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Költségvetési is Pénzügyi Bizottság véleményezi 

  

Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi 

Szociális, Egészségügyi  its  Lakásügyi Bizottság véleményezi 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi 

Városüzemeltetési Bizottság véleményezi 

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi 

Határozati iavaslat: • 
A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 
tárgyalását. 

javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés meg-

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat a közbeszerzésekről szóló  2015. 
évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második Része alapján, uniós értékhatárt elérő', gyorsított nyílt köz-
beszerzési eljárást (Kbt.  81.  §  (10)  bekezdés szerint) indított a „7-Rectoscop készülék" tárgy-
ban, miután az elözznényi közbeszerzési eljárás eredménytelen lett a Városgazdálkodási és Pénz-
ügyi Bizottság (VPB)  1056/2019. (IX. 23.)  szárnő határozat I. pontja alapján. 

A  közbeszerzési eljárás ismételt meginditásáről a VPB hivatkozott határozatának  2.  pontjában 
döntött a következők szerint: 

„ /. a Z&É-MED Kfi.,  1165 Budapest,  Margit  u. 114.  ajánlattevő ajánlata érvénytelen a 
Kbt.  73.  §  (1)  bekezdés e) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a hiánypótlási felhívás-
ban foglaltakat nem teljesítette, ezáltal ajánlata nem felelt meg az ajánlattételi felhívás-
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ban,  a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályban meghatározott felt& 
teleknek. 

2.  a Kbt. Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű (az egybeszámítási kötele-
zettségre tekintettel) gyorsított nyílt eljárás (Kbt.  81.  §  (10)  bekezdés alapján) folytat le 
oly módon,  bogy  az eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentumok tartalmi 
elemei megegyeinek a Bizottság  686/2019. (171.24.)  számú határozatában foglaltakkal." 

Tárgyi közbeszerzési eljárást  2019.  december 19-én a  WIT  Zrt., mint bonyolító indította meg 
gyorsított nyílt eljárás formájában. Az eljárásban nem lehetett részajánlatot tenni. 

A  közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidő lejártáig,  2020.  január  24.  napjáig, kettő aján-
latot nyújtottak be: 

• Ajánlattevő neve: EUROMEDIC  TRADING  Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye:  1051 Budapest  Dorottya utca  1. 
Nettó ajánlati ár  (HUF):  4 762 800,-

 

• Ajánlattevő neve:  ME  Med kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye:  1165 Budapest  Margit utca  114. 
Nettó ajánlati ár  (HUF):  1 617 384,-

 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt.  76.  §  (2)  bekezdés a) pontjában meghatározott értékelési szem-
pont (a legalacsonyabb ár) szerint értékelte, indokolása szerint a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, és további minőségi jellemzők 
nem jelentenek értékelhető többletet, mint ahogyan azt a közbeszerzési dokumentumokban kifej-
tette. Előzőekre tekintettel a legkedvezőbb ajánlatot a Z&E Med kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság  (1165 Budapest  Margit utca  114.)  tette, így ajánlattevő ajánlata 
került elbírálásra. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI.3) pontjában előírta, hogy alkalmazza a 
Kbt.  81.  §-ának  (5)  bekezdésében foglaltakat, melynek eredményeként az ajánlatok bírálatát - az 
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értéke-
lését követően végezte el. 

A  bírálóbizottság a Z&É Med kereskedelmi  es  Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (1165 
Budapest  Margit utca  114.)  benyújtott ajánlatát megvizsgálta, melynek során megállapításra ke-
rült, hogy hiánypótlási felhívás kiküldése, felvilágosítás kérésre az értékelés során legkedvezőbb 
ajánlattevő vonatkozásában nincs szükség. Ajánlattevő ajánlatában csatolásra kerültek a kizáró 
okok és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az alátámasztó doku-
mentumok.  A  Bírálóbizottság a benyújtott igazoló dokumentumokat megvizsgálta és megállapí-
totta, hogy azok vonatkozásában hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés nem szükséges. 

A  Kbt.  69.  § -ának  (4)  bekezdése — egyebek mellett — a következőt rögzíti: 
„ Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja 
fel ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban be-
nyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották be - és szükség szerint hiánypótlást 
rendel el vagy felvilágosítást kér." 

