
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019.05.30.

Javaslat „Új fogászati kezelőegységek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásának, és közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására

El  őadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke

El  őkészítő: Dr. Sürü Renáta jegyző

Rontó Mónika közbeszerzési referens

Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:

Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság 2019.05.07.
Pénzügyi Bizottság 2019.05.07.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2019.05.07.
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 2019.05.07.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága 2019.05.06.

 A napirendi pont rövid tartalma: A fogászati alapellátás működésének biztosítása
érdekében  a  dunaújvárosi  7.,  15.  és  18.  számú fogászati  körzetben új  fogászati
kezelőegységek beszerzése vált  szükségessé. Jelen előterjesztés a közbeszerzési
eljárás  ajánlattételi  felhívásának  és  közbeszerzési  dokumentumainak
véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:

Osztály neve: - Iktatószám: 20071-13/2019.

Ügyintéző neve: Rontó Mónika , Somfainé 
Petőfalvi Anita

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-380

Ügyintéző aláírása: Jegyző aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:



Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika

Leadás dátuma:2019. 04.30. Ellenőrzés dátuma: 2019. 
04.30.

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma: 2019.04.30. Ellenőrzés dátuma: 2019.04.30.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:





J A V A S L A T
„Új fogászati kezelőegységek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi

felhívásának, és közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítá-
sára

Tisztelt Közgyűlés!

A fogászati alapellátás működésének biztosítása érdekében a dunaújvárosi 7., 15. és 18.
számú fogászati körzetben az ellátást biztosító új fogászati kezelőegységek beszerzése és
telepítése vált szükségessé. 

A korábbi,  hasonló tárgyra irányuló beszerzéseket figyelembe véve került  megállapításra,
hogy  a  tervezett  eszközbeszerzés  becsült  értéke  –  más  hasonló  tárgyú  szerződésekkel
együtt  számítva  -  meghaladja  a  nettó  tizenötmillió  forintot  ezért  közbeszerzési  eljárás
lefolytatása szükséges. 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  253/2019.  (IV.18.)  határozatával  elfogadta
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének 1. számú
módosítását,  melynek  I.  Árubeszerzés  8.  sora  „Fogászati  kezelőegységek  beszerzése"
tartalmazza  az  előterjesztés  tárgyát  képező  közbeszerzési  eljárást.  Dunaújváros  Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  részére  a  fenti  tárgyban  a  feladatot  ellátó  szervezet
kiválasztásához a Kbt. 113. § (1) szerinti nyílt eljárás lefolytatására van szükség. 

 

A közbeszerzési eljárást megalapozó dokumentumok előkészítése a  Humán Szolgáltatási
Osztály feladatkörébe tartozik, mely dokumentumok rendelkezésre bocsátását követően az
Ész-Ker Zrt. jelen előterjesztés 1. melléklete szerinti ajánlatételi felhívást és közbeszerzési
dokumentumokat készítette elő.

Jelen  előterjesztés  a  közbeszerzési  eljárás  ajánlattételi  felhívásának  és  közbeszerzési
dokumentumainak véleményezésére, közbeszerzési eljárás megindítására irányul.

Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők a korábbi beszerzésekben részt vállalók,
vagy korábban ugyanezen tárgyban ajánlattevőként szerepeltek:

a) Név: OM Dent Orvosi Műszer Szerviz Szolgáltató és Kereskedő Kft.
Adószám: 13168793-2-07
Székhely:8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 6-8. tetőtér 11.
e-mail: ottaviktor1@gmail.com , viktor.otta@gmail.com

b) Név: MODENT Fogászati Szervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft..
Adószám: 13564704-2-42
Székhely: 1077 Budapest, Rózsa utca 29. fszt. 5.
e-mail: mgabor@modent.hu

c) Név: MIKIDENT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Adószám: 11797393-2-07

mailto:ottaviktor1@gmail.com


Székhely: 8000 Székesfehérvár, Huba utca 3.
e-mail: keller.molnar@gmail.com

Az árubeszerzés 2019. évi fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a
2019.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2019.  (II.15.)
önkormányzati rendelete 5. melléklet 11. Egészségügyi feladatok/3. dologi kiadások során
nettó  4.593.333,-  Ft  +ÁFA,  valamint  a  7.a  melléklet  11.1  sor  Egészségügyi  feladatokkal
kapcsolatos  beruházás  során nettó  9.186.667,-  Ft  +ÁFA,  mindösszesen 13.780.000,-  FT
+ÁFA összegben  rendelkezésre áll.

A közbeszerzési eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben kerül megindításra és
lefolytatásra. 

Az  előterjesztést  megtárgyalta  2019.05.06-i  rendkívüli  ülésén  az  Önkormányzat  Bíráló
bizottsága  és  4  igen  szavazattal,  valamint  2019.05.07-i  rendkívüli  ülésén  a  Szociális,
egészségügyi és lakásügyi bizottság és 6 igen szavazattal, a Gazdasági és területfejlesztési
bizottság és 5 igen szavazattal, a Pénzügyi bizottság és 7 igen szavazattal,  valamint  az
Ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  és  5  igen  szavazattal  egyhangúlag  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak minősítette azt.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

….../2019.(V.30.) határozata

„Új fogászati kezelőegységek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásának, és közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítá-

sáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Új fogászati  kezelőegységek be-

szerzése”  tárgyú közbeszerzési eljárásra  a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határoz-
za el, és az alábbi három gazdasági szereplőt kéri fel árajánlat megtételére a jelen
határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal.

a) Név: OM Dent Orvosi Műszer Szerviz Szolgáltató és Kereskedő Kft.
Adószám: 13168793-2-07
Székhely:8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 6-8. tetőtér 11.
e-mail: ottaviktor1@gmail.com , viktor.otta@gmail.com
EKR azonosító: EKRSZ_44082961

b) Név: MODENT Fogászati Szervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft..
Adószám: 13564704-2-42

mailto:ottaviktor1@gmail.com


Székhely: 1077 Budapest, Rózsa utca 29. fszt. 5.
e-mail: mgabor@modent.hu
EKR azonosító: EKRSZ_76018875

c) Név: MIKIDENT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Adószám: 11797393-2-07
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Huba utca 3.
e-mail: keller.molnar@gmail.com
EKR azonosító: EKRSZ_17594994

2. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás 2019. évben megvalósuló árubeszerzés
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről és
végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2019.  (II.15.)  önkormányzati  rendelete  5.
melléklet 11. Egészségügyi feladatok/3. dologi kiadások során nettó 4.593.333,- Ft
+ÁFA  összegben,  valamint  a  7.a  melléklet  11.1  sor  Egészségügyi  feladatokkal
kapcsolatos beruházás  során nettó 9.186.667,- Ft +ÁFA összegben, mindösszesen
13.780.000,- FT +ÁFA összegben  rendelkezésre áll.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert,  hogy
gondoskodjon  az  ajánlattételi  felhívások  megküldéséről  az  elektronikus
közbeszerezési rendszeren keresztül az 1. pontban megjelölt  gazdasági szereplők
részére.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:

                 a polgármester

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                 a közbeszerzési referensek

a humán szolgáltatási osztály

Határidő: - az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2019. június 14.

Dunaújváros, 2019. május 30.

         Hingyi László s.k. Dr. Ragó Pál s.k.

a Gazdasági és Területfejlesztési       az önkormányzat Bíráló

         Bizottság elnöke             Bizottságának elnöke



            Tóth Kálmán s.k. Lőrinczi Konrád s.k.

az Ügyrendi Igazgatási és Jogi                 a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi  
Bizottság elnöke  Bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.

a Pénzügyi Bizottság

elnök






