
Belváros-Lipótváros Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 

__________________________________________________ 
 

 

 

Tárgy: napirend  

 

 

 

154/2022. (10.27.) JÜK határozat 

 

 

A Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a 2022. október 27.-ei rendkívüli 

ülésre kiküldött napirendet az alábbiak szerint elfogadja: 

 

 

 
ZÁRT  ÜLÉSEN TÁRGYALT NAPIRENDI PONT: 

 

 
1. Javaslat a „Szomory Dezső tér élhetőségének javítása” elnevezésű beruházás 

kivitelezési munkái tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére,  

2. Javaslat az „Egészségügyi eszközök beszerzése a Belváros-Lipótváros 

Egészségügyi szolgálat részére 2" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére,  

3. Javaslat az „Egészségügyi eszközök beszerzése a Belváros-Lipótváros 

Egészségügyi szolgálat részére 3" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére,  

4. Javaslat az „Egészségügyi eszközök beszerzése a Belváros-Lipótváros 

Egészségügyi szolgálat részére 4" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére.  

 

 

A Bizottság a határozatot 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

 

A szavazáson jelen volt: 4 fő 

 

 

 

 

        Karsai Károly 

               elnök 

 

 
 

 

 

 

 



Belváros-Lipótváros Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 

__________________________________________________ 
 

 
Tárgy: Javaslat a „Szomory Dezső tér élhetőségének javítása” elnevezésű beruházás 

kivitelezési munkái tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére, 

 

 

 

155/2022. (10.27.) JÜK határozat 

 

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága javasolja 

Polgármester úrnak a „Szomory Dezső tér élhetőségének javítása” tárgyú írásbeli konzultációs 

közbeszerzési eljárásban 

 

1. a Penta Általános Építőipari Kft. ajánlattevő ajánlatának érvényessé nyilvánítását; 

 

2. a Penta Általános Építőipari Kft. ajánlattevőt az eljárás nyerteseként kihirdetni; 

 

3. az eljárást eredményesnek nyilvánítani és a nyertes ajánlattevővel a szerződést 

megkötni. 

 

 

A Bizottság a határozatot 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadta. 

 

 

A szavazáson jelen volt:  5 fő 

 

 

        Karsai Károly 

               elnök 

 

 

A Bizottság javaslatát elfogadom: 

 

        Szentgyörgyvölgyi Péter 

        Polgármester 

 

 

A Bizottság javaslatát nem fogadom el és az alábbiak szerint döntök: 

 

 

 

        Szentgyörgyvölgyi Péter 

               Polgármester  

 

 



Belváros-Lipótváros Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 

__________________________________________________ 
 

 
Tárgy: Javaslat az „Egészségügyi eszközök beszerzése a Belváros-Lipótváros 

Egészségügyi szolgálat részére 2" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére,  

 

 

156/2022. (10.27.) JÜK határozat 

 

 

 

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága – a 

Bírálóbizottság javaslata alapján – javasolja Polgármester úrnak az „Egészségügyi eszközök 

beszerzése a Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat részére 2” tárgyú közösségi, nyílt 

közbeszerzési eljárásban 

 

I. rész 

 

1. a Smithmann Hungary Kft. ajánlatának érvényessé nyilvánítását; 

 

2. a legjobb ár-érték arányú megajánlást tartalmazó érvényes ajánlatot tevő Smithmann 

Hungary Kft. nyertesként történő kihirdetését; 

 

3. az eljárás eredményessé nyilvánítását és a nyertes ajánlattevővel a szerződés 

megkötését. 

 

II. rész: 

 

 

1. az Ultragel Medical Kft. ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását, a Kbt. 73. § (1) 

bekezdés e) pontja alapján; 

 

2. a REXTRA Kereskedelmi Kft. ajánlatának érvényessé nyilvánítását; 

 

3. a legjobb ár-érték arányú megajánlást tartalmazó érvényes ajánlatot tevő REXTRA 

Kereskedelmi Kft. nyertesként történő kihirdetését; 

 

4. az eljárás eredményessé nyilvánítását és a nyertes ajánlattevővel a szerződés 

megkötését. 

 

 

III.  rész: 

 

1. az Ultragel Medical Kft. ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását, a Kbt. 73. § (1) 

bekezdés e) pontja alapján; 

 

2. a Smithmann Hungary Kft. ajánlatának érvényessé nyilvánítását; 



 

 

3. a legjobb ár-érték arányú megajánlást tartalmazó érvényes ajánlatot tevő Smithmann 

Hungary Kft. nyertesként történő kihirdetését; 

 

4. az eljárás eredményessé nyilvánítását és a nyertes ajánlattevővel a szerződés 

megkötését. 

