Előterjesztés
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2010. április 29-i ülésére
Tárgy: Rendelőintézet eszközbeszerzéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás döntéshozása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rendelőintézet felújításával kapcsolatos projekt két részből állt: az építési projekt a
befejezéséhez közeledik. Az eszközbeszerzéssel kapcsolatos részre vonatkozóan a
közbeszerzési eljárás folyamatban van.
A testület által jóváhagyott ajánlattételi felhívás megjelent a Közbeszerzési Értesítőben
valamint az Európai Unió közbeszerzésekkel kapcsolatos kiadványában, mivel uniós
értékhatárt elérő közbeszerzésről van szó.
A közbeszerzési eljárást 4 önálló részre írtuk ki: orvostechnológiai eszközök, informatikai
eszközök, beteghívó rendszer, alapellátáshoz szükséges eszközök beszerzése.
8 ajánlattevőtől érkezett ajánlat, amelyek közül 3 az orvostechnológiára, 4 az informatikára, 3
a beteghívó rendszerre, 2 az alapellátási részre adott ajánlatot. Egy ajánlattevő több részre i
adhatott ajánlatot.
Az ajánlatokat a felbontás után a közbeszerzési eljárást lebonyolító Perfectus Kft. munkatársai
formai és tartalmi, a Syntron Kft. munkatársai pedig műszaki szempontból megvizsgálták.
Mind a 8 ajánlattevő hiánypótlási felhívást kapott, a hiánypótlási határidő 2010. április 27.
volt.
A hiánypótlások beérkezése után az alábbi eredmény született:
Orvostechnológia: 3 ajánlatból 2 érvénytelen ajánlat hiánypótlás után is. 1 érvényes ajánlat
van. 1 érvényes ajánlattal az eljárás ezen része eredménytelen.
Informatika: 4 ajánlatból 2 érvényes ajánlat van, 1 ajánlat hiánypótlás után is hiányos, 1
ajánlattevő nem pótolt. Ennél a résznél a Nádor Rendszerház Kft. ajánlatát javasoljuk
elfogadni, amelynek ajánlati ára: 10.318.460,- Ft+ÁFA
Beteghívó rendszer: 3 ajánlatból 2 ajánlattevő nem hiánypótolt, 1 ajánlattevő ajánlata a
hiánypótlást követően is hiányos, így az eljárás ezen része eredménytelen
Alapellátás: 2 ajánlatból 1 érvénytelen ajánlat hiánypótlás után is. 1 érvényes ajánlattal az
eljárás ezen része eredménytelen. Ennél a résznél az ajánlati árak jóval meghaladták a
rendelkezésre álló anyagi fedezetet is.
Tehát az 1., 3., és 4. részek tekintetében új eljárás megindítására van szükség.
Egyeztetve a közbeszerzési szakértőinkkel és a pályázati irányító hatósággal úgy tűnik
lehetőség van arra, hogy egy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytassunk le a jelenlegi
ajánlattevői körrel. Ennek az eljárásnak az időtartama kb. 3-4 hét. Ezt az eljárás a
Közbeszerzési Döntőbizottságnál kell kezdeményezni és alaposan indokolni kell, hogy miért
van szükség a hirdetmény nélküli eljárásra. Amennyiben a Döntőbizottság ezt a kérésünket
elutasítja, úgy még mindig van lehetőség egy, a korábbival azonos fajtájú eljárás
lebonyolítására.
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Határozati javaslat
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1. nyilvánítsa a „Nyergesújfalu, Városi Rendelőintézet
eszközbeszerzés” elnevezésű közbeszerzési eljárás 1., 3., és
4., részét eredménytelennek és kezdeményezze ezekre a
részekre vonatkozóan új eljárás indítását.
2. nyilvánítsa a „Nyergesújfalu, Városi Rendelőintézet
eszközbeszerzés” elnevezésű közbeszerzési eljárás 2.
részének nyertesévé a Nádor Rendszerház Kft.-t.
3.

Utasítsa a
megtételére.

polgármestert

a

szükséges

Felelős: Miskolczi József, polgármester
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