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Előterjesztő:dr. Sára Botond polgármester 

A  képviselő-testületi ülés időpontja:  2019.  augusztus  22.  sz. napirend 

Tárgy: Javaslat a „Felnőtt háziorvosi ügyeleti és sürgősségi feladatok ellátása" tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására és egyéb költségvetést érintő döntések 
meghozatalára 

A  napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség 
szükséges. 
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Határozati javaslat a bizottság számára: 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Társasházi Pályázatokat Elbíráló 
javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A. A Budapest  Főváros  IX.  kerület Ferencváros Önkormányzata és a  Budapest  Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat együttműködésében, a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. és a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ, az  INTER-
AMBULANCE  Zrt.-vel  2016.  július  1.  napján közreműködői szerződést kötött, a két kerület felnőtt 
lakosai részére, a mindennapi  24  órás kijáró és ambuláns központi felnőtt háziorvosi ügyeleti és 
sürgősségi feladatok ellátásának biztosítására, mely szerződés  2019.  augusztus  31.  napjáig tart. 
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat kiemelten kezeli az egészségügyi szolgáltatásokhoz történő 
egyszerű hozzáférést, továbbá elkötelezett a helyi lakosság egészségbiztonságának fokozatos növelése 
mellett, ezért cél ezen feladat önállóan történő ellátása a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi 
Központ székhelyén, az Auróra utca  22-28.  szám alatt. 
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A  szolgáltatás pénzügyi fedezete Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozása, továbbá 
önkormányzati forrás. Ennek biztosítása érdekében a Képviselő-testület a  69/2019. (W.30.)  sz. 
határozatának  3.  pontjában úgy döntött, hogy „ a felnött háziorvosi ügyelet és sürgősségi feladatokat 
az Önkormányzat önállóan a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ székhelyén, az Auróra 
utca  22-28.  szám alatt lássa el, melynek érdekében  2020-2023.  közötti időszakra évente  30.000.000,-
Ft  összegben előzetes kötelezettséget vállal kötelező feladatként határozatlan időre az Önkormányzat 
közhatalmi bevételeinek." 

Fentiekre tekintettel a szolgáltatás megrendelésének becsült nettó értéke négy évre  244.479.792,- Ft. 
A  becsült nettó érték alapján a közbeszerzésekről szóló  2015.  évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik 
rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról döntött a Városgazdálkodási és Pénzügyi 
Bizottság a  633/2019.  (VI.27.) számú határozatában. 

Az  elfogadott felhívás szerint az ajánlattevő feladata  a  központi felnőtt háziorvosi ügyelet (kijáró és 
ambuláns) jogszabály szerinti ellátása, s annak jogszabályok szerinti teljes dokumentálása  Budapest 
VIII. kerületi felnőtt lakosok részére.  [Budapest 8.  kerület lakosságszáma:  71.253  fő  (2019. 01. 01.)] 
Budapest  VIII. kerületi felnőtt lakosok részére (összesen  2019. 03.  hónapban  59.413  fő) mindennapi 
24  órás kijáró és ambuláns felnőtt háziorvosi ügyeleti és sürgősségi feladatok jogszabály szerinti 
ellátása. Nyertes ajánlattevő az orvosi ügyeleti ellátást az alábbi ügyeleti rendben és személyekkel 
köteles biztosítani: 
A  feladatait minden  nap 24  órában köteles ellátni,  2  fő szakképzett orvos,  1  ápoló és  1  gépkocsivezető 
bevonásával. Megbízott diszpécserszolgálat működtetésére köteles, mely során fogadni és 
dokumentálni kell az ügyelethez érkező hívásokat. 

