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ELŐTERJESZTÉS

a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 2022. május 30-i ülésére

Tárgy: Javaslat az EBPII keretében a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ ré
szére történő hűtőgép vásárlása tárgyú döntés meghozatalára
Előteijesztö: Borbás Gabriella ügyosztályvezető
Készítette: Marjánovity Anna
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 83/2022 (V. 16.) számú határozatával úgy döntött, 
hogy az EBPII keretében a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére történő 
hütőgépbeszerzésre vonatkozóan elfogadja a Media Marit áruház (Media Markt Magyaror
szág Kft. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 144-150.) 1. melléklet szerinti ajánlatát bruttó 
2.804.976 Ft értékben, mely az áru értékét és a szállítást is magában foglalja; és felhatalmazta 
a polgármestert az 1. határozati pont szerint elfogadott megrendelések teljesítésére.

Sajnálatos módon azonban a Media Markt ajánlatát csak 2022. május 15-ig tartotta fent és a 
bizottsági döntést követően, 2022. május 17-én elküldött rendelésre 2022. május 19-én az a 
válasz érkezett, hogy a megrendelni kívánt termék már nincs raktárkészleten. A beszállítótól 
ezért újból berendelt termék ára azonban megemelkedett.

(A 2022. május 16-i KPB előterjesztés mellékleteként benyújtott - 2. számú, nem nyertes - 
Euronics ajánlat kötöttsége 2022. május 21-én járt le.)
Mindkét ajánlat tartalmaz olyan kitételt is, mely szerint a forgalmazó csak a raktárkészlet 
függvényében tartja ajánlatát a rendelni kívánt termék darabszámát és árát tekintve. Azaz, 
habár még tart az ajánlati kötöttség, a mindenkori árukészlet határozza meg azt, hogy a meg
rendelés pillanatában tudja-e teljesíteni a vásárlási igényt vagy sem. Ez azt jelenti, hogy bár
melyik nevesített ajánlatot is fogadja el a Bizottság 2022. május 30-án, elképzelhető, hogy 
2022. május 31-én már nem lesz árukészleten a termékek egy része vagy egésze, és a forgal
mazók ismét emelt áron tudnak csak ajánlatot adni, mivel beszállítójuk is árat emel.
Mindezek miatt javasoljuk, hogy a Bizottság úgy hozza meg döntését, hogy felhatalmazza az 
Önkormányzatot arra, hogy 2022. május 31. napján leadja megrendelését mindkét forgalma- 



zónák és az árak valamint az árukészlet függvényében szerződik mindkettejükkel vagy csak 
az egyikükkel, szem előtt tartva a gazdaságossági szempontot.
A Media Markt 2022. május 25-i (előterjesztés írása) ajánlata alapján a 32 db hűtő összértéke 
bruttó 3.127.218 Ft, amely nem garantálható, hogy 2022. május 31-én is ennyi lesz.
Ezért javasoljuk, hogy a Bizottság járuljon hozzá a 32 db hűtő beszerzéséhez.
A gyógyszertároló hűtők hőmérsékleti tartománya megegyezik a háztartásban használt hűtő
gépekével, ezért a kiskereskedelemben fellelhető hűtőgépek közül előzetes vizsgálat után 
azon modellekre esett a választás, melyek méretüknél fogva az adott szakrendelés gyógyszer 
felhasználásához igazíthatok. A hűtők típusa és darabszáma:

GORENJE RB491 PW 15 db
ELECTROLUX LRB1AF23W 15 db
ELECTROLUX LTB1AF28W0 2 db

II. A beterjesztés indoka
Az előteijesztés tárgyában a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntése szükséges.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja az EBPII keretében a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére 
történő hütőgépbeszerzés végrehajtása.

A fedezet a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022 (II. 24) rendelet szerint az Orvostechnikai
egészségügyi eszközök, műszerek, gépek, berendezések beszerzése 22012 címen rendelkezésre 
áll.

IV. Jogszabályi környezet
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 
06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 7. melléklet 1.1.1. pontja alapján a 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntési hatáskörébe tartozik tárgyi ügy.

Józsefvárosi Önkormányzat Beszerzési Szabályzat III. fejezet (14) pontja alapján a Bírálóbi
zottság javaslata alapján a nettó 1 millió forint értékhatár fölötti eljárás eredményéről, vala
mint a szerződés megkötéséről a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság dönt.

A Media Markt Magyarország Kft. és/vagy a Euronics (Vöröskő Kft.) által megküldött ár- 
ajánlat(ok) elfogadását követően az alábbi általános szerződéses feltételek szerint kerül telje
sítésre az adásvétel:
https://www.mediamarkt.hu/hu/shop/aszf.html
https://euronics.hu/aszf

Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

https://www.mediamarkt.hu/hu/shop/aszf.html
https://euronics.hu/aszf


I. Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Költségvetési és Pénzügyi 

Bizottságának ..../2022. (V. 30.) számú határozata

az EBPII keretében a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére történő 
hűtőgép vásárlása tárgyú döntés meghozataláról

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. visszavonja a 83/2022 (V. 16.) számú határozatának 1. pontját;
2. egyebekben a 83/2022 (V. 16.) számú határozatát változatlan formában fenntartja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. május 30.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: -

Budapest, 2022. május 25.

Borbás Gabriella
ügyosztályvezető



II. Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Költségvetési és Pénzügyi 

Bizottságának ..../2022. (V. 30.) számú határozata

az EBPII keretében a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére történő 
hűtőgép vásárlása tárgyú döntés meghozataláról

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata elfogadja az EBPII kereté
ben a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére 32 db hűtő beszerzését, 
és hozzájárul azok - a megrendelés napján legalacsonyabb árat nyújtó - forgalmazó(k)tól 
történő megrendeléséhez, a rendelkezésre álló fedezet, azaz bruttó 3.500.000 Ft erejéig;

2. felhatalmazza a polgármestert az EBPII keretében a Józsefvárosi Szent Kozma Egészség
ügyi Központ részére az 1. határozati pont szerinti megrendelés(ek) végrehajtására.

Felelős: polgármester
Határidő: a 2. pont esetében 2022. május 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály, Költségve
tési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2022. május 25.

Borbas Gabriella
ügyosztályvezető



Készítette: Kerületgazdálkodási Ügyosztály

Leírta: Marjánovity Anna pályázati referens
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Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke
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