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E L T E R J E S Z T É S  
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 
2017. május 29-i ülésére 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El terjesztés címe és tárgya:  

A TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat keretében a fogorvosi rendel  
fogászati eszközeinek megrendelése  

 
 
A tárgykört rendez  jogszabály: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
- Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés és vagyonkezelés 

szabályairól szóló 8/2013. (VII.31.) rendelet 
- az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.1.) önkormányzati 

rendelet 
 
 

 
 

 
 

El terjeszt :   Mészáros Lőrinc polgármester 
Az el terjesztést készítette:  dr. Sisa András jegyző 

 
 



 
Tisztelt Képvisel -testület! 

 
Alcsútdoboz önkormányzatával közös pályázatot nyújtottunk be, melynek célja egyrészről az 
alcsútdobozi rendelő épületének teljes felújítása, másrészről a jelenleg még üresen álló 
felcsúti fogorvosi rendelő új eszközökkel való berendezése és egyben a helyi rendelési 
lehetőség megteremtése volt. 

TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat keretében Alcsútdoboz Település 
Önkormányzata összesen 53.385.315 Ft pályázati támogatást nyert el, melyből Felcsút 
önkormányzata konzorciumi partnerként a közös fogászati praxis jogán eszközbeszerzésre 
nettó 7.933.333 Ft, a rendelő szükséges átalakítására nettó 1.100.000 Ft összegre jogosult. 
Beszerzési szabályzatunknak megfelelően a fogászati eszközök megrendelése céljából 
ajánlatot kértünk be három-három cégtől külön a fogászati berendezésekre (kezelőszék, 
röngtengép) és külön a minimumfeltetélek szerinti kézi műszerekre (fogók, fúrók). 

A beérkezett ajánlatok az alábbiak: 

I., fogászati berendezések 

OM Dent Kft.   7.128.176.- Ft + Áfa 

MIKIDENT Kft.    7.555.000.- Ft + Áfa 

MoDent Kft.   7.217.070.- Ft + Áfa 

II., fogászati kézi műszerek: 
Alba Dental Kft.   834.622.- Ft + Áfa 

MIKIDENT Kft.    967.000.- Ft + Áfa 

MoDent Kft.   904.870.- Ft + Áfa 

 

Az ajánlatokat előterjesztésemhez mellékeltem. 
Fentiek alapján javasolom, hogy az összegszerűségében legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
gazdasági társaságoktól rendeljük meg a fogorvosi rendelő berendezéséhez szükséges 
eszközöket. 

Kérem, szíveskedjék a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatot elfogadni. 

 

Felcsút, 2017. május 24. 
Tisztelettel: 

Mészáros L rinc 
    polgármester 
 
 

Határozati javaslat: 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 
……./2017. (V.29.) számú határozata 

TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat keretében 
a felcsúti fogorvosi rendel  fogászati eszközeinek beszerzésér l 

 



Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsút, Fő u. 137. szám alatti 
Faluházban található fogorvosi rendelő fogászati eszközeinek beszerzése tárgyában az 
alábbiak szerint határoz: 

1., a fogászati berendezések beszerzését megrendeli az OM Dent Kft.(8000 Székesfehérvár, 
Széchenyi u. 6-8.., képviseli Otta Viktor ügyvezető, adószám: 13168793-2-07) gazdasági 
társaságtól az árajánlata szerinti tartalommal, 7.128.176.- Ft + Áfa ellenértékkel. 

2., a fogászati kézi műszerek beszerzését megrendeli az Alba Dental 2002 Kft. (8000 
Székesfehérvár Ybl Miklós u.13., képviseli Bernád Lenke ügyvezető, adószám: 13064730-2-
07) gazdasági társaságtól az árajánlata szerinti tartalommal, 834.622.- Ft + Áfa 
ellenértékkel. 

3., A Képviselő-testület a megrendelés ellenértékét TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00020 
azonosítószámú pályázati forrásból, a pályázati forrásból nem fedezett 29.465.- Ft + Áfa 
összeget a 2017. évi költségvetés tartalékából biztosítja, 

4., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1-2. pontok szerinti megrendelés 
aláírására. 

 
Felelős:  Polgármester 
Határidő: Azonnal 
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