Az  elfogadott felhívás szerint az beérkezett ajánlatok értékelési szempontjai (legjobb ár-érték arány 
elve szerinti értékelés) az alábbiak: 
1. Havi nettó vállalási ár (NEAK finanszírozáson felüli Ajánlatkérői kiegészítés) összesen  (HUF) 
Súlyszám:  70 
2. M.1.1.  szerinti szakember sürgősségi vagy háziorvosi ügyeleti ellátásban szerzett tapasztalata 
hónapokban megadva  (0-60  hó) Súlyszám:  7 
3. M.1.2.  szerinti szakember sürgősségi vagy háziorvosi ügyeleti ellátásban szerzett tapasztalata 
hónapokban megadva  (0-60  hó) Súlyszám:  7 
4. M.1.1  és  M.1.2.  szerinti szakemberek alap és ráépített szakképesítéseinek száma összesen (db)  (0-4 
db) Súlyszám:  16 

Az  ajánlattételi felhívásban előírt határidőig  (2019.07.05 14:00) a  fenti tárgyú eljárásban  4  darab 
ajánlat érkezett az alábbiak szerint: 

1.  Ajánlattevő neve:  Inter-Ambulance  Egészségügyi és Szolgáltató Zrt., székhelye:  1145 Budapest, 
Thököly út  165 
1.Havi nettó vállalási ár (NEAK finanszírozáson felüli Ajánlatkérői kiegészítés) összesen  (HUF): 
4 178 000 
2. M.1.1.  szerinti szakember sürgősségi vagy háziorvosi ügyeleti ellátásban szerzett tapasztalata 
hónapokban megadva  (0-60  hó):  60 
3. M.1.2.  szerinti szakember sürgősségi vagy háziorvosi ügyeleti ellátásban szerzett tapasztalata 
hónapokban megadva  (0-60  hó):  60 
4. M.1.1  és  M.1.2.  szerinti szakemberek alap és ráépített szakképesítéseinek száma összesen (db)  (0- 4 
db) :  4 

2.  Ajánlattevő neve: OXYMED  MOBIL  Egészségügyi Szolgáltató Kft., székhelye:  2376  Hernád, 
József  Attila  utca  8 
1.Havi nettó vállalási ár (NEAK finanszírozáson felüli Ajánlatkérői kiegészítés) összesen  (HUF): 
2 600 000 
2. M.1.1.  szerinti szakember sürgősségi vagy háziorvosi ügyeleti ellátásban szerzett tapasztalata 
hónapokban megadva  (0-60  hó):  60 
3. M.1.2.  szerinti szakember sürgősségi vagy háziorvosi ügyeleti ellátásban szerzett tapasztalata 
hónapokban megadva  (0-60  hó):  60 
4. M.1.1  és  M.1.2.  szerinti szakemberek alap és ráépített szakképesítéseinek száma összesen (db)  (0- 4 
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db) :  4 

3.  Ajánlattevő neve:  Magyar  Sürgősségi Betegellátó Kft., székhelye:  4028 Debrecen,  Weszprémy 
utca  20/a.  fsz/1. 
1.Havi nettó vállalási ár (NEAK finanszírozáson felüli Ajánlatkérői kiegészítés) összesen  (HUF): 
5 505 795 
2. M.1.1.  szerinti szakember sürgősségi vagy háziorvosi ügyeleti ellátásban szerzett tapasztalata 
hónapokban megadva  (0-60  hó):  129 
3. M.1.2.  szerinti szakember sürgősségi vagy háziorvosi ügyeleti ellátásban szerzett tapasztalata 
hónapokban megadva  (0-60  hó):  338 
4. M.1.1 es M.1.2.  szerinti szakemberek alap  es  ráépített szakképesítéseinek száma összesen (db)  (0- 4 
db):  8 

4.  Ajánlattevő neve: Regand  Medical  Bt., székhelye:  1108 Budapest,  Gőzmozdony utca  18. 8. em. 
31. 
1.Havi nettó vállalási ár (NEAK finanszírozáson felüli Ajánlatkérői kiegészítés) összesen  (HUF): 
3 300 000 
2. M.1.1.  szerinti szakember sürgősségi vagy háziorvosi ügyeleti ellátásban szerzett tapasztalata 
hónapokban megadva  (0-60  hó):  60 
3. M.1.2.  szerinti szakember sürgősségi vagy háziorvosi ügyeleti ellátásban szerzett tapasztalata 
hónapokban megadva  (0-60  hó):  60 
4. M.1.1 es M.1.2.  szerinti szakemberek alap és ráépített szakképesítéseinek száma összesen (db)  (0- 4 
db) :  5 

Az Önkormányzat közbeszerzési tanácsadói feladatokat ellátásával megbízott szerződött partnere 
(Ész-Ker Zrt.) megvizsgálta közbeszerzésjogi szempontból a beérkezett ajánlatokat  es  az OXYMED 
MOBIL  Egészségügyi Szolgáltató Kft., valamint a Regand  Medical  Bt. ajánlattevő részére 
hiánypótlást írt elő, melyben foglaltaknak az ajánlattevők az előírt határidőben belül nem tettek eleget. 

