
 1

Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 30-án megtartott 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Szajol Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

47/2018. (V. 30.) határozata 
 

TOP.4.1.1-15-JN1-2016-00006 
„Szajoli orvosi rendelő eszközbeszerzése” 

 
 
Ajánlatkérőként Önkormányzatunk a TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00006 Szajoli orvosi rendelő 
eszközbeszerzés projekt megvalósítására 2018.04.13. napján megküldött ajánlattételi 
felhívással a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 
Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 113. § (1) alapján szabályozott 
nyílt eljárást folytatott le, melynek eredményét kívánja meghatározni az alábbiak alapján: 
 
A Kbt. 113. § (2) szerint érintett ajánlattevők: 
 
1.  Cégnév: Innomed Medical Zrt.   
 Székhely: 1146, Budapest, Szabó József u. 12.  
 
2.  Cégnév: Medirex Zrt.   
 Székhely: 1142 Budapest, Szatmár utca 46/a 
 
3. Cégnév: Rextra Kereskedelmi Kft.  
 Székhely: 2000 Szentendre, Rózsa u. 16.  
 
4.  Cégnév: Komlpex Computers Kft.  
 Székhely: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 29.  
 
5.  Cégnév: Lavello Kft.   
 Székhely: 5000 Szolnok, Kiss Ferenc u. 2/a  
 
6.  Cégnév: 5D CNC Szerszámtechnológiai és Informatikai Kft.  
 Székhely: 5000 Szolnok, Gagarin út 43.  
 
7.  Cégnév: Tuk-Ja Kft.   
 Székhely: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 160.  
 
8.  Cégnév: Tisza Consult Bt.  
 Székhely: 5430 Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 146.  
 
9.  Cégnév: Csanády és Társa Kereskedelmi Bt.  
 Székhely: 5000 Szolnok, Mátyás király út 18.  
 
Összefoglaló tájékoztatóra bejelentkezett Gazdasági szereplők: 
 
1.  Cégnév: Smart Info Kft.   
 Székhely: 1165 Budapest, Hunyadvár utca 56. II. emelet 2.  
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2.  Cégnév: ULTRAGEL Hungary 2000 Kft.   
 Székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 4.  
 
3.  Cégnév: VMD Kórházi technológiai Zrt.  
 Székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14-18.                                           
 
 
4.  Cégnév: Szamos – H Kft.  
 Székhely: 1026 Budapest, Gyergyó u. 5.  
 
5.  Cégnév: Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
 Székhely: 3530 Miskolc, Corvin utca 1-3. 
  
Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (4) bekezdésre hivatkozva tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a 
jelen közbeszerzés a beszerzés becsült értéke az indikatív árajánlatok, valamint ajánlatkérő 
közbeszerzési terve alapján: 17.739.347.- HUF. 
 
A rendelkezésére álló pénzügyi fedezet összege ezzel megegyező: nettó 17.739.347.- HUF. 
 

1. ajánlati rész: Fogorvosi eszközök        9.832.684.- HUF 
2. ajánlati rész: Háziorvosi eszközök        4.813.100.- HUF 
3. ajánlati rész: Sürgősségi eszközök           660.832.- HUF 
4. ajánlati rész: Egyéb orvosi eszközök       1.044.645.- HUF 
5. ajánlati rész: Egyéb, nem orvosi eszközök         562.386.- HUF 
6. ajánlati rész: Telekommunikációs eszközök         825.700.- HUF 

___________________________________________________________________________
___________ 
 Mindösszesen nettó érték:       17.739.347.- HUF 
 
Kiegészítő tájékoztatáskérés nem érkezett. 
 
Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig, 2018. április hó 24. kedd napja 14:00 órájáig 
összesen 5, azaz öt darab ajánlat érkezett. 
 

