a Bíráló Bizottságnak az előterjesztés  1.  számú mellékletét képező javaslata alapján eredménytelen. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  május  20. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási ügyosztály Közbeszerzési Iroda 

Budapest, 2020.  május  20. 

Pikó  Andras 
polgármester 

1022 Budapest  Baross  u. 63-67.  • telefon:  06! 459 2100  •  E-mail:  polgamies-tergozservaroa hu • www.jozsefearos. hu I  
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