Az  Inter-Ambulance  Egészségügyi  es  Szolgáltató Zrt., valamint a  Magyar  Sürgősségi Betegellátó Kft. 
ajánlattevők az előírt hiánypótlásnak az azokban foglaltaknak megfelelően, határidőben eleget tettek. 
Ezt követően az  Inter-Ambulance  Egészségügyi és Szolgáltató Zrt. ajánlattevő részére 
felvilágosításkérés került kiküldésre -  2019.08.07.  napján, melynek határideje  2019.09. 12:00  volt -, 
melyben foglaltaknak határidőben belül eleget tett.  A  hiánypótlások, felvilágosításkérések indokait az 
előterjesztés mellékletét képező Bírálóbizottság ülésén készült dokumentumok tartalmazzák. 

A  Bíráló Bizottság  2019.  augusztus  14.  napján tartott ülésén készült jegyzőkönyv, az egyéni bírálati 
lapok az előterjesztés mellékletét képezik, melyek szerint a Bíráló Bizottság az alábbi döntési 
javaslatokat fogalmazta meg: 
1. Az  Inter-Ambulance  Egészségügyi és Szolgáltató Zrt. ajánlattevő ajánlatát érvényesnek 

nyilvánítani.  A  Bírálóbizottság a benyújtott igazoló dokumentumokat megvizsgálta és 
megállapította, hogy azok megfelelően igazolják a felhívásban meghatározott alkalmassági 
követelményeknek való megfelelést. 

2. Az  Inter-Ambulance  Egészségügyi  es  Szolgáltató Zrt. ajánlattevő által megajánlott  1.  Havi nettó 
vállalási ár (NEAK finanszírozáson felüli Ajánlatkérői kiegészítés) összesen  (HUF): 
4 178 000,- Ft,  mint nettó ajánlati ár (mint legkedvezőbb nettó ajánlati ár) a rendelkezésre álló 
fedezeten felül van, előbbiek okán a fedezet kiegészítése szükséges legalább nettó  4 178 000,- Ft/ 
hó összegig az eljárás eredményessége érdekében. 
Amennyiben a fedezet kiegészítése kerül, javasolják az eljárást eredményesként kihirdetni. 

3. Nyertes ajánlattevőnek kihirdetni az  Inter-Ambulance  Egészségügyi  es  Szolgáltató Zrt. 
ajánlattevőt, tekintettel arra, hogy ajánlattevő által benyújtott ajánlat a legjobb ár-érték arányú 
érvényes ajánlat  es  ajánlattevő megfelelően igazolta alkalmasságát  es  kizáró okok hatálya alatt nem 
állását. 

4. A  szerződést az  Inter-Ambulance  Egészségügyi  es  Szolgáltató Zrt. ajánlattevővel megkötni 
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B. A  társasházi pályázati kereten tervezett előirányzat módosítása szükséges a pályázati igényeknek 
megfelelően.  A  vissza nem térítendő támogatás előirányzatáról  28.200  e  Ft  átcsoportosítása 
indokolt kölcsön előirányzatára. 

II.  A  beterjesztés indoka 

A  kötelező önkormányzati feladatellátásra vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása. Az eredmény megállapításához és a nyertes ajánlattevővel történő szerződés 
megkötéséhez több éves kötelezettségvállalással fedezet biztosítása  es  a költségvetés módosítása a 
Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