1. Cégnév: 5D CNC Szerszámtechnológiai és Informatikai Kft.  
Székhely: 5000 Szolnok, Gagarin út 43.  
 

2. Cégnév: Smart Info Kft.   
Székhely: 1165 Budapest, Hunyadvár utca 56. II. emelet 2 

 
3. Cégnév: Lavello Kft.   

Székhely: 5000 Szolnok, Kiss Ferenc u. 2/a 
 

4. Cégnév: ULTRAGEL Hungary 2000 Kft.   
 Székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 4.  
 

5. Cégnév: Medirex Zrt.   
 Székhely: 1142 Budapest, Szatmár utca 46/a 
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A benyújtott ajánlatok ajánlati részenként:  
 

Ajánlati rész 
megnevezése 

Beérke-
zett 
ajánlat
ok (db.) Érvényes Érvénytelen 

Eredményes- 
ség 

1. Fogorvosi 
eszközök 2 

Ultragel 
Hungary 2000 
Kft 

Medirex 
Egészségügyi és 
Ker. Zrt. nincs   eredményes 

2. Háziorvosi 
eszközök 2 

Ultragel 
Hungary 2000 
Kft 

Medirex 
Egészségügyi és 
Ker. Zrt. nincs   eredményes 

3.Sürgősségi 
eszközök 2 

Ultragel 
Hungary 2000 
Kft 

Medirex 
Egészségügyi és 
Ker. Zrt. nincs   eredményes 

4. Egyéb orvosi 
eszközök 1 

Ultragel 
Hungary 2000 
Kft   nincs   

eredménytele
n 

5. Egyéb, nem orvosi 
eszközök 2 

Ultragel 
Hungary 2000 
Kft   

Smart Info 
Kft.   eredményes 

6. Telemmunikációs 
eszközök 4 

Ultragel 
Hungary 2000 
Kft Smart Info Kft. 5D CNC Kft. 

Lavello 
Kft. eredményes 

 
Az Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint értékeli –  
„a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan - különösen minőségi, környezetvédelmi, 
szociális - szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel.” 
 
A Bírálóbizottság a TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00006 - Szajoli orvosi rendelő 
eszközbeszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatokat teljes körben 
megvizsgálta és az alábbiakat állapította meg:  
 

Ajánlattevő neve: LAVELLO Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5000 Szolnok, Kiss Ferenc út 2/a 

Ajánlattevő adószáma: 12361890-2-16 
Az ajánlat valamennyi ajánlati részre (Ajánlattevő esetében a 6. ajánlati rész 
vonatkozásában) 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. 
 

Ajánlattevő neve: Smart Info Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 1162 Budapest, Rákosi út 174. 

Ajánlattevő adószáma: 13556587-2-42 
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Az ajánlat az 5. ajánlati részre vonatkozóan 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. 
 

Ajánlattevő neve: 5D CNC Szerszámtechnológiai és 
Informatikai Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5000 Szolnok, Gagarin út 43. 

Ajánlattevő adószáma: 23986710-2-16 
Az ajánlat valamennyi ajánlati részre (Ajánlattevő esetében a 6. ajánlati rész 
vonatkozásában) 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. 
 

Ajánlattevő neve: 
Smart Info Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 1162 Budapest, Rákosi út 174. 

Ajánlattevő adószáma: 13556587-2-42 
Ajánlattevő ajánlata az alábbi részek tekintetében: 
 
6. ajánlati rész: Telekommunikációs eszközök 
 
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 a fenti ajánlati részekre 
vonatkozóan érvényes. 
 

Ajánlattevő neve: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Zrt. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 1142 Budapest, Szatmár utca 46. A. ép. 

Ajánlattevő adószáma: 11909879-2-42 
Ajánlattevő ajánlata az alábbi részek tekintetében: 
 
1. ajánlati rész: Fogorvosi eszközök   
2. ajánlati rész: Háziorvosi eszközök    
3. ajánlati rész: Sürgősségi eszközök  
 
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 a fenti ajánlati részekre 
vonatkozóan érvényes. 
 

Ajánlattevő neve: Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. 
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Ajánlattevő címe, székhelye: 1023 Budapest, Bécsi út 4. 

