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Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által kötelezően biztosítandó IX.
kerületi gyermek háziorvosi ügyelet 2016. augusztus 01-től történő biztosításával
kapcsolatban az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. március 23-i ülésén az
alábbi határozatot hozta:
„ESZSB 45/2016. (III.23.) sz.
Határozat
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság
1./ 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.
2./ 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.”
A IX. kerületi gyermekorvosi ügyelet 2016. augusztus 01-től határozatlan időtartamra
vonatkozó biztosítása érdekében az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről
szóló 7/2013. (XI.20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (a továbbiakban:
beszerzési szabályzat) alapján a megjelölt összeghatáron belül dr. Bácskai János polgármester
úr engedélye alapján egyszerű beszerzési eljárás került lefolytatásra. A szakmai
felkészültségére, kerületi és fővárosi jártasságára, valamint gazdaságossági szempontokra
tekintettel az ajánlattételi felhívás a gyermekorvosi ügyeleti feladatot jelenleg is ellátó InterAmbulance Zrt. részére került megküldésre. Az Inter-Ambulance Zrt. eddigi szakmai
tevékenységére, 2011-től nem érkezett Önkormányzatunkhoz panasz sem a betegek, sem a
háziorvosok, sem egészségügyi szakigazgatási szerv részéről. Az Inter-Ambulance Zrt. a
gyermekorvosi ügyeleti ellátást a kerületi gyermekek részére a 1096 Budapest, Tűzoltó u. 7175. sz. alatti telephelyén nyújtja, munkanapokon 20.00. órától 08.00. óráig, illetve
munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában, az OEP által nyújtott mindenkori finanszírozás
összegéért, további kiegészítő díjazásra nem tartott igényt. Az országos tapasztalat egyébként
az, hogy az ügyeleti, így a gyermekorvosi ügyeleti ellátást végző egészségügyi szolgáltatók a
feladat ellátását az OEP finanszírozás mellett kiegészítő díjazás ellenében vállalják.
A beszerzési eljárás lefolytatásra került, az Inter-Ambulance Zrt. ajánlattételi nyilatkozatát
megtette. A megtett nyilatkozatában kötelezettséget vállal arra, hogy az eljárás nyerteseként
feladat ellátási szerződést köt és a beszerzés tárgyát képező feladatot az alábbi díjazás
ellenében végzi:
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„Budapest Főváros IX. kerület közigazgatási területén a kerületi 0-14 éves korú lakosság
számára házi gyermekorvosi feladatok rendelési időn kívüli ellátására irányuló ügyeleti
ellátás működtetése, munkanapokon: 20.00 órától másnap reggel 08.00 óráig, és hétvégén,
munkaszüneti illetve ünnepnapokon: reggel 8 és másnap reggel 8 óra között. A
gyermekorvosi ügyelet működtetése érdekében kötelezzük magunkat a hatályos
jogszabályoknak és szakmai előírásoknak megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítására.
Vállaljuk a gyermek háziorvosi ügyelet működtetésének valamennyi költségének viselését. A
gyermek háziorvosi ügyelet díjának fedezetéül az egészségbiztosítási szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.
(III. 03.) Korm. rendelet alapján, az OEP-pel közvetlenül megkötendő finanszírozási
szerződésben, a gyermek háziorvosi ügyelet ellátására biztosított összeg szolgál, további
kiegészítő díjazás megfizetése nélkül.”
Az Inter-Ambulance Zrt. teljes ajánlatát jelen előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.
Az ajánlat elfogadása, kerületünk számára költséghatékony megoldást eredményezne, mert az
önkormányzat költségvetéséből külön ráfordításra nem lenne szükség, mindamellett, hogy az
ügyeleti ellátás a szolgáltatást igénybe vevők részére a már megszokott ügyeleti helyszínen,
változatlan elérhetőséggel lenne biztosított.
Tekintettel arra, hogy a beszerzés becsült értéke meghaladja a bruttó 8.000.000 Ft-ot, de nem
éri el a közbeszerzési értékhatárt, a beszerzési szabályzat alapján az ajánlatkérői jogkör
gyakorlója dr. Bácskai János polgármester úr volt.
A beszerzési szabályzat III. fejezet 1.15. pontja alapján egyszerű eljárás esetén nem kell
bírálóbizottságot kijelölni, a beérkezett ajánlatról az ajánlatkérői jogkör gyakorlója dönt.
Dr. Bácskai János polgármester úr mint az ajánlatkérői jogkör gyakorlója az Inter-Ambulance
Zrt. ajánlatát nyertesként bírálta el, és javasolja a feladat ellátási szerződés megkötését az
Inter-Ambulance Zrt.-vel.
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 a Tisztelt Bizottság számára, hogy döntsön a feladat ellátási szerződés InterAmbulance Zrt.-vel történő megkötéséről a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását.
Budapest, 2016. május
Zombory Miklós s.k.
alpolgármester
1. sz. melléklet: Inter-Ambulance Zrt. ajánlata
2. sz. melléklet: feladat ellátási szerződés tervezete
3. sz. melléklet: polgármesteri döntés nyertes ajánlattevőről
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Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy
 az önkormányzat és a polgármesteri hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013.
(XI.20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés alapján, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által kötelezően
biztosítandó gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás 2016. augusztus 01.-től
határozatlan időtartamra történő biztosítása tárgyában - lefolytatott egyszerű
beszerzési eljárás nyertesével, az Inter-Ambulance Zrt.-vel (1145 Budapest,
Thököly út 165.) feladat ellátási szerződést köt az előterjesztés 2. számú
melléklete szerinti tartalommal,
Határidő: 2016. május 18.
Felelős: Illyés Miklós elnök


felkéri polgármester urat a feladat ellátási szerződés aláírására.
Határidő: 2016. június 18.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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