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Előterjesztés 

Központi orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatban közbeszerzési eljárás 
kiírásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§. (1) bekezdés c) pontja 
alapján a települési önkormányzat gondoskodik az egészségügyi alapellátáshoz 
kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátásról.  
Biatorbágy Város Önkormányzata 2008. május 15. napján társulási megállapodást kötött, - 
melyet 2013. június 30-án módosított - Herceghalom és Etyek Község Önkormányzatával 
központi orvosi ügyelet ellátására. A megállapodás 8. pontja értelmében a központi orvosi 
ügyelet működtetője Biatorbágy Város Önkormányzata (Gesztor Önkormányzat). Az 
ügyeletet ellátó egészségügyi vállalkozás közbeszerzési eljárás keretében kerül 
kiválasztásra, mely közbeszerzés kiírására, lebonyolítására Biatorbágy Város 
Önkormányzata jogosult, s a pályázók kiválasztása is a Gesztor Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak szerint történik. A pályázók kiválasztásában 
véleményezési joggal a társult önkormányzatok polgármesterei, illetve a 
képviseletükkel megbízott képviselői részt vesznek. 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. május 2-án megbízási szerződést kötött 
„Biatorbágy, Etyek és Herceghalom közigazgatási területén a lakosság hétközi és hétvégi 
orvosi ügyeleti ellátásra” az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen 
működő Részvénytársasággal. A 3 éves megbízási szerződés 2019. május 31. napján 
lejár. 

Tekintettel arra, hogy az orvosi ügyeleti ellátás az önkormányzat kötelezően ellátandó 
feladatai közé tartozik az orvosi ügyeleti ellátás folyamatos és zökkenőmentes biztosítása 
érdekében szükséges a közbeszerzés kiírása.  

A jelenlegi szerződés alapján Biatorbágy és Herceghalom tekintetében 24 órás orvosi 
ügyeletet (beleértve heti pihenőnapokat, munkaszüneti napokat, ünnepnapokat) lát el a 
Szolgáltató, míg Etyek településen az orvosi ügyelet ellátása heti pihenőnapokon, 
munkaszüneti napokon, ünnepnapok alkalmával 24 órás orvosi ügyelet, egyéb napokon 
16:00 órától másnap reggel 08.00 óráig biztosított az ügyeleti ellátás.  

A közbeszerzési eljárás előkészítése során megkeresés érkezett Páty Község 
önkormányzata részéről, aki szeretné igénybe venni a 24 órás orvosi ügyeletet és Etyek is 
szeretne a jövőben 24 órás ügyeleti ellátást biztosítani lakosainak.  



A 3 évre szóló 24 órás orvosi ügyelet ellátásának tervezett becsült költsége: nettó 
163.050.192.- HUF. 
A változásokat figyelembe véve került bekérésre indikatív ajánlat, mely alapján egy újabb 3 
évre lekötött 0-24 órás orvosi ügyeleti ellátást biztosító szolgáltatás értéke nem éri el az 
uniós értékhatárt, így a fenti közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésekről szóló 2015. 
CXLIII. törvény 113. § szerinti nyílt eljárás lefolytatását javasolom.  
A javasolt eljárás első lépése, hogy a Közbeszerzési Hatóság honlapján az eljárás tárgyára 
vonatkozó adatokat egy összefoglaló tájékoztatásban írja le az ajánlatkérő, oly módon, 
hogy annak alapján a gazdasági szereplők meg tudják ítélni, hogy az eljárás iránti 
érdeklődésüket kívánják-e az ajánlatkérőnél jelezni. A javasolt nemzeti eljárás a 
tájékoztatás alapján megküldött ajánlattételi felhívás megküldésével indul. A törvény 
alapján az érdeklődésüket határidőben jelző gazdasági szereplőket az ajánlatkérő köteles 
ajánlattételre felhívni, de ezen kívül további, általa választott gazdasági szereplőket is 
felhívhat ajánlattételre azzal, hogy összesen legalább három gazdasági szereplőt minden 
esetben fel kell hívni ajánlattételre.  
Páty község csatlakozásáról, illetve Etyek község Önkormányzata 0-24 órás ügyeleti 
kiterjesztéséről szóló határozatát, valamint az ezzel kiegészített az eljárás megindításáról 
szóló összefoglaló tájékoztató pótanyagként kerül megküldésre. Fentiek tükrében 
szükséges lesz még a Társulási Megállapodás módosítására, melyet szintén a döntéseket 
követően pótanyagként küldnk meg. 
 
Kérem, a bizottságot tegye meg javaslatát, a képviselő testületet hozza meg döntését.  

Biatorbágy, 2019. február 21.  

Tisztelettel: 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 
 

Készítette: Lengyel Anita (Szervezési Osztály)  
 



Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 
…/2019. (II. 28.) számú határozata 

 
Központi orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatban közbeszerzési eljárás 

kiírásáról 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1) megtárgyalta a központi orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatban közbeszerzési 
eljárás kiírásáról szóló előterjesztést; 
 

2) jóváhagyja a „Biatorbágy, Etyek, Herceghalom és Páty közigazgatási területén 
a lakosság hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti ellátására” vonatkozó a 
közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII törvény 113. §. (1) - (2) bekezdés alapján 
megindításra kerülő - a jelen határozat mellékletét képező - a közbeszerzési eljárás 
összefoglaló tájékoztatóját; 
 

3) amennyiben egy eljárás iránti érdeklődés sem érkezik, az ajánlati felhívást az alábbi 
három szervezet részére küldi meg:  
 
I. Inter-Ambulance Zrt  

székhely: 1145 Budapest, Thököly út 165. 1. em. 5. 
adószám: 24672331-2-42 
cégjegyzékszám: 01-10-047813 

 
II. Hungary Ambulance Kft 

székhely: 2626 Nagymaros, Tégla utca 19. 
adószám: 23486227-1-13 
cégjegyzékszám: 13-09-149551 

 
III. Pro-Med Bt 

székhely: 2030 Érd, Ágota utca 8 
adószám: 24563563-1-13 
cégjegyzékszám: 13-06-021134 

 
4) amennyiben olyan szervezettől vagy szervezetektől érkezik eljárás iránti érdeklődés, 

amely megegyezik a 3) pontban jelölt bármelyik szervezettel, a 3) pontban rögzített 
sorrendet egyben rangsornak is előírja annak érdekében, hogy legalább három 
szervezet részére kiküldésre kerüljön az ajánlati felhívás,   
 

5) felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás lebonyolítására, a szükséges 
intézkedések megtételére.   

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály 


