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Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 

AALLPPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERREE  

 :1042 Budapest,  István út .  14  : 231-3163 Fax: 231-3152 

 e-mail : tr ippon.n@ujpest.hu  
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő- testület 2010. július 13-i ülésére 
 
 

Tárgy: Előterjesztés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Szociális 
és Egészségügyi Intézménye részre „Három darab komplett fogászati 
kezelőegység beszerzése és telepítése” tárgyában közbeszerzési eljárás 
lezárásáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2010. május 25-i ülésén a 256/2010. (V.25.) számú határozatával döntött 
Három darab komplett fogászati kezelőegység beszerzése és telepítése tárgyában egyszerű 
közbeszerzési eljárás megindításáról. Egyben felkérte a Polgármestert, hogy a hirdetmény 
szövegének közzétételéről gondoskodjék.  
 
Az ajánlattételi felhívás KÉ-15153/2010. számon 2010. június 11. napján jelent meg a 
Közbeszerzési Értesítőben.  
Az ajánlatok felbontására 2010. július 5. napján 10.00 órakor került sor. Az ajánlattételi 
felhívásban megadott határidőre öt (5) ajánlat érkezett.  
 
1. Dental Plus Fogászati és Kereskedelmi Kft. (9400 Sopron, Faller Jenő u. 5.) 
Ajánlati ár (nettó összege Ft.-ban): 12.700.000,-Ft. 
Vállalt jótállás időtartama években (legalább 3 év, legfeljebb 5 év): 3,5 év  
Szállítási határidő hetekben (min. 2 hét max. 6 hét): 3 hét 
 
2. VaLiD Dental-Medical Nagykereskedőház Kft. (1083 Budapest, Szigony u. 41.) 
Ajánlati ár (az ellenszolgáltatás nettó összege Ft.-ban): 13.480.000,-Ft. 
Vállalt jótállás időtartama években (legalább 3 év, legfeljebb 5 év): 3 év  
Szállítási határidő hetekben (min. 2 hét max. 6 hét): 5 hét 
 
3. Propszt Árpád egyéni vállalkozó (7632 Pécs, Eszék u. 39. IV.14.) 
Ajánlati ár (az ellenszolgáltatás nettó összege Ft.-ban): 12.855.000,-Ft. 
Vállalt jótállás időtartama években (legalább 3 év, legfeljebb 5 év):  3 év 
Szállítási határidő hetekben (min. 2 hét max. 6 hét): 3 hét 
 
4. Dental Express Hungária Kft. (1035 Budapest, Szent László u. 14-16.) 
Ajánlati ár (az ellenszolgáltatás nettó összege Ft.-ban): 7.960.000,-Ft. 
Vállalt jótállás időtartama években (legalább 3 év, legfeljebb 5 év):  3 év 
Szállítási határidő hetekben (min. 2 hét max. 6 hét): 2 hét 
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5. MODENT Fogászati Szerviz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1077 Budapest, Dob u. 
105.) 
Ajánlati ár (az ellenszolgáltatás nettó összege Ft.-ban): 10.692.000,-Ft. 
Vállalt jótállás időtartama években (legalább 3 év, legfeljebb 5 év): 3 év 
Szállítási határidő hetekben (min. 2 hét max. 6 hét): 4 hét 
 
Az ajánlatok értékelése a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban: 
Kbt.), az ajánlattételi felhívás, valamint az ajánlati dokumentáció alapján történt.  
 
Az ajánlatok elbírálásának szempontja: összességében legelőnyösebb ajánlat a Kbt. 57. § (2) 
bekezdés b) pontja értelmében. 
 
A hiánypótlási eljárás után a Bíráló Bizottság az alábbiakat állapította meg: 
 
- A VaLiD Dental-Medical Nagykereskedőház Kft a hiánypótlásnak eleget tett, ajánlata 
érvényes, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas.  
- A MODENT Fogászati Szerviz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a hiánypótlásnak eleget 
tett, ajánlata érvényes, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas. 
- - A Dental Express Hungária Kft. a hiánypótlásnak eleget tett, ajánlata a Kbt. 88. § (1) 
bekezdés f) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlatában megajánlott 
termék nem felel meg az ajánlattételi felhívás valamint az ajánlatkérési dokumentációban 
meghatározott műszaki feltételeknek. 
- Propszt Árpád egyéni vállalkozó a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, ezért ajánlata a 
Kbt. 88. § (1) bekezdés e) és f) pontja alapján érvénytelen. 
- A Dental Plus Fogászati és Kereskedelmi Kft. a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, 
ezért ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) és f) pontja alapján érvénytelen 
 
Ezt követően a Bizottság az érvényes ajánlatok tekintetében elvégezte a részszempontok 
szerinti ajánlati elemek értékelését a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított 
ajánlása III.A.1.b) szerinti arányosítással: 
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VaLiD Dental-Medical Nagykereskedőház 
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Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 

súlyszám 
szorzata 

Értékelési pontszám Értékelési pontszám és 
súlyszám szorzata 

Az 
ellenszolgáltatás 
nettó összege Ft-
ban 

90 10 900 8,14 732 

A jótállás 
időtartama  10 10 100 10 100 

Szállítási határidő 
hetekben 10 10 100 8,2 82 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 

összegei ajánlattevőnként 
 1100  914 

 
Fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság az alábbi döntési javaslatot terjeszti a döntéshozó elé:  

1. Az eljárást nyilvánítsa eredményesnek. 
2. A bírálati szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat– alapján a MODENT 

Fogászati Szerviz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevőt hirdesse ki 
nyertesnek. 
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Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjék. 
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye részre „Három darab 
komplett fogászati kezelőegység beszerzése és telepítése” tárgyában kiírt egyszerű 
közbeszerzési eljárás nyertesének a MODENT Fogászati Szerviz Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.-t (1077 Budapest, Dob u. 105.) jelöli meg. Egyben felkéri a 
Polgármestert, hogy a szerződést a nyertessel kösse meg.  
 
 
Felelős: Polgármester  
Határidő: 2010. augusztus 3. 
 
 
Budapest, 2010. július 12. 
 
 
                                                                                           dr. Trippon Norbert 
 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Bodgál Ágnes aljegyzői referens 
 
 


