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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 79/2021. (X.04.) számú határozata 

 

az „Egészséges Budapestért Programhoz kapcsolódóan diagnosztikai orvostechnológiai 

eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 

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

Programhoz kapcsolódóan diagnosztikai orvostechnológiai eszközök beszerzése” 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 valamennyi részben eredményes; 
 

2. az érvényes és nyertes ajánlattevők: 

 

I. rész    

ajánlattevő neve: GREEN SOUND PLUSZ Kft.  

Székhelye: 1035 Budapest, Berend Utca 6. 2.em. 9. 

adószáma: 13323387241 

elfogadott ajánlat: nettó 59 006 000 forint; 

alkalmasságát előzetesen és tételesen is megfelelően igazolta; 

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

M/2. részszempont: Teljes test csontdenzitométer (DEXA) esetében: Magyar nyelvű 

automatikus kezelői szoftver megléte (igen/nem): Igen;  

M/3. részszempont: Direkt digitális mammográfiás készülék esetében: DQE @ 

0.5lp/mm min. 65 % DQE: 70;  

M/4. részszempont: Direkt digitális mammográfiás készülék esetében: Anód 

hőkapacitása min. 160 kHU: 300; 
az értékelés indokolása: az adott ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat.  

 

II. rész    

ajánlattevő neve: Control-X Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  

Székhelye: 1141 Budapest, Öv utca 29 

adószáma: 10804207242 

elfogadott ajánlat: nettó 42 430 000 forint; 

alkalmasságát előzetesen és tételesen is megfelelően igazolta; 

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

M/2. részszempont: Panoráma röntgen készülék esetében: Lézer nélküli pozícionálás 

megléte (igen/nem): igen;  

M/3. részszempont: Panoráma röntgen készülék esetében: Szemtől szembe pozícionálás 

megléte (igen/nem): igen;  

M/4. részszempont: Panoráma röntgen készülék esetében: Kéz felvétel megléte 

(igen/nem): igen; 

M/5. részszempont: Digitális mellkas felvételi berendezés pixelmérete (max:150µm 

min: 100µm): 140; 
az értékelés indokolása: az adott ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat.  
 

   



III. rész  

ajánlattevő neve: MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Kft.  

Székhelye: 2400 Dunaújváros, Petőfi Sándor utca 63. 

adószáma: 24132880207 

elfogadott ajánlat: nettó 47 060 000 forint; 

alkalmasságát előzetesen és tételesen is megfelelően igazolta; 

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

M/2. részszempont: 4D Nőgyógyászati ultrahang esetében: A 4D felvételi ablak 

határának automatikus, folyamatos igazítása a magzat testfelületéhez egy 

gombnyomásra élő képen megléte (igen/nem): Igen;  

M/3. részszempont: Radiológiai ultrahang ShearWave esetében: Fúziós képalkotás 

osztott képen CT vagy MR képanyaggal, tetszés szerinti vizsgálati sík megjelenítésével 

megléte (igen/nem): Igen  

M/4. részszempont: Ultrahang készülék érvizsgálatokra esetében: A phased-array 

szektor vizsgálófej látószöge (min. 90 fok, max 120 fok): 120;  
az értékelés indokolása: az adott ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat.  
 

IV. rész    

ajánlattevő neve: HUN-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  

Székhelye: 2045 Törökbálint Tó Park utca 3. 

adószáma: 10711426213 

elfogadott ajánlat: nettó 20 500 000 forint; 

alkalmasságát előzetesen és tételesen is megfelelően igazolta; 

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

M/2. részszempont: Video-endoszkóp rendszer és UH tisztító esetében: Közvetlen, 

processzorba integrált DICOM formátumú kép és adatkapcsolat megléte (igen/nem): 

Igen;  

M/3. részszempont: Video-endoszkóp rendszer és UH tisztító esetében: 

Rendeltetésszerűen működjön az Intézményben működő FUJIFILM 530-as sorozatú 

video-endoszkópokkal (igen/nem): Igen 
M/4. részszempont: Video-endoszkóp rendszer és UH tisztító esetében: Rendelkezik-e a 

gyártó által kifejlesztett és prospektusában kommunikált külön az elváltozás jobb 

detektálását segítő fényformával. (LCI, TXI illetve BLI, RDI) (igen /nem): Igen; 

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

V. rész    

ajánlattevő neve: BTL Magyarország Kft.  

Székhelye: 1151 Budapest Mogyoród útja 42. 

adószáma: 11678595242 

elfogadott ajánlat: nettó 7 700 000 forint; 

alkalmasságát előzetesen és tételesen is megfelelően igazolta; 

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

M/2. részszempont: Terheléses EKG rendszer esetében: A vákuum elektróda rendszeren 

kifúvási funkció a nedvesség és a szennyeződések kiürítésére megléte (igen/nem): igen; 

M/3. részszempont: ABPM esetében: Lista és az összes mért értéket tartalmazó grafikon 

megléte (igen/nem): igen;  

M/4. részszempont: Holter esetében: Poincare grafikon kiértékelésének lehetősége 

(igen/nem): igen; 

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

 

 



3. a határozat 2. 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;  

 

4. az eljárás V. „Kardiológiai berendezések” része tekintetében felhatalmazza a polgármestert 

a felhívás II.2.4) pontjában megjelölt + 2 db opció ABPM készülék, valamint + 2 db opció 

HOLTER készülék megrendelésére és az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti 

megrendelés és adásvételi szerződés megkötésére a 2. határozati pontban az V. részben 

nyertesnek nyilvánított ajánlattevővel. 

 

Felelős: polgármester 

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

szerződés hatályba lépésétől számított 60 napon belül.  

 