Ajánlattevő adószáma: 13870975-2-41 
Ajánlattevő ajánlata az alábbi részek tekintetében: 
 
1. ajánlati rész: Fogorvosi eszközök   
2. ajánlati rész: Háziorvosi eszközök    
3. ajánlati rész: Sürgősségi eszközök    
4. ajánlati rész: Egyéb orvosi eszközök    
5. ajánlati rész: Egyéb, nem orvosi eszközök   
6. ajánlati rész: Telekommunikációs eszközök  
 
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 a fenti ajánlati részekre 
vonatkozóan érvényes. 
 
 

Döntési eredmény: 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai: 

Beszerzés becsült értéke: 9.832.684.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 9.832.684.- HUF 

Ajánlattevő neve: 
Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Zrt. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5000 Szolnok, Uszály utca 22. 

Összes nettó ajánlati ár (nettó 
vállalkozói díj) HUF egységben 9 250 000.- HUF 

2. Szállítási határidő 
(szerződéskötéstől számítva naptári 
nap egységben) 

28 nap 

3. Többletjótállás vállalása (12 hónap 
kötelező jótálláson felül) hónap 
egységben 

12 hónap 

Összes bírálati pontszám:  1000,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat 
meghaladó  

Nem 

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 

    

1. ajánlati rész: Fogorvosi eszközök1. ajánlati rész: Fogorvosi eszközök1. ajánlati rész: Fogorvosi eszközök1. ajánlati rész: Fogorvosi eszközök    
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körben igazolta. Érvényes és Ajánlatkérő számára a 
legjobb ár/értékarányú ajánlatot nyújtotta. A Kbt. 77. § 
(4) bekezdése alapján az eljárás nyertese a megjelölt 
Ajánlattevő 

 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:    

Beszerzés becsült értéke: 4.813.100.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 4.813.100.- HUF 

Ajánlattevő neve: 
Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Zrt. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5000 Szolnok, Uszály utca 22. 

Összes nettó ajánlati ár (nettó 
vállalkozói díj) HUF egységben 

5.250.000.- HUF 

2. Szállítási határidő 
(szerződéskötéstől számítva naptári 
nap egységben) 

28 nap 

3. Többletjótállás vállalása (12 hónap 
kötelező jótálláson felül) hónap 
egységben 

12 hónap 

Összes bírálati pontszám:  1000,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat 
meghaladó  

Igen 

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 nyertese a megjelölt 
Ajánlattevő 

 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:    

    

2222. ajánlati rész: Háziorvosi eszközök. ajánlati rész: Háziorvosi eszközök. ajánlati rész: Háziorvosi eszközök. ajánlati rész: Háziorvosi eszközök    

    

    

3333. ajánlati rész: Sürgősségi eszközök. ajánlati rész: Sürgősségi eszközök. ajánlati rész: Sürgősségi eszközök. ajánlati rész: Sürgősségi eszközök    
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Beszerzés becsült értéke: 660.832.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 660.832.- HUF 

Ajánlattevő neve: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Zrt. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 5000 Szolnok, Uszály utca 22. 

Összes nettó ajánlati ár (nettó 
vállalkozói díj) HUF egységben 590.000.- HUF 

2. Szállítási határidő 
(szerződéskötéstől számítva naptári 
nap egységben) 

15 nap 

3. Többletjótállás vállalása (12 hónap 
kötelező jótálláson felül) hónap 
egységben 

12 hónap 

Összes bírálati pontszám:  941,90 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat 
meghaladó  

Nem 

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 nyertese a megjelölt 
Ajánlattevő 

 
    
Az alábbi ajánlati rész vonatkozásában az eljárás eredménytelen: 

 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:    

Beszerzés becsült értéke: 562.386.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 562.386.- HUF 

Ajánlattevő neve: Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és 

    

4444. ajánlati rész: Egyéb orvosi eszközök. ajánlati rész: Egyéb orvosi eszközök. ajánlati rész: Egyéb orvosi eszközök. ajánlati rész: Egyéb orvosi eszközök    

    

    

5555. ajánlati rész: Egyéb, nem orvosi eszközök. ajánlati rész: Egyéb, nem orvosi eszközök. ajánlati rész: Egyéb, nem orvosi eszközök. ajánlati rész: Egyéb, nem orvosi eszközök    
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Szolgáltató Kft. 

