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Javaslat „Új fogászati kezelőegységek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás  ered-
ményének megállapítására

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 2019.09.03.
Pénzügyi Bizottság 2019.09.03.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2019.09.03.
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 2019.09.03.
Az Önkormányzat Bírálóbizottsága 2019.09.03.

 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által az „Új
fogászati  kezelőegységek  beszerzése”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  eredményének
megállapítása szükséges.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:

Osztály neve: - Iktatószám: 20071-68/2019.

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._____ Ellenőrzés dátuma: 2019. ______

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma: 2019. ______ Ellenőrzés dátuma: 2019. ______

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT

 „Új fogászati kezelőegységek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás  eredményé-
nek megállapítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  353/2019.  (V.30)  számú  határozatával  „Új
fogászati kezelőegységek beszerzése”  tárgyú a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény  113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta el.
(az előterjesztés 1. számú melléklete)

A közbeszerzési eljárás az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) ke-
rült lebonyolításra az ÉSZ-KER Zrt. közreműködésével. 
Az EKR által készített bontási jegyzőkönyv alapján az ajánlattételi felhívásban előírt határidő-
ig 2019.06.26. 11:00 óráig az eljárásban 5 db ajánlat érkezett, az alábbi megajánlásokkal: 



Ajánlattevő
neve

FOREX Medical
Kft.

Medi-Cont Ke-
reskedelmi és

Szolgáltató Kft

OM Dent Orvosi
Műszer Szerviz
Szolgáltató és

Kereskedő Korlá-
tolt Felelősségű

Társaság

SzamosMediko
Kft.

Ultragel Hungary
2000 Kereskedel-
mi és Szolgáltató
Korlátolt Felelős-

ségű Társaság

1. Nettó aján-
lati ár össze-

sen (nettó
HUF)

14 200 000 Ft 16 978 250 Ft 12 708 157  Ft 18 143 296 Ft 18 576 000 Ft

2. Többlet jót-
állás id tartaő -
ma 24 hónap

felett (0-

36 hónap):

24 12 12 14 0

Az EKR által elkészített bontási jegyzőkönyv az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi. 

Az eljárás során az ajánlati  felhívásban rögzítésre került  a  Kbt.  81.§ (5)  bekezdésének
alkalmazása,  mely  szerint  az  ajánlatkérő  az  ajánlatok  bírálatát  -  az  egységes  európai
közbeszerzési  dokumentumban  foglalt  nyilatkozat  alapján  -  az  ajánlatok  értékelését
követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a
legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi
el a bírálatot. 
Az ajánlatok értékelési szempontja jelen eljárásban a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
szempontrendszer volt. 

A bontási  jegyzőkönyv alapján az  értékelési  szempontokra figyelemmel,  a   legkedvezőbb
ajánlatot az  OM Dent Orvosi Műszer Szerviz Szolgáltató és Kereskedő Korlátolt Fele-
lősségű Társaság (Székhelye: 8000 Székesfehérvár Széchenyi Út 6-8. tetőtér 11.) ajánlat-
tevő adta 12.708.157+ÁFA ajánlati árral, így a bírálat kizárólag ezen ajánlattevő vonatkozá-
sában került elvégzésre, a többi ajánlattevő vonatkozásában figyelemmel a Kbt. 81. § (5) be-
kezdésére, a bírálati cselekmények mellőzésre kerültek.

Az eljárás során felmerült az aránytalanul alacsony ár vizsgálatának szükségessége, tekin-
tettel arra, hogy az ajánlattevő által benyújtott ajánlat aránytalanul alacsony árat tartalmazott.
Az eljárás során 2019.07.05. napján az EKR rendszeren keresztül az ajánlattevő a Kbt. 72. §
(2) bekezdése alapján felkérésre került, hogy a megajánlott ajánlati ár vonatkozásában nyújt-
son be írásbeli, alátámasztott indokolást megajánlásának megalapozottságáról, teljesíthető-
ségéről.

Az ajánlattevő a megadott határidőn belül 2019.07.11. 11:00 óráig az üzleti titokká minősített



árindoklását benyújtotta, mely megfelelő és kellően alátámasztott volt. 

Ajánlattevő az eljárás során az alkalmassági követelmények és kizáró okok tekintetében a
szükséges és előírt igazolásokat és nyilatkozatokat benyújtotta, mely gazdasági szereplő a
benyújtott igazolások alapján alkalmas a szerződés teljesítésére. 

