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Határozati javaslat 
 

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2018. (VIII. 06.) határozata 

 
A TOP.4.1.1-15-JN1-2016-00006 

„Szajoli orvosi rendelő eszközbeszerzése - Egyéb orvosi eszközök ” 
Közbeszerzési eljárás eredményéről 

 
Ajánlatkérőként Önkormányzatunk a TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00006 Szajoli orvosi rendelő 
eszközbeszerzés projekt megvalósítására 2018.07.02. napján megküldött ajánlattételi 
felhívással a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 
Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 113. § (2) alapján szabályozott 
nyílt eljárást folytatott le, melynek eredményét kívánja meghatározni az alábbiak alapján: 
 
A Kbt. 113. § (2) szerint érintett ajánlattevők: 
 
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú, TOP-4.1.1-15-JN1-2016-
00006 azonosítószámú Támogatói Szerződés szerint, Szajoli orvosi rendelő 
eszközbeszerzése – Egyéb orvosi eszközök 
 
Érvényes és érvénytelen ajánlattevők: 

Ajánlattevő neve: Rextra Kereskedelmi Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 1031 Budapest, Emőd u. 38. 

Ajánlattevő adószáma: 10437247-2-41 

A hiánypótlási iratokat határidőben benyújtotta, melyet átvizsgálva megállapítható, hogy az teljes 
és hiánytalan. Jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek Az ajánlat érvényes, az értékelés megkezdhető. 

 

Ajánlattevő neve: CPM Hungary Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Kasza Utca 5. 

Ajánlattevő adószáma: 22630777-2-03 

A hiánypótlási iratokat határidőben benyújtotta, melyet átvizsgálva megállapítható, hogy az teljes 
és hiánytalan. Jogi, pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés 
teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel az eljárási dokumentumokban és a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek Az ajánlat érvényes, az értékelés megkezdhető. 

 

Ajánlattevő neve: ULTRAGEL Hungary 2000 Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 1023 Budapest, Bécsi út 4. 

Ajánlattevő adószáma: 13870975-2-41 

Az ajánlat a benyújtott nyilatkozatok alapján, tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára egyéb 
módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a 
részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit - érvénytelen. 

 
Összességében legelőnyösebb ajánlat adatai: 

Ajánlattevő neve: Rextra Kereskedelmi Kft. 
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Ajánlattevő címe, székhelye: 1031 Budapest, Emőd u. 38. 

Ajánlattevő adószáma: 10437247-2-41 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
1 123 343.- HUF 

Minőségi szempont 

Szállítási határidő (szerződéskötéstől számítva 
naptári nap egységben) 

12 nap 

Többletjótállás vállalása (12 hónap kötelező 
jótálláson felül) hónap egységben 

24 hónap 

 

 
Az eljárás eredményes. 
 
A Képviselőtestület vállalja nettó 78.698.- HUF önerő biztosítását. Az önerő 
vonatkozásában az előzőekben lefolytatott közbeszerzési eljárásokra tekintettel a 
költségátcsoportosítások vonatkozásában kezdeményezi a fennálló források 
átcsoportosítását. 
 
 

Összefoglalás a legjobb ár/érték arányú ajánlatokra vonatkozóan  

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 1 044 645.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 1 044 645.- HUF 

Ajánlattevő neve: Rextra Kereskedelmi Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 1031 Budapest, Emőd u. 38. 
Összes nettó ajánlati ár (nettó 
vállalkozói díj) HUF egységben 1 123 343.- HUF 

Szállítási határidő (szerződéskötéstől 
számítva naptári nap egységben) 12 nap 

Többletjótállás vállalása (12 hónap 
kötelező jótálláson felül) hónap 
egységben 

24 hónap 

Összes bírálati pontszám:  899,95 
Rendelkezésre álló forrásokat 
meghaladó  Igen, biztosítva nettó 78.698.- HUF 

Kbt. 69. § (4) szerinti iratokat 
benyújtotta Igen 

Kiválasztás indoka 

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint 
műszaki szempontból alkalmas a szerződés 

teljesítésére, az általa benyújtott ajánlat megfelel 
az ajánlattételi iratokban és a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek, alkalmasságát a 
Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint teljes körben 
igazolta. Érvényes és Ajánlatkérő számára a 

legjobb ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A 
Kbt. 77. § (4) bekezdése alapján az eljárás 
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nyertese a megjelölt Ajánlattevő 

Fentiekre tekintettel Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen közbeszerzési 
eljárás nyertesének a fenti vállalkozást hirdeti ki, dönt a fentiek szerint az eljárások 
eredményéről, eredménytelenségéről, az érvényes és érvénytelen ajánlatokról, és az önerőről. 
Döntését név szerinti szavazással hozza meg. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2018.augusztus 31. 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
 
 
 
 
                    Szöllősi József             Dr. Bartók László  
   polgármester         jegyző 
 
  


