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Ügyiratszám: Kp/657-4/2016/XII.
Tisztelt Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság!
A jelenleg hatályos az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1)
bekezdés c.) pontja alapján, Önkormányzatunk által kötelezően biztosítandó feladatai közé
tartozik az alapellátáshoz kapcsolódó felnőtt és gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás
(továbbiakban: gyermekorvosi ügyelet).
I.
A gyermekorvosi ügyelet biztosítása érdekében Önkormányzatunk 2011. május 24. napján az
International Ambulance Service Kft-vel - mely jogutódlással átalakult 2013. szeptember
19.-én Inter-Ambulance Zrt-vé, - mint szolgáltatóval (továbbiakban: Szolgáltató), 2011.
augusztus 01.-től 2016. július 31. napjáig, 5 év határozott időtartamra feladat-ellátási
szerződést kötött.
A feladat-ellátási szerződés összegzése alapján – a teljesség igénye nélkül-:
1. Szolgáltató a IX. kerület gyermekkorú – 0-14 éves - lakosai részére munkanapokon 20.00.
órától 08.00 óráig, illetve ünnepnapokon és munkaszüneti napokon 24 órában (reggel 08.00.
órától másnap reggel 08.00. óráig) ügyeleti szolgáltatást nyújt a 1096 Budapest, Tűzoltó u.
71-75. sz. alatti telephelyén.
2. Szolgáltató a mindenkori OEP finanszírozás összegéért látja el feladatait, azaz a Szolgáltató
kötött az OEP-pel közvetlenül finanszírozási szerződést. A feladat ellátásáért további egyéb,
Önkormányzat által fizetendő kiegészítő díjazás, illetve egyéb ellenszolgáltatás nem került
megállapításra Szolgáltató részére.
II.
1.
A gyermekorvosi ügyeletet ellátó Inter-Ambulance Zrt.-vel kötött feladat-ellátási
szerződés 2016. július 31. napján megszűnik, így szükséges újabb feladat-ellátási szerződés
megkötése a gyermekorvosi ügyelet további biztosítása érdekében.
2. A gyermekorvosi ügyeleti feladat finanszírozására, az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.
(III. 3.) Korm. rendelet 19. § alapján, kerületünk gyermek lakosságszáma alapján, az InterAmbulance Zrt.-től kapott adatszolgáltatás szerint az OEP által nyújtott finanszírozás az
alábbi összegeket tette ki:
2011. évben (augusztus 01-től december 31-ig)
2012. évben (január 01.-től december 31-ig)
2013. évben (január 01.-től december 31-ig)
2014. évben (január 01.-től december 31-ig)
2015. évben (január 01.-től december 31-ig)

1.355.400 Ft
3.279.360 Ft
3.279.360 Ft
3.655.356 Ft
3.653.830 Ft
2

A fenti összegek alapján a szolgáltatás becsült értéke 14.615.320 Ft.
A becsült érték megállapításakor a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) alábbi vonatkozó szabályait kell alkalmazni:
Kbt. 16.§ (1) „A közbeszerzés becsült értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért
az adott piacon általában kért vagy kínált – általános forgalmi adó nélkül számított, a 17-20.§ban foglaltakra tekintettel megállapított teljes ellenszolgáltatást kell érteni.”
Kbt. 17. § (3)”A szolgáltatás becsült értéke olyan szerződés esetében, amely nem
tartalmazza a teljes díjat:
a) határozott időre, négy évre vagy annál rövidebb időre kötendő szerződés esetén a
szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás,
b) határozatlan időre kötött szerződés vagy négy évnél hosszabb időre kötendő
szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa.”
A kivételi körben a Kbt. az alábbiakat rögzíti:
111. § E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő
..d) a 3. melléklet szerinti bármely szolgáltatásra, ha annak becsült értéke a
tizennyolcmillió forintot nem éri el.”
A fentiek alapján, mivel a gyermekorvosi ügyelet becsült értéke nem éri el a 18.000.000 Ft-ot,
így beszerzési eljárás keretében van lehetőség a gyermekorvosi ügyeletet biztosító szolgáltató
kiválasztására, 2016. augusztus 01.-től határozatlan időtartamra.
A beszerzési eljárás lefolytatására, az önkormányzat és a polgármesteri hivatal beszerzéseiről
szóló 7/2013. (XI.20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 2.1.
pontja alapján, figyelemmel a becsült érték 14.615.320 Ft-os összegére, önkormányzati
beszerzés esetében az ajánlatkérői jogkör gyakorlója a területért felelős alpolgármester.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011.(X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz.
mellékletének II. 3.) fb) pontja alapján az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság dönt:
- az egészségügyi alapellátási szolgáltatókkal kötendő feladat ellátási szerződésekről.

Javaslom, hogy:
1. az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság kérje fel az egészségügyi területért felelős
alpolgármestert, beszerzési eljárás lefolytatására az önkormányzat és a polgármesteri hivatal
beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI.20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III.
fejezet 2.1. pontja alapján, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által
kötelezően biztosítandó gyermekorvosi ügyeleti ellátás biztosítása érdekében, 2016. augusztus
01.-től határozatlan időtartamra, figyelemmel arra, hogy a hivatkozott beszerzési szabályzat
III. fejezet 2.3. pontja alapján az ajánlatkérői jogkör gyakorlója nyílt, meghívásos vagy
egyszerű eljárást folytathat le.
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2.
az egészségügyi területért felelős alpolgármester a beszerzési eljárás lefolytatását
követően, a nyertes ajánlattevővel kötendő feladat ellátási szerződést jóváhagyás céljából
terjessze az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elé.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását.

Budapest, 2016. március 17.

Zombory Miklós s.k.
alpolgármester
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Határozati javaslat

1. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága felkéri az egészségügyi területért felelős
alpolgármestert beszerzési eljárás lefolytatására az önkormányzat és a polgármesteri
hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI.20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes
intézkedés III. fejezet 2.1. pontja alapján, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzata által kötelezően biztosítandó gyermekorvosi ügyeleti ellátás
biztosítása érdekében, 2016. augusztus 01.-től határozatlan időtartamra.
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester
2. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága felkéri az egészségügyi területért felelős
alpolgármestert, hogy az 1. pontban körülírt beszerzési eljárás lefolytatását követően a
nyertes ajánlattevővel kötendő feladat ellátási szerződést jóváhagyás céljából terjessze
az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elé.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester
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