2020.  február  18.  napján a bonyolító intézkedett az ajánlati kötöttség meghosszabbításáról, majd 
ezt követően  2020.  február 24-én a Bizottsági és Döntési dokumentumokat elkészítette fás meg-
küldte az Önkormányzat részére a további eljárási cselekmények foganatosítása érdekében, az 
Önkormányzat részéről azonban az előkészített bírálati iratok alapján a döntés előkészítő irat, 
Előterjesztés az eljárás eredménye tárgyában nem készült el. 



Ezt követően tárgyi eljárásban  2020.  április 22-én az ajánlati kötöttség ismételten meghosszabbí-
tásra került annak érdekében, hogy tárgyi eljárásban ajánlatkérő eredményt tudjon hirdetni. 

A  rendelkezésre  all?)  pénzügyi fedezet az ajánlatok bontásakor ismertetésre került: nettó 
1.200.000  HUF 

A  fentiekben leírtak alapján, az értékelés során az Ajánlatkérő Bíráló Bizottsága megállapította, 
hogy az értékelési szempontok alapján legkedvezőbb ajánlatot a Z&É Med kereskedelmi  es 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (1165 Budapest  Margit utca  114.)  tette. • 

Ajánlatkérő  2020.  április  22.  napján felkérte az ajánlattevőket az ajánlataik további fenntartására. 
A ME  Med kereskedelmi  es  Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (1165 Budapest  Margit 
utca  114.)  benyújtotta nyilatkozatát, miszerint nem tartja fenn továbbiakban az ajánlatát. 

Ezt követően megállapitásra került, hogy az EUROMEDIC  TRADING  Szolgáltató Korlátolt 
Felelösségü Társaság (Székhelye:  1051 Budapest  Dorottya utca  1.)  ajánlatában  4.762.800,-  Ft-
ot ajánlott meg ajánlati árként, szemben  a  TSOEF Med kereskedelmi  es  Szolgáltató Korlátolt Fele-
lősségű Társaság ajánlata szerinti nettó  1.617.384,-  HUF  árral. 

Ajánlatkérő  a  bontáson azt  a  tájékoztatást adta,  hoer  jelen eljárás során rendelkezésre álló 
anyagi fedezet összeg: nettó  1.200.000  HUF 

Jävaslat az  engirds  eredményének tárgyában  
A  Bírálóbizottság a benyújtott igazoló dokumentumok, a legkedvezőbb ajánlattevő nyilatkozatát, 
és a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet vizsgálatát követően,  2020.  május 12-én 10 .órakor meg-
tartott ülésén az alábbi döntési javaslatot terjeszti a döntéshozó elé: 

1. Javasoljuk a Z,BeE Med kereskedelmi is Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (1165 
Budapest  Margit  utca  114.)  ajánlatievő ajánlatát érvényesnek nyilvánítani, mivel az 
mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, va-
lamint a hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak, Kbt.  71-72.  § szerinti cselekmé-
nyek elvégzésére, illetve érvénytelenségre okot adó körülmény nem állt fenn, 

2. Javasoljuk az eljárást eredménytelenné nyilvánítani  a  Kbt.  75.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja 
alapján, mivel: 

-  a  legkedvezőbb ajánlattevő ajánlatát  a  meghosszabbított ajánlati kötöttség idejére nem 
tartotta fenn, és 

- az EUROMEDIC  TRADING  Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhe-
lye:  1051 Budapest  Dorottya utca  1.)  ajánlatában  4.762.800,-  forintot ajánlott meg 
ajánlati árként, 

-  a  rendelkezésre álló anyagi fedezet összege pedig, nettó  1.200.000  HUF. 

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

III.A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja, az Egészséges  Budapest  Program keretében a •"7-Rectoscop készülék" tárgyú • 
közbeszerzési eljárás lefolytatása, az eljárás lezárása, eredmény kihirdetése, az eredményről szó-
16  döntés meghozása. 
A  pénzügyi fedezet nem biztosított a  11604  címen 2019-ben tervezett előirányzat maradványa 
terhére. 



