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E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére.

Tárgy: Kardiológiai ultrahang készülék beszerzése

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

Előkészítette: Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető

Megtárgyalja: Minden bizottság

Meghívandó: Dr. Németh Attila Ügyvezető igazgató

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

A Tapolcai Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft kérelemmel fordult
önkormányzatunk felé, mely szerint szeretné megvásárolni a Gral Medical Orvostechnikai
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által forgalmazott nagy felbontóképességű, teljesen digitális,
kardiológiai felhasználásra kifejlesztett, felső kategóriás színes dopper ultrahang készüléket.

A berendezés nem képezi részét annak az orvos szakmai tervnek, melyet az önkormányzat és
a Kórház között létrejött megállapodás tartalmaz, így az eszközbeszerzésre ezen felül kerülhet
sor. Ugyanakkor nagyon hasznos és jelentős vizsgálatok lefolytatását teszi lehetővé, ezért
mindenképpen szükséges lenne a készülék megvásárlása. A berendezés műszaki jellemzőit,
felszereléseit figyelembe véve a Gral Medical Kft-től juthatunk hozzá ehhez a IV. generációs
utlrahang berendezéshez.

Az önkormányzat az idei évben már nem tudja a berendezést közbeszerzési eljárás
lebonyolítása nélkül megvásárolni, hiszen a közbeszerzési értékhatára 8.000 eFt, mely keretet
más berendezés megvásárlásával már kimerítettük. A számla benyújtására legkorábban a
2009. évben van lehetőség. 2009. február 15-ig az átmenti gazdálkodást szabályai szerint kell
eljárni, ezért az ezt megelőző felhalmozási jellegű kifizetésekhez szükséges a képviselő-
testület előzetes kötelezettségvállalása.

Az ultrahang készülék nettó ára a Gral Medical Kft. ajánlata alapján 7.900 eFt +ÁFA,
melynek fizetési határideje 2009. január hónap.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalását a berendezés
megvásárlásához!
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HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2009. évi
költségvetésének terhére kötelezettséget vállal arra, hogy 7.900 eFt +
ÁFA értékben kardiológiai ultrahang készüléket vásárol. A megvásárolt
berendezés kerüljön a Tapolcai Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet részére
üzemeltetésre átadásra!

Felhatalmazza az Alpolgármestert a berendezés üzemeltetésére
vonatkozó megállapodás megkötésére és aláírására.

Határidő: 2009. február 15.
Felelős: Alpolgármester

Tapolca, 2008. december 09.

Sólyom Károly sk.
alpolgármester




