
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

 Javaslat a dunaújvárosi 4. számú háziorvosi körzetbe orvosi eszköz beszerzésére

Előadó: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető

Előkészítő: Demeter-Weiner Anett intézményigazgatási ügyintéző

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                                             
pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság

A napirendi pont rövid tartalma: A dunaújvárosi telephelyű 4. számú felnőtt háziorvosi körzetet
ellátó háziorvos EKG orvosi  eszközre irányuló kérelmet  nyújtott  be.  Az eszköz beszerzésének
becsült értéke az 1 M Ft-ot nem éri el. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 15670-    /2021.
Ügyintéző neve: Demeter-Weiner Anett Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető 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:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala



Humán Szolgáltatási Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. telefon (25) 544-306
e-mail: humanszolg@dunaujvaros.hu

Ügyiratszám: 15670-     /2021.
Ügyintéző: Demeter-Weiner Anett

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Pintér Tamás polgármester úr részére

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  december  31-ig  egészségügyi
szolgáltatóként  látta  el  helyettesítéssel  a  dunaújvárosi  telephelyű  5.  számú  felnőtt  háziorvosi
körzetet a Gábor Áron u. 2/a. szám alatt. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének hatáskörében eljáró Dunaújváros
Megyei Jogú Város Polgármestere az alapellátási területi ellátási kötelezettségről szóló 20/2017.
(V.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 40/2020. (XI.25.) önkormányzati rendeletében
a  4.  és  5.  számú  háziorvosi  körzetet  összevonta  2021.  január  1.  napjától  a  biztonságos
betegellátás  érdekében,  miután  az  5.  számú  körzetet  az  Önkormányzat  hosszú  ideig  csak
helyettesítő orvossal tudta ellátni. 

Dr. Petrus Izabella - a 4. számú körzetet feladat-ellátási szerződéssel és az 5. számú körzetet
2020.  december  31-ig helyettesítéssel  ellátó  háziorvos -,  az  addig 4.  számú felnőtt  háziorvosi
körzet  telephelyéről  (2400  Dunaújváros,  Vasmű  út  10.)  az  5.  számú  felnőtt  háziorvosi  körzet
telephelyére költözött (2400 Dunaújváros, Gábor Áron u. 2/A.).  A rendelőben biztosítani kell  az
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003.
(X.20.) EszCsM rendelet szerinti eszközöket a háziorvosi tevékenység megkezdésekor.  Az így
kialakításra  kerülő  háziorvosi  rendelőt  részben  újra  be  kell  rendezni,  többek  között  új  EKG
készülék  beszerzése  szükséges,  melyhez  Dr.  Petrus  Izabella  doktornő  az  Önkormányzat
segítségét kérte korábban, de a 2020. év folyamán kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel
sem Önkormányzatunk 2020. évi költségvetése, sem a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől
2020. évben utalványozott finanszírozás nem tette lehetővé a nagy értékű eszköz beszerzését. A
doktornő  a  kérelmét  továbbra  is  fenntartja  az  EKG  eszköz  beszerzésével  kapcsolatban  (az
előterjesztés 1. számú melléklete). 

A rendelés zavartalan működtetése miatt jelen előterjesztésben már dönteni kell a nyertes pályázó
kiválasztásáról.  Az  indikatív  árajánlat  helyett  a  megkeresett  gazdasági  szereplők  már  tételes,
pontosan kidolgozott árajánlatot küldtek meg Hivatalunkhoz.

A beszerzési díj kifizetése önkormányzati forrást nem igényel, a felmerülő költségek fedezete a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott finanszírozási összeg.

Ajánlattevő gazdasági szereplők:

1. Röntgen Kft. (6000 Kecskemét Aradi vértanúk tere 5.) 
2. Rextra Kereskedelmi Kft. (8000 Székesfehérvár, Palotai út 8.)



3. MEDIGOR Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (8200 Veszprém, Bezerédi u. 2.)

A beérkezett árajánlatok az alábbiakat tartalmazzák:

Beszerezni kívánt 
szolgáltatás megnevezése,
mennyiség

Röntgen Kft. 
(bruttó ár)

Rextra Kereskedelmi Kft.
(bruttó ár)

MEDIGOR
Egészségügyi

Szolgáltató Betéti
Társaság 

(bruttó ár)

EKG  Heartscreen  112C-1
készülék beszerzése 492.000 Ft 599.000 Ft 457.200 Ft

Összes költség 492.000 Ft 599.000 Ft 457.200 Ft

Az  árajánlatok  közül  a  MEDIGOR  Egészségügyi  Szolgáltató  Betéti  Társaság ajánlata  a
legkedvezőbb, ezért a dunaújvárosi 4. számú háziorvosi rendelőbe az EKG Heartscreen 112C-1
orvosi eszköz beszerzésére vonatkozó határozat tervezet a MEDIGOR Egészségügyi Szolgáltató
Betéti Társaságtól való megrendelést tartalmazza. 

Fentiek alapján kérem Tisztelt Polgármester Úr, hogy egyetértése esetén a csatolt határozat-terve-
zetet szíveskedjen jóváhagyni!

Dunaújváros, 2021. március 8.

Tisztelettel:
Molnár-Osztrocska Diána

osztályvezető



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…  ../2021. (III….) határozata   

a dunaújvárosi 4. számú háziorvosi körzetbe orvosi eszköz beszerzéséről

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  –  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
szerint – a képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 4.  számú háziorvosi rendelő orvosi
eszköz beszerzése és kiszállítása tárgyában indult  eljárást eredményesnek ítéli  azzal,
hogy az 1 db EKG Heartscreen 112C-1 készülék beszerzését és kiszállítását a határozat
melléklete szerinti  szerződésben foglaltaknak megfelelően a  MEDIGOR Egészségügyi
Szolgáltató Betéti Társaságtól (8200 Veszprém, Bezerédi utca 2.) rendeli meg.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere jóváhagyja a 4. számú háziorvosi rende-
lőbe orvosi eszköz beszerzése és kiszállítása vonatkozó – jelen határozat mellékletét ké-
pező – adás-vételi szerződést.

3. A MEDIGOR Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (8200 Veszprém, Bezerédi utca
2.) az  1.  pontban  meghatározott  feladat  ellátásáért  a  határozat  melléklete  szerinti
szerződésben előírt feltételek teljesítése esetén nettó 360.000 Ft+ 27% Áfa: 97.200,- Ft,
bruttó 457.200,- Ft, azaz négyszázötvenhétezer-kettőszáz forint illeti meg. 
A  kiadás  fedezete  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlése
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2021.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2021.  (II.18.)  rendelete  7.a  melléklet  11.
Egészségügyi feladatok 11.2 Háziorvosi ellátás eszköz beszerzések  során rendelkezésre
álló forrás.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a megrendelés
4. pont szerinti ellenértéke kiegyenlítéséről intézkedjen.
Felelős:    a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
Határidő:  a benyújtott számlán szereplő időpont

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri  a Humán Szolgáltatási Osztály
vezetőjét e határozat közlésére.
Felelős:   a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
Határidő: 2021. március 31.

Dunaújváros, 2021. március
Pintér Tamás
polgármester






	Humán Szolgáltatási Osztály