IV.  Jogszabályi környezet 
A  Képviselő-testület  es  Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  Budapest  Fővá-
ros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testület  36/2014. (X1.06.)  önkor-
mányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz)  7.  melléklet  1.1.1.  pontja alapján a Költségvetési 
es  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.  §  (1)  bekezdése alapján a Képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlását 
bármikor indokolás nélkül magához vonhatja azzal, hogy az nem minősül a hatáskör vissza-
vonásinak. 

A  koronavtrus elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII. törvény  3.  §  (1)  is  (3)  bekezdése ér-
telmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020.  (III.11.) Korm. rendelet  1. 
§-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 is a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési Önkormányzat képviselő-testületének feladat-  es  hatáskörét a polgármester gyako-
rolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult. 

A  közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIIT.tőrvény  79.  §  (1)-(2)  bekezdései rögzítik, hogy: 
„(l)  Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt írásban tájékoztatni az 
eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, 
az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének ér-
vénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes 
indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb,  de  legkésőbb három mun-
kanapon belül. 
(2)  Az ajánlatkérő az ajánlatok is a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön 
jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatok-
ról, illetve a részvételi jelentkezésekről. Az ajánlatkérő az ajánlatok is a részvételi jelentkezé-
sek elbírálásának befejezésekor az  (1)  bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezés-
nek minden ajánlattevő, a részvételi szakasz lezárása esetén részvételre jelentkező részére 
egyidejűleg történő megküldésével teljesíti." 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és ha-
táskörét gyakorolva a polgármester külön íven határozatot hoz. 

Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Melléklet:  
1.sz. melléklet: Bíráló Bizottsági ülésről jegyzőkönyv 
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: 

1. az Egészséges  Budapest  Program keretében a „7-Rectoscop készülék" tárgyú közbeszerzé-
si eljárásban a Z&É Med kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (1165 
Budapest  Margit utca  114.)  ajánlattevő ajánlata megfelelő, tekintettel arra, hogy az ajánlata 
megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a hatá-
lyos jogszabályokban foglalt előírásoknak. 

2. az Egészséges  Budapest  Program keretében a „7-Rectoscop készülék" tárgyú közbeszerzé-
si eljárás eredménytelen a Kbt.  75.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja alapján. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  május  20. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Közbeszerzési 
Iroda 

Budapest, 2020.  május AA-

 

Pikó

 

—

 

Pik6  Andras 
polgármester 

Törv ességi ellenőrzés: 

Czuldremé dr.  Pinter  Erzsébet 
jegyző 



BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIKÓ ANDRÁS 
Pb  LOA  RMESTER 

./2020.  (V.  20.)  számú határozat 
az Egészséges  Budapest  Program keretében a „7-Rectoseop készülék"tárgyú közbeszerzési eljá-

 

rásban eredmény megállapítása 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  koronavírus 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 
1.§-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. 

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

I. az Egészséges  Budapest  Program keretében a „7-Rectoscop készülék" tárgyú közbeszerzési 
eljárásban a  ME  Med kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (1165 
Budapest  Margit  utca  114.)  ajánlattevő ajánlata megfelelő, tekintettel arra, hogy az ajánlata 
megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a hatá-
lyos jogszabályokban foglalt előírásoknak. 

2. az Egészséges  Budapest  Program keretében a „7-Rectoscop készülék" tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredménytelen a Kbt.  75.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja alapján. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  május  20. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Közbeszerzési 
Iroda 

Budapest, 2020.  május  20. 

Pikó András 
polgármester 

1082 Budapest  Baross  u 63-67. •  Telefon:  06 1 459 21.00 • E-mail: polgarmesterigionefvaros  hu  • www.jozsefvaros.  hu 
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Video-gasztroszkóp,- kolonoszke  es  endoszkOmosó-ferttalenItó automata készülékek 

BIRÁLÓBIZOTTSÁGI ÜLÉSRŐ L KÉSZÜLT JEGYZŐ KÖNYV 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

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

2, A  közbeszerús tárgya:  „Video-gasztroszkóp,- kolonoszkóp és endoszkópmosó-
fertőtlenítő 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  at  eljárás eredményéről 

