
 

 

 

Határozat tervezet  

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében foglalt jogköre alapján a Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság feladat-és 

hatáskörében meghozott ……./2020. (………..) határozata az Egészségügyi alapellátás és járóbeteg 

szakellátás eszközfejlesztése – EBP program EKR001182792020 – eljárást lezáró döntésről  
1. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek 

elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.  Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 

Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, miszerint veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja, valamint 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdés 

rendelkezése alapján a Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság feladat és hatáskörében eljárva az 

„Egészségügyi alapellátás és járóbeteg szakellátás eszközfejlesztése – EBP program” tárgyú, Kbt. III. 

része szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban - EKR001182792020 az alábbi döntéseket hozza meg: 

 

1. 

 a közbeszerzési eljárást mindhárom rész esetében eredményesnek nyilvánítja; 

 az első rész esetében a MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros Petőfi Sándor utca 63.. adószám:  24132880-2-07, 

cégjegyzékszám: 07-09-022953); a második rész tekintetében az Ultragel Hungary 2000 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1023 Budapest Bécsi út 

4., adószám: 13870975-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-877558) és a MED-EN TRADE Orvosi 

Műszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros Petőfi Sándor 

utca 63., adószám:  24132880-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-022953); a harmadik rész 

tekintetében a MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 2400 Dunaújváros Petőfi Sándor utca 63., adószám: 24132880-2-07, cégjegyzékszám: 

07-09-022953) ajánlattevők ajánlatait érvényesnek nyilvánítja; 

 a második rész esetében a VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(székhely: 1013 Budapest Krisztina körút 39., adószám: 13215613-2-41, cégjegyzékszám: 01-10-

049733) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján; a harmadik rész esetében az 

Astromedic Kereskedelemi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhely: 8000 

Székesfehérvár Budai út 49-51. B802., adószám: 14464267-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-015197 

) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bek. d) és e) pontja érvénytelennek nyilvánítja; 

 az eljárás első részében a MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros Petőfi Sándor utca 63., adószám: 24132880-

2-07, cégjegyzékszám: 07-09-022953); a második részében az Ultragel Hungary 2000 

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1023 Budapest Bécsi 

út 4. adószám: 13870975-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-877558); a harmadik részében a MED-

EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 

Dunaújváros Petőfi Sándor utca 63 adószám:  24132880-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-022953) 

ajánlatát nyilvánítja az eljárás nyertesének, tekintettel arra, hogy ezen ajánlattevők nyújtották be 

legjobb ár- érték arányú ajánlatokat. 
 

2. Felkéri a közbeszerzési eljárást lefolytató személyt, hogy a döntésről az érintett gazdasági 

szereplőket értesítse az EKR-en keresztül. 
Felelős: a közbeszerzési eljárást lefolytató személy 

Határidő: azonnal 

 

 

Budapest, 2020. december 18.  

                               


