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Javaslat az „Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan Orvostechnológiai 

eszközök beszerzése 5 részben” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítására 

ZÁRT ÜLÉS 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  

Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának 104/2021. (XI.15.) számú határozata 

 

az „Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan Orvostechnológiai eszközök beszerzése 

5 részben” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az „Egészséges Budapestért 

Programhoz kapcsolódóan Orvostechnológiai eszközök beszerzése 5 részben” tárgyú a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második rész, uniós értékhatárt elérő 

értékű 81. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás, részajánlattétel biztosításával lefolytatott 

közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntést az alábbiak szerint hozza meg: 

 

1. az eljárás 1. része (a rész neve: Fizioterápiai berendezések), az eljárás 3. része (a rész neve: 

Bőrgyógyászati berendezések), az eljárás 4. része (a rész neve: Laboratóriumi berendezések), 

az eljárás 5. része (a rész neve: Nőgyógyászati berendezések) eredményes; 

 

2. az eljárás 2. része (a rész neve: Szemészeti berendezés) eredménytelen 

 

3. megállapítja, hogy az érvényes és nyertes ajánlattevők részenként az alábbiak: 

 

1. rész    

nyertes ajánlattevő 

neve: 

BTL Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 1151 Budapest Mogyoród Útja 42 

adószáma: 11678595242 

elfogadott ajánlat: nettó 30 843 300 forint; 

alkalmasságát előzetesen és tételesen is megfelelően igazolta; 

a felhívás II.2.5. pontja szerinti értékelési szempontok tekintetében:  

M/2. részszempont: Lézerterápiás készülék esetében: Laser akupunkturához Bahr és 

Nogier frekvenciák megléte (igen/nem) Igen 

M/3. részszempont: Lézerterápiás készülék RoboticScanning esetében: Scanning 

System Elite önkezelő fej, 7” kijelzővel (igen/nem) Igen 

M/4. részszempont: Fizioterápiás multifunkciós kezelőegység esetében: Egy kezelésen 

belül alternáló 1/3 MHz ultrahangfej (igen/nem) Igen 

M/5. részszempont: Fizioterápiás multifunkciós kezelőegység esetében: 1 db a testen, 

fixen rögzíthető ultrahang fej 18 cm2, 6 kristályos (6 x 3cm2), alternáló 1 és 3 MHz 

(igen/nem) Igen 

az értékelés indokolása: az adott ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat.  

 

3. rész    

nyertes ajánlattevő 

neve: 

TakTiMed Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Székhelye: 5100 Jászberény Potyka Utca 4. 

adószáma: 27347162216 



elfogadott ajánlat: nettó 5 993 360 forint; 

alkalmasságát előzetesen és tételesen is megfelelően igazolta; 

a felhívás II.2.5. pontja szerinti értékelési szempontok tekintetében:  

M/2. részszempont: Dermatoszkóp készülék esetében: PigmentBoost Plus™ vagy azzal 

egyenértékű megvilágítás egy harmadik LED készlettel (igen/nem) Igen 

M/3. részszempont: Vizsgálólámpa esetében: Megvilágítás erőssége 0,5 m-ről (min. 

40000 lux, max. 50000 lux) 60 000 

M/4. részszempont: Mikroszkóp esetében: Egyszerre két tárgylemez fogható be 

(igen/nem) Igen 

az értékelés indokolása: az adott ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat.  

 

4. rész    

nyertes ajánlattevő 

neve: 

Labsystem Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság  

Székhelye: 2095 Pilisszántó Vörösmarty Utca 22. 

adószáma: 12081213213 

elfogadott ajánlat: nettó 6 785 878 forint; 

alkalmasságát előzetesen és tételesen is megfelelően igazolta; 

a felhívás II.2.5. pontja szerinti értékelési szempontok tekintetében:  

M/2. részszempont: Labor centrifuga nagy készülék esetében: teljeskörű garancia 

vállalása (min. 24 hónap, max. 36 hónap) 24 

M/3. részszempont: Labor centrifuga kicsi készülék esetében: teljeskörű garancia 

vállalása (min. 24 hónap, max. 36 hónap) 24 

az értékelés indokolása: az adott ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat.  

 

5. rész    

nyertes ajánlattevő 

neve: 

Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Székhelye: 1023 Budapest Bécsi Út 4. 

adószáma: 13870975241 

elfogadott ajánlat: nettó 3 859 000 forint; 

alkalmasságát előzetesen és tételesen is megfelelően igazolta; 

a felhívás II.2.5. pontja szerinti értékelési szempontok tekintetében:  

M/2. részszempont: Kolposzkóp készülék esetében: Legnagyobb oldalirányú kinyúlás a 

függőleges rúdtól (min. 600 mm, max. 1000 mm) 860 

M/3. részszempont: Kolposzkóp készülék esetében: Maximális nagyítás (min. 10x, max. 

25x) 21 

az értékelés indokolása: az adott ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat. 

 

 

4. a határozat 3. pontja alapján felkéri a polgármestert az eredmény kihirdetésére és a 

szerződéskötési moratóriumot követően az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 

adásvételi szerződések aláírására az egyes részekben nyertesnek nyilvánított 

ajánlattevőkkel;  

 

5. az opciós eszközökkel kapcsolatban: 

- az eljárás 1. része (a rész neve: Fizioterápiai berendezések) tekintetében 

felhatalmazza a polgármestert a felhívás II.2.4) pontjában megjelölt + 2 db opció 

Bemer mágnesterápiás kezelőegység, 

- az eljárás 4. része (a rész neve: Laboratóriumi berendezések) tekintetében 

felhatalmazza a polgármestert a felhívás II.2.4) pontjában megjelölt + 1 db opció 



Laborcentrifuga nagykapacitású készülék, valamint +1 db opció Hőlégsterilizáló 

készülék, 

- - az eljárás 5. része (a rész neve: Nőgyógyászati berendezések) tekintetében 

felhatalmazza a polgármestert a felhívás II.2.4) pontjában megjelölt + 1 db opció   

CTG készülék  

megrendelésére, és az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti megrendelés és 

adásvételi szerződés megkötésére a 2. határozati pontban az 1-es, 4-es, és 5-ös részekben 

nyertesnek nyilvánított ajánlattevőkkel. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  a Kbt. 131 § (5)-(6) bekezdésekben rögzített időn belül, a 3. pont szerinti 

szerződés hatályba lépésétől számított 60 napon belül 

 