 

IV. rész 

 

1. a DPK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását, a 

Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján; 

 

2. az Ultragel Medical Kft. ajánlatának érvényessé nyilvánítását; 

 

3. a legjobb ár-érték arányú megajánlást tartalmazó érvényes ajánlatot tevő Ultragel 

Medical Kft. nyertesként történő kihirdetését; 

 

4. az eljárás eredményessé nyilvánítását és a nyertes ajánlattevővel a szerződés 

megkötését. 

 

V. rész: 

 

1. a REXTRA Kereskedelmi Kft. ajánlatának érvényessé nyilvánítását; 

 

2. a legjobb ár-érték arányú megajánlást tartalmazó érvényes ajánlatot tevő REXTRA 

Kereskedelmi Kft. nyertesként történő kihirdetését; 

 

az eljárás eredményessé nyilvánítását és a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötését. 

 

 

A Bizottság a határozatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

A szavazáson jelen volt:  5 fő 

 

        Karsai Károly 

               elnök 

 

A Bizottság javaslatát elfogadom: 

 

        Szentgyörgyvölgyi Péter 

        Polgármester 

 

 

A Bizottság javaslatát nem fogadom el és az alábbiak szerint döntök: 

 

 

 

        Szentgyörgyvölgyi Péter 

               Polgármester  



Belváros-Lipótváros Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 

__________________________________________________ 
 

 

 
Tárgy: Javaslat az „Egészségügyi eszközök beszerzése a Belváros-Lipótváros 

Egészségügyi szolgálat részére 3" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére 

 

 

157/2022. (10.27.) JÜK határozat 

 

 

 

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága – a 

Bírálóbizottság javaslata alapján – javasolja Polgármester úrnak az „Egészségügyi eszközök 

beszerzése a Belváros-Lipótváros Egészségügyi szolgálat részére 3” tárgyú közösségi, nyílt 

közbeszerzési eljárásban 

 

 

1. a Promedica Healthcare Hungary Kft. ajánlatának érvényessé nyilvánítását; 

 

2. a legjobb ár-érték arányú megajánlást tartalmazó érvényes ajánlatot tevő Promedica 

Healthcare Hungary Kft. nyertesként történő kihirdetését; 

 

3. az eljárás eredményessé nyilvánítását és a nyertes ajánlattevővel a szerződés 

megkötését. 

 

 

A Bizottság a határozatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

A szavazáson jelen volt:  5 fő 

 

        Karsai Károly 

               elnök 

 

A Bizottság javaslatát elfogadom: 

 

        Szentgyörgyvölgyi Péter 

        Polgármester 

 

 

A Bizottság javaslatát nem fogadom el és az alábbiak szerint döntök: 

 

 

        Szentgyörgyvölgyi Péter 

               Polgármester  

 



Belváros-Lipótváros Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 

__________________________________________________ 
 

 
Tárgy: Javaslat az „Egészségügyi eszközök beszerzése a Belváros-Lipótváros 

Egészségügyi szolgálat részére 4" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére 

 

 

158/2022. (10.27.) JÜK határozat 

 

 

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága – a 

Bírálóbizottság javaslata alapján – javasolja Polgármester úrnak az „Egészségügyi eszközök 

beszerzése a Belváros-Lipótváros Egészségügyi szolgálat részére 4” tárgyú közösségi, nyílt 

közbeszerzési eljárásban 

 

 

1. az Ultragel Medical Kft. és a Smithmann Hungary Kft. ajánlatának érvénytelenné 

nyilvánítását, a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján; 

 

2. a DPK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatának érvényessé nyilvánítását; 

 

3. a legjobb ár-érték arányú megajánlást tartalmazó érvényes ajánlatot tevő DPK 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyertesként történő kihirdetését; 

 

4. az eljárás eredményessé nyilvánítását és a nyertes ajánlattevővel a szerződés 

megkötését. 

 

 

A Bizottság a határozatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

A szavazáson jelen volt:  5 fő 

 

        Karsai Károly 

               elnök 

 

A Bizottság javaslatát elfogadom: 

 

        Szentgyörgyvölgyi Péter 

        Polgármester 

 

 

A Bizottság javaslatát nem fogadom el és az alábbiak szerint döntök: 

 

 

        Szentgyörgyvölgyi Péter 

               Polgármester  



 