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

6. Időpont:  2020 ‚r. 4..  

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

AJÁNLATOK BONTÁSA 

Az  ajánlattételi határidőn belül, azar 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 álló fedezeti összeg az ajánlat bontásakor 
ismertetésre került. 
A  bontáson  a  Kbt.  68.  §  (4)  bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerültek ismertetésre: 

I. Ajánlattevő neve: HUN-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társasig 
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-kolonoszlcóp esetében: 

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

trintőképemyö megléte (igen / nem): Igen 
5. Endoszkópmosó-fertötlenitő automata esetében: 

ettit 
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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 horAféréshcz szervizelés és 
szoilverfrissitéshez (igen / nem): Igen 

HIÁNYPÓTLÁSI FELHÍVÁS 

2.  Ajánlatkérő a benyújtott ajánlat áttanulmányozását követően  2019.  november 19-én hiányok 
pótlására hívta fel a RUN-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság  (2045  Törökbilint, 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 álló határidőn belül ajánlattevő megfelelő tartalommal 
benyújtotta hiánypótlását. 

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

MEGFELELÖSÉGÉRÓL 

A  Bírálóbizottság az ajánlat, a benyújtott hiánypótlás áttanulmányozását követően a Kbt.  69.  § 
(2)  bekezdése alapján egyhangúlag javasolja megállapítani, hogy a HUN-NIED Kereskedelmi 
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasig  (2045  Törökbálint, Tó  Park  Utca  3)  aiánlattevő 
ajánlata a teljesített hiánvpótläst követően megfelelő.  

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

AJÁNLAT ÉRTÉKELÉS! SZEMPONT SZERINTI ÉRTÉKELÉSE 

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

AJÁNLATrEVÓ NEVE HUN-MED Kft. 

 

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

Igen 100,00 1000,00 

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

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

Igen 100,00 500,00 

5.Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata esetében: 
Előnyt jelent a készülék kamraajtajának 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 és 
szoftverfrissítéshez (igen / nem) 

Igen 100,00 1000,00 

   

13500,00 

VI. 
1CBT.  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 követelmény 
tekintetében az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentációban előírt igazolások 
benyújtására. 

Ajánlattevő a megadott határidőn belül megfelelően benyújtotta igazolását. 

VII. 
DÖNTÉSI JAVASLAT 

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

1. A  bíráló 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  anal  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  sorb  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 és az ajánlattevők egyfajta konszenzust alakíthatnak ki, és 
biztosíthatják a jogszerű szerződéskötés lehetőségét." Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő az 
ajánlati kötöttség lejártának időpontjáig  (2020.  január  14.  napjáig) várhatóan nem tudja 
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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  anal  megadott 
határidőben nem nyilatkozik, ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által fentebb 
megjelölt időpontig fenntartja. 

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

Ezt követően, Ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást bonyolftó  WIT  Zrt. a Kbt.  69.  § - 
ának  (4)  bekezdése szerinti, a részletes igazolások benyújtására való felkérést a legkedvezőbb 
ajánlattevőnek megküldte. Az ajánlattevő által megküldött tgazolások 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)  bekezdés  c)  pontja alapján eredménytelenné 
kell nyilvánítani. 

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

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

A Bind()  Bizottság tagjaként — összhangban a  „Video-gasztroszkóp,- kolonoszkop 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)  bekezdés e) 
pontjában foglaltakra. 

Budapest, 2020.  május 
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EGYÉNI BiRÁLATI LAP 

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

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

Budapest, 2020.  május 
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EGYÉNI BIRÁLATI LAP 

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

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

Budapest, 2020.  május (% • 
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EGYÉNI BÍRÁLATI LAP 

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

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

Budapest, 2020.  május  4  2-
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Video-gasztroszköp,- kolonoszköp  es  endoszkópmosó-fertőtlenítő automata készülékek 

EGYÉNI BiltALATI LAP 

A  Bir$16 Bizottság tagjaként — összhangban a  „Video-gasztroszkóp,- kolonoszlcóp és 
endoszkópmosó-fertőtlenftö automata készülékek" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz tartozó  mitt 
biráló bizottsági jegyzőkönyvben foglalt megállapításokkal - az alábbi döntési javaslatot 
terjesztem Döntéshozó elé: 

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

Budapest, 2020.  május 
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