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Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
Képviselő-testülete 206/2016. (V. 10.) számú határozatában döntést hozott arról, hogy - az
egészségügyi alapellátást és járóbeteg szakellátást segítő - betegirányító rendszert kíván a
kerületi egészségügyi intézményekben kiépíteni. A határozatban a Képviselő-testület felkérte
a Jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal útján vizsgálja meg a betegirányító rendszer
kiépítésének, bevezetésének és üzemeltetésének lehetőségeit, a vizsgálat térjen ki több
szolgáltatói ajánlat műszaki tartalmának, valamint kiépítési, bevezetési és üzemeltetési
költségeinek összevetésére.
A fentiek alapján a Humán-közszolgáltatási Osztály - a rendszer létrehozásával, valamint
üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő műszaki követelmények és költségek előzetes
felmérése céljából – több, kifejezetten ilyen jellegű infrastruktúra kiépítésével és
fenntartásával foglalkozó vállalkozást keresett meg.
Az Osztály az előzetes vizsgálatok során arra a következtetésre jutott, hogy a járóbeteg
szakellátásra nem szükségeses a beteghívó rendszer kiépítése, mivel a szakellátás tekintetében
jól működik a telefonos előjegyzés rendszere.
A megkereséseinkre adott válaszok alapján, az egyes vállalkozások által tett árajánlatokat és
azok legfőbb elemeit az alábbi táblázatban foglaltuk össze.
Költségkalkuláció az egyes egészségügyi intézmények esetében
Ajánlattevő
megnevezése

XXIII. kerületi ESZGYI
Táncsics Mihály utcai és újtelepi
háziorvosi rendelők esetében összesen

Fenntartás/Support
(szerelés, egyéb szolg.)

kb. 4 200 000,-Ft +
Áfa

42"-os
32"-os
kijelzőkkel kijelzőkkel 807 000,- Ft+Áfa
Lábon álló
Luxinfo Kft.
számlázó
3610 000,- 3250 000,- készülék: 55 000,Ft + Áfa
Ft + Áfa FT + Áfa
Eltolható számlázó
készülék: 75 000,Ft + Áfa
32"-os kijelzőkkel
Multimex
900 000,- Ft + Áfa
Kft.
3 625 000,- Ft + Áfa
32"-os kijelzőkkel
Erodium Kft.

ComputerTechnika
Kft.

4 000 000,- Ft + Áfa

2 367 740,- Ft + ÁFA

2 400 000,- Ft +
Áfa

1 133 600,- Ft
+áfa

Összesen

15000,- Ft +
Áfa/rendszer (6 db)
(Az ajánlat nem
tartalmazza, hogy ez
havi vagy éves díj.)

Erre vonatkoztató
adatot nem adott
telefonközpont nélkül:
123 000,- Ft + Áfa/hó
telefonközponttal:
143 000,- Ft + Áfa/hó
Erodium kártya:
kb. 800 000,- Ft
Erre vonatkozó adatot
nem adott

vagy
kb. 4 700 000,- Ft +
Áfa

4 525 000,- Ft + Áfa

kb. 7 000 000,- Ft +
Áfa

3 501 340,- Ft +Áfa

A fenti táblázatban foglalt árajánlatokat a Luxinfo Kft., a Multimex Kft. és a ComputerTechnika Kft. az érintett egészségügyi szolgáltatóknál folytatott helyszíni bejárást követően
tették. Az Erodium Kft. ilyen felmérést nem végzett.
A fenti tárgyban írt megkeresésünket a Medical Systems Hungary Kft. részére is megküldtük.
Ezen vállalkozás – az általa megadott magas kiszállási díj (216 000,- Ft) miatt – a további
felmérési folyamatban nem vett részt.
A betegirányító rendszer kiépítésével kapcsolatban – az elektronikai hálózat jelenlegi állapota
miatt – felmerült az igénye, hogy a fenti helyszín esetében nem csak az ügyfélhívó, hanem a
teljes informatikai és elektromos hálózat felújítását is el kell végezni.
A Jogi és Koordinációs Osztály informatikusának tájékoztatása szerint a Floding Kft.
közreműködésével helyszíni felmérés készült a XXIII. kerületi ESZGYI épületében (1238
Budapest, Táncsics Mihály utca 104.). Amennyiben ezen épületben kizárólag a
betegirányító rendszer kiépítése vonatkozásában kerülne sor az informatikai rendszer
átalakítására, akkor annak értéke 1 511 549,- Ft + ÁFA lenne.
Tekintettel arra, hogy az informatikai rendszer nagyon elavult, egy modernebb, újabb hálózat
ráépítése lenne a hosszútávon kifizetődő megoldás.
A teljes épület informatikai felújítása – a Floding Kft. mellékelt ajánlata szerint
10 871 530,- Ft + ÁFA összegből valósítható meg.. Ezen megoldáshoz nincs szükség egyéb
erősáramú fejlesztésre.
Előzetes becsléseink szerint a teljes informatikai felújítás és a betegirányító rendszer
kiépítése esetén a beszerzéssel érintett teljes költséget a fentiekben részletezett, összesen
nettó 12 383 000,- forint és az ügyfélhívó és irányító rendszerek tekintetében az említett
vállalkozások valamelyike által adott ajánlat (hozzávetőlegesen nettó 4 000 000,- Ft –
7 000 000,- forint) összege tenné ki.
A fenitek alapján az elektromos, informatikai és beteghívó rendszer kiépítésének általános
forgalmi adóval növelt hozzávetőleges bekerülési költsége nettó 16.383.000 – 19.383.000.Ft + ÁFA, összesen 20.810.000 - 24 620 000,- Ft lenne.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Építési és Beruházási Osztály
tájékoztatása szerint az elavult gépészet miatt az Egészségügyi Intézmény belső felújítását is
el kell végezni. A rekonstrukciós munkálatokat szakaszosan 2-3 év alatt lehet kivitelezni.
Amennyiben most kerülne sor a beteghívó rendszer kiépítésére, a tervezett rekonstrukciós
munkálatok miatt azt vissza kellene bontani. Emiatt célszerű lenne, ha a rendszer az
Egészségügyi Intézmény felújításával egyidejűleg kerülne telepítésre.

A fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a döntés meghozatalát.

Határozati javaslat
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2016. (XII. 6.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerületben betegirányító
rendszer kialakításával kapcsolatos döntéseiről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
Budapest Főváros XXIII. kerületben az egészségügyi alapellátást segítő betegirányító
rendszert kíván kiépíteni.
II.
az újtelepi orvosi rendelőkben kialakítandó betegirányító rendszer kiépítésére
3 000 000,- Ft + ÁFA összegben kötelezettséget vállal az Önkormányzat 2017. évi
költségvetése terhére.
III.
felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a kötelezettségnek az Önkormányzat
2017. évi költségvetésében való betervezéséről.
Határidő: az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet előterjesztése
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
IV.
a Táncsics Mihály u. 104. számú ingatlanban a betegirányító rendszer kialakítását az
épület ütemezett rekonstrukciós munkálataival együtt valósítja meg.
V.
felkéri a Polgármestert, hogy a tervezett felújítás alkalmával gondoskodjon a
betegirányító rendszer beszerzéséről, illetve annak beüzemeléséről.
Határidő: a Táncsics Mihály u. 104. sz. alatti ingatlan rekonstrukciós munkálatainak
befejezése
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. A határozati
javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Budapest, 2016. november 21.

dr. Nagy Gergely
előterjesztés készítője

Melléklet:

vállalkozói ajánlatok (4 db)
Informatikai felmérés árajánlat (1 db)

Geiger Ferenc
polgármester, előterjesztő