Az Ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár a rendelkezésre álló fedezeten belül van, te-
kintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumokban az eljárást előkészítő Humán Szol-
gáltatási Osztály a szerződéses időszak alatt  Dunaújváros MJV Önkormányzata 2019. évi
költségvetésében összesen nettó 13.780.0000,- Ft összegben biztosított fedezetet. A szerző-
dés 2019. évi fedezete Dunaújváros MJV Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szó-
ló 6/2019. (II.15) rendelete 5. melléklet 11. Egészségügyi feladatok/3. dologi kiadások során
4.593.333,- Ft +ÁFA, valamint a 7.a melléklet 11.1 sor Egészségügyi feladatokkal kapcsola-
tos beruházás során 9.186.667,- Ft +ÁFA, mindösszesen 13.780.000,- Ft +ÁFA összegben
biztosított.  

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést támogassa az OM Dent Orvosi Műszer Szerviz Szolgáltató és
Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 8000 Székesfehérvár Széchenyi
Út 6-8. tetőtér 11.)  ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényesnek nyilvánítását, valamint
tekintve,  hogy  a  gazdasági  szereplővel  szemben  nem  áll  fenn  kizáró  ok  –  vagyis  az
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére – így támogassa a szerződés megkötését. 

Az előterjesztést az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság, a gazdasági és területfejlesztési
bizottság,  a  pénzügyi  bizottság,  a  szociális,  egészségügyi  és  lakásügyi  bizottság  és  az
önkormányzat  bírálóbizottsága  2019.09.03-i  rendkívüli  bizottsági  ülésén  tárgyalja,  a
bizottsági véleményeket a bizottsági elnökök szóban ismertetik.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

___/2019. (IX.05.) határozata

„Új fogászati kezelőegységek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapításáról

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 353/2019. (V.30.) határozatával támo-
gatta  „Új fogászati kezelőegységek beszerzése” tárgyban a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás le-
folytatását.

2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerezési eljárás lefolytatását
követően megállapítja, hogy az OM Dent Orvosi Műszer Szerviz Szolgáltató és Ke-
reskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár Széchenyi Út 6-8.
tetőtér 11.)  ajánlattevő által benyújtott ajánlat  érvényes, vele szemben nem áll fenn
kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata meg-
felel az ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-
ben – foglaltaknak.

3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerezési eljárás lefolytatását
követően megállapítja, hogy a Kbt. 81.§ (5) bekezdésének alkalmazására való tekin-



tettel a bírálati cselekmények nem kerültek elvégzésre a FOREX MEDICAL Kórház-
technikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1223 Budapest Erzsébet királyné Út 2-
8.)  ajánlattevő,  a  Medi-Cont Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  (9024 Győr  Hold
Utca 12.) ajánlattevő, a Szamos Mediko Kft. (1124 Budapest Fodor Utca 93. fszt. 2.)
ajánlattevő, és az  Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (1023 Budapest Bécsi Út 4.) ajánlattevő esetében.

4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerezési eljárás lefolytatását
követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.

5.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt közbeszerzési el-
járás keretében benyújtott ajánlatok alapján az OM Dent Orvosi Műszer Szerviz Szol-
gáltató és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság  (Székhely:  8000 Székesfehérvár
Széchenyi Út 6-8. tetőtér 11.), mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gaz-
dasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert a kapcso-
lódó szerződés aláírására. A nyertes ajánlat összege nettó 12.708.157,- Ft+ÁFA.

6.)  Az 5.) pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezet Dunaújváros Megyei Jogú
Város Közgyűlésének 353/2019. (V.30.) határozata alapján Dunaújváros MJV Önkor-
mányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.15) rendelete 5. melléklet
11. Egészségügyi feladatok/3. dologi kiadások során 4.593.333,- Ft +ÁFA, valamint a
7.a  melléklet  11.1  sor  Egészségügyi  feladatokkal  kapcsolatos  beruházás  során
9.186.667,- Ft +ÁFA, mindösszesen 13.780.000,- Ft +ÁFA összegben  biztosított.  

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester

     a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a közbeszerzési referensek
a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: a szerződés aláírására 2019. szeptember 30.

Dunaújváros, 2019. szeptember 5. 

Hingyi László s.k.

a Gazdasági és
Területfejlesztési bizottság

elnöke

Dr. Ragó Pál s.k.

az önkormányzat Bíráló
Bizottságának elnöke

Tóth Kálmán s.k.

az Ügyrendi Igazgatási
és Jogi bizottság elnöke

Lőrinczi Konrád  s.k.

Szociális, Egészségügyi
és Lakásügyi Bizottság

elnöke

Pintér Attila s.k.

a Pénzügyi



bizottság elnöke


