
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
(Magyarország, 1062 Budapest Podmaniczky Utca 109. ), mint Ajánlatkérő által megindított „(PTS-203) EBP 

” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a - ultrahang berendezés beszerzése
továbbiakban: Kbt.)  közbeszerzési eljárásban Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
benyújtott  bontásáról.ajánlatok

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.01.14 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 1 darab, azaz egy 
ajánlat érkezett.

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: Variotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
 1133 Budapest Dráva Utca 11Székhelye:

1. nettó ajánlati 
összár (EUR, előny 
a kisebb):

52 699

2. programozható 
nyomógombok 
száma a 
kezelőpulton (db, 
előny a több):

21

3. a minimálisan 
előírtnál nagyobb 
maximális 
vizsgálati mélység (
monitoron kijelzett
érték, rendszer 
adat, a minimum 
feletti többlet, cm, 
min. 30 cm, előny a
több):

10

4. nyers adat (raw 
data) kezelése (
igen / nem, előny a 
megléte):

Igen

5. a 
rendszerszoftver 
futtatása SSD-ről 
történik (igen / 
nem, előny a 
megléte):

Igen

6. a maximálisan 
előírtnál rövidebb 
bekapcsolási idő 
teljesen kikapcsolt 
állapotból (a 
csökkentés 
mértéke a 
maximumhoz 
képest, mp, max. 

70



120 mp, előny a 
nagyobb mértékű 
csökkentés):

7. a megajánlott 
készülékkel 
használhatók az 
ajánlatkérő 
tulajdonában lévő 
PVT-375BT, PLT-
1204BT és PLT-
704SBT típusú 
transducerek (igen 
/ nem, előny a 
megléte):

Igen

8. kiterjesztett 
sávszélességű THI (
igen / nem, előny a 
megléte):

Igen

9. vezeték nélküli 
kapcsolat a PACS 
szerverrel (igen / 
nem, előny a 
megléte):

Igen

10. a készülék 
automatikusan 
kiválasztja a 
presethez tartozó 
transducert, attól 
függetlenül, hogy 
azt melyik 
csatlakozóhoz 
csatlakoztatták (
igen / nem, előny a 
megléte):

Igen

11. konvex 
transducer: 
választható, 
képernyőn 
megjelenő 
képalkotó 
frekvencia 
tartomány 
szélessége 2D 
üzemmódban (a 
tartomány a felső 
és az alsó 
értékének 
különbsége, MHz, 
előny a több):

4,1

12. lineáris 
transducer (1): 
választható, a 
képernyőn 
megjelenő 



képalkotó frekv. 
tartomány 
szélessége 2D (nem
THI) üzemmódban 
(a tartomány a 
felső és az alsó 
értékének 
különbsége, MHz, 
előny a több):

6,2

13. lineáris 
transducer (2): 
választható, a 
képernyőn 
megjelenő 
képalkotó frekv. 
tartomány 
szélessége 2D (nem
THI) üzemmódban 
(a tartomány a 
felső és az alsó 
értékének 
különbsége, MHz, 
előny a több):

6,8

14. a minimálisan 
előírt (12 hónap) 
jótállás felett 
vállalt többlet 
jótállás mértéke (a 
többlet vállalás 
mértéke, hónap, 
max. további 24 
hónap, előny a több
):

13

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.