III. Döntés célja és pénzügyi hatása 
A. A  döntés célja a felnőtt háziorvosi ügyeleti és sürgősségi feladatok ellátásának biztosítása a 
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ székhelyén, az Auróra utca  22-28.  szám alatt. 
Fenti közbeszerzési eljárás eredményeként  2019.  évre  16.712  e  Ft  forrás biztosítása szükséges, 2020-
tól évente az előzetes kötelezettségvállalás összege  50.136,0  e  Ft.  Ezzel szemben 2019-ben a  11704 
címen  15.000  e  Ft  került tervezésre, a különbözetet,  1.712,0  e Ft-ot javasolom az általános működési 
tartalékról biztosítani, és teljes fedezetet a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ részére 
átadni, mert a szerződést az intézmény köti. Az önkormányzati forrás NEAK finanszírozásból kerül 
kiegészítésre.  A 69/2019.  (IV.30.) sz. képviselő testületi határozat alapján az előzetes 
kötelezettségvállalás éves összege  30.000  e  Ft,  melyet módosítani szükséges. 
B. A  társasházi pályázat kereten belüli átcsoportosítás fedezete a  11705  címen biztosított. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Képviselő-testület döntése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. 
törvény  41.  §  (3)  bekezdésén alapul. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1.  a „Felnőtt háziorvosi ügyeleti és sürgősségi feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési 
eljárásban 
a) az  Inter-Ambulance  Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és 

a  Magyar  Sürgősségi Betegellátó Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata 
megfelelő. 

b) az OXYMED  MOBIL  Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által 
benyújtott ajánlat és a Regand  Medical  Betéti Társaság által benyújtott ajánlat a Kbt.  73.  § 
(1)  bekezdés e) pontja szerint érvénytelen. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  augusztus  22. 

2.  a határozat  1.  pontja szerinti közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője az  Inter-Ambulance 
Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő, tekintettel 
arra, hogy ajánlattevő által benyújtott ajánlat a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlat és 
ajánlattevő megfelelően igazolta alkalmasságát és kizáró okok hatálya alatt nem állását. 
Elfogadott nettó havi vállalási ár NEAK finanszírozáson felüli:  4.178.000,-  Ft/hó. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  augusztus  22. 

3.  felkéri a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Szolgálat főigazgatóját a határozat  2.  pontja 
szerinti nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére. 

Felelős: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Szolgálat főigazgatója 
Határidő: a Kbt. szerinti szerződéskötési moratórium lejáratát követően 
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4.  a határozat  2.  pontjában foglaltak miatt 
a) az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím működési cél és általános tartalékon belül az 
általános tartalék — kötelező feladat — előirányzatáról  1 712,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 
11108-02  cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása 
— kötelező feladat — előirányzatára, 
b) az Önkormányzat kiadás  11704  cím — kötelező feladat — dologi kiadások 
előirányzatáról  15.000,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11108-02  cím finanszírozási működési 
kiadások/központi, irányítószervi támogatás folyósítása — kötelező feladat — előirányzatára, 
c) a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ  50100  címen belül — kötelező 
feladaton belül - bevétel finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás 
előirányzatát és a kiadások/dologi kiadások előirányzatát megemeli  16.712,0  e Ft-tal, 
d) a  69/2019.  (IV.30.) sz. képviselő-testületi határozatának  3.  pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 
„a felnőtt háziorvosi ügyelet és sürgősségi feladatokat az Önkormányzat önállóan a 
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ székhelyén, az Auróra utca  22-28.  szám 
alatt lássa el, melynek érdekében  2020-2023.  közötti időszakra évente  50.136.000,- Ft 
összegben előzetes kötelezettséget vállal kötelező feladatként az Önkormányzat közhatalmi 
bevételeinek terhére a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetésében." 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  augusztus  22. 

5.  az Önkoiiiiányzat kiadás  11705  cím — önként vállalt feladaton belül - az egyéb felhalmozási 
célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatáról  28.200,0  e Ft-ot átcsoportosít a 
felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése előirányzatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  augusztus  22. 

6.  felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a  2019.  évi költségvetés módosításánál 
és a  2020-2023.  évi költségvetések készítésénél vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a  2019.  évi költségvetés módosítása, valamint a  2020-2023.  évi költségvetés 
készítése 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Józsefvárosi 
Szent Kozma Egészségügyi Központ, Pénzügyi Ügyosztály, Jegyzői Kabinet, Gazdálkodási 
Ügyosztály 

Budapest, 2019.  augusztus  14. 

dr. Sár otond 
polgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 
Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

dr Mészár  Erika 
aljegyző 
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