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

Összes nettó ajánlati ár (nettó 
vállalkozói díj) HUF egységben 

651.135.- HUF 

2. Szállítási határidő 
(szerződéskötéstől számítva naptári 
nap egységben) 

29 nap 

3. Többletjótállás vállalása (12 hónap 
kötelező jótálláson felül) hónap 
egységben 

12 hónap 

Összes bírálati pontszám:  1000,00 pont  

Rendelkezésre álló forrásokat 
meghaladó  

Igen 

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 nyertese a megjelölt 
Ajánlattevő 

 

A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:A legjobb ár/érték arányú ajánlat adatai:    

Beszerzés becsült értéke: 825.700.- HUF 

Rendelkezésre álló forrás: 825.700.- HUF 

Ajánlattevő neve: Smart Info Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő címe, székhelye: 1162 Budapest, Rákosi út 174. 

Összes nettó ajánlati ár (nettó 
vállalkozói díj) HUF egységben 676.000.- HUF 

2. Szállítási határidő 
(szerződéskötéstől számítva naptári 
nap egységben) 

5 nap 

3. Többletjótállás vállalása (12 hónap 
kötelező jótálláson felül) hónap 
egységben 

12 hónap 

Összes bírálati pontszám:  990,90 pont  

    

6. ajánlati rész: T6. ajánlati rész: T6. ajánlati rész: T6. ajánlati rész: Telekommunikációs eszközökelekommunikációs eszközökelekommunikációs eszközökelekommunikációs eszközök    
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Rendelkezésre álló forrásokat 
meghaladó  

Nem 

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 nyertese a megjelölt 
Ajánlattevő 

 
Rendelkezésre álló források vizsgálata: 

 

Ajánlati rész neve 
Rendelkezésre 
álló forrás 

Összességében 
legelőnyösebb 
ajánlat árra 
vonatkozó 
adata 
(nettó HUF) 

Szükséges 
önerő vagy 
pénzmaradvány 
(-) mértéke 
(nettó HUF) 

1. ajánlati rész: Fogorvosi eszközök  9.832.684.- 9.250.000.- - 582.684.- 
2. ajánlati rész: Háziorvosi eszközök  4.813.100.- 5.250.000.- 436.900.- 
3. ajánlati rész: Sürgősségi eszközök  660.832.- 590.000.- - 70.832.- 
4. ajánlati rész: Egyéb orvosi eszközök
  

Eredménytelen eljárási rész 

5. ajánlati rész: Egyéb, nem orvosi 
eszköz 

562.386.- 651.135.- 88.749.- 

6. ajánlati rész: Telekommunikációs 
eszköz 

825.700.- 676.000.- - 149.700.- 

ÖSSZESEN: 16.694.702.- 16.417.135.- -277.567.- 
 
Ajánlatkérőnek a 2. ajánlati rész: Háziorvosi eszközök esetében 436.900.- HUF, az 5. ajánlati 
rész: Egyéb, nem orvosi eszköz esetében 88.749.- HUF összesen nettó 525.649.- HUF önerőt 
kell biztosítania. Ezen önerőt Ajánlatkérő az 1. ajánlati rész: Fogorvosi eszközök esetében 
582.684.- HUF, a 3. ajánlati rész: Sürgősségi eszközök esetében 70.832.- HUF, a 6. ajánlati 
rész: Telekommunikációs eszköz esetében pedig 149.700.- HUF, összességében nettó 
803.216.- HUF pénzmaradvány átcsoportosításával kívánja biztosítani. A fennmaradó nettó 
277.567.- HUF pénzmaradványt az eredménytelen eljárási rész megismételt közbeszerzési 
eljárásának lefolytatására csoportosítja át. 
 
Fentiekre tekintettel Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen közbeszerzési 
eljárás nyerteseinek a fenti vállalkozásokat 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. 
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Határid ő: 2018.június 30. 
 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
 
 

K.m.f. 
 
 
 Szöllősi József sk.      Dr. Bartók László sk. 
   polgármester         jegyző 
 
 
A kivonat készült: 2018. június 5. 
 
 
A kivonat hiteléül: 
   Kelemen Tímea 
          előadó 
 
 


