
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat az 1. számú fogorvosi körzet fogászati kezelőegység karbantartására

Előadó: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Előkészítő: Molnár Lenke intézményigazgatási ügyintéző

Véleményező bizottságok:
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

A napirendi pont rövid tartalma: Az 1. számú fogorvosi körzetbe tartozó bejelentkezettek
ellátását  biztosító  rendelőbe  2019-ben  került  új  fogászati  kezelőegység  beszerelve.  A
folyamatos és zavartalan betegellátás érdekében a kezelőegység karbantartása szükséges,
ezen felül meghibásodás esetén gyors hibajavítás. A javaslat elfogadása esetén a szerződő
fél  vállalja  a  karbantartást,  meghibásodás  esetén  48  órán  belül  a  javítást,  illetve  a
karbantartáshoz és a javításhoz szükséges alkatrészekről is gondoskodik.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 7760-2/2021
Ügyintéző neve: Molnár Lenke Ügyintéző telefonszáma: 25/544-286
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska Diána

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: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

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

Egyéb megjegyzések:



Ügyintéző: Molnár Lenke 
Ügyszám: 7760-3/2021

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Polgármestere
Pintér Tamás polgármester úr részére

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  254/2019.  (III.  26.)  határozatával
Vállalkozási  szerződést  kötött  a  dunaújvárosi  1.  és 3.  számú fogorvosi  körzet  részére új
gyártású Diplomat DC 170 kezelőegység beszerzésére, kiszállítására és beszerelésére.

A fogorvosi  körzetbe  bejelentkezettek  ellátását  biztosító  fogorvosi  rendelő  folyamatos  és
zavartalan ellátása érdekében a  kezelőegység szakszerű,  időszakos,  a  gyártó  utasításai
szerinti  ellenőrzése  és  karbantartása,  valamint  meghibásodás  esetén  javítása  és  a
szükséges  alkatrészek  gyors  beszerzése  szükséges.  Ennek  biztosítása  érdekében  jelen
előterjesztésben  már  dönteni  kell  a  nyertes  pályázó  kiválasztásáról.  Így  az  ajánlattevők
kiválasztását utólagosan kell jóváhagyni, mivel a kezelőegységre vonatkozó garancia 2021.
május 31-el ér véget és a vállalkozói szerződést 2021. június 1-jével szükséges megkötni. Az
indikatív  árajánlat  helyett  a  megkeresett  gazdasági  szereplők  már  tételes,  pontosan
kidolgozott árajánlatot küldtek meg Hivatalunkhoz.

A vállalkozói szerződés megkötése esetén a kifizetésre forrást az Önkormányzat 2021. évi
költségvetési  rendelete  5.  melléklet  11.3.   Egészségügyi  feladatok  dologi  kiadások  sora
biztosítja.

A kezelőegység periodikus ellenőrzésére, karbantartására,  illetve meghibásodás esetén a
javításra az alábbi gazdasági szereplők tettek javaslatot:

1. MIKIDENT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (8000 Székesfehérvár, Huba utca 3.)
2. MODENT Kft. (1077 Budapest, Rózsa u. 29.)
3. Om Dent Kft. (8000 Székesfehérvár, Prohászka Ottokár u. 20.)

A beérkezett árajánlatok az alábbiakat tartalmazzák:

Fogászati  kezelőegység
karbantartása

MIKINDENT KFT. MODENT KFT. OM DENT KFT.

Negyedéves karbantartás/
alkalmanként bruttó ár

10.000,- 15.240,- 11.430,-

Kiszállítás
díj/alkalmanként bruttó ár

55.000,- 19.735,- 15.367

Összesen, bruttó ár: 65.000,- Ft 34.1975,- Ft 26.797,- Ft

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Szolgáltatási Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. Telefon: (25) 544-306
e-mail: humanszolg@dunaujvaros.hu



Az árajánlatok közül az  Om Dent Kft.,  ajánlata a legkedvezőbb, ezért  a Dunaújvárosi 1.
számú  fogorvosi  rendelő  fogászati  kezelőegység  karbantartására  vonatkozó  határozat-
tervezet  – az  előterjesztés 1.  számú melléklete -   az Om Dent  Kft-vel  való vállalkozó
szerződés megkötését tartalmazza. 

Fentiek  alapján  kérem  Tisztelt  Polgármester  Urat,  hogy  a  csatolt  határozat-tervezetet
szíveskedjen jóváhagyni.

Dunaújváros, 2021. május ….

Tisztelettel: 

Molnár-Osztrocska Diána
osztályvezető



HATÁROZATI JAVASLAT

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

az 1. számú fogorvosi körzet fogászati kezelőegység karbantartásáról szóló szerződés
megkötéséről

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  az 1. számú fogorvosi rendelőben
található  fogászati  kezelőegység  karbantartása  tárgyában  indult  eljárást
eredményesnek  ítéli  azzal,  hogy  a  fogászati  kezelőegység  határozat  melléklete
szerinti  karbantartását  és  javítását  az  Om  Dent  Kft.-től  (8000  Székesfehérvár,
Prohászka Ottokár u. 20.) rendeli meg.  

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere jóváhagyja  az 1. számú fogorvosi
rendelőben található fogászati kezelőegység karbantartására és javítására vonatkozó
– jelen határozat mellékletét képező – vállalkozási szerződést. 

3. Az  Om Dent Kft.  (8000 Székesfehérvár,  Prohászka Ottokár u.  20.)  az 1.  pontban
meghatározott feladat ellátásáért a határozat melléklete szerinti szerződésben előírt
feltételek teljesítése esetén nettó 21.100,-  Ft  + 27 % Áfa,  mindösszesen 26.797,-
Ft/negyedév azaz huszonhatezer-hétszászkilencvenhét forint/negyedév illeti meg. 
A kiadás fedezetére a forrást az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelete 5.
melléklet 11.3.  Egészségügyi feladatok dologi kiadások sora biztosítja. 

4. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Költségvetési és Pénzügyi
Osztály vezetőjét, hogy az 1. pontban meghatározott negyedévenkénti karbantartási
díj  kifizetéséről,  melynek  összege  26.797,-  Ft,  azaz  huszonhatezer-
hétszázkilencvenhét  forint,  illetve  az  esetenkénti  nagyjavítási  díj  -  az  előzetesen
elfogadott ajánlat szerinti - kifizetéséről gondoskodjon.

Felelős: a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő: a benyújtott számlán szereplő határidő

5. Dunaújvárosi  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  felkéri  a  Humán  Szolgáltatási
Osztály vezetőjét a határozat közlésére.

Felelős: a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
Határidő: a 2021. június 

Dunaújváros, 2021. május…

Pintér Tamás
polgármester










	Humán Szolgáltatási Osztály

