GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS
Képviselő-testület

2017. december 14-ei ülésére

Tárgy: Javaslat a gyermek és felnőtt központi orvosi ügyelet szolgáltatása tárgyú
közbeszerzési szerződés határozott időre történő meghosszabbítására
Előterjesztő:

Dr. Gémesi György polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermek és felnőtt központi orvosi ügyeletet a Gödöllő Város Önkormányzata által indított
közbeszerzési eljárás eredményeként 2016. február l-jétől 2018. február l-ig tartó időszakban
az Országos Orvosi Ügyeleti Nonprofit Kft. látja el Gödöllő, Isaszeg és Szada települések
vonatkozásában.
A fenti ellátási területre a szerződés lejártát követő, 3 éves időszakra vonatkozó közbeszerzési
eljárás előkészítése megtörtént, azonban időközben Mogyoród nagyközség is jelezte
csatlakozási szándékát a szolgáltatás megrendeléséhez, így a közbeszerzési eljárás
tartalmának végleges meghatározásához feltétlenül szükséges volt az ehhez kapcsolódó
feltételek tisztázása, valamint a mogyoródi képviselő-testület döntésének meghozatala.
Tekintettel e folyamat hosszára, a közbeszerzési eljárás megindítására december hónap elején
tud sor kerülni, és a közbeszerzési határidőket figyelembe véve várhatóan 2018. február
elejére, közepére fejeződik be.
Mivel az orvosi ügyelet ellátására vonatkozó, jelenleg hatályos szerződés 2018. január 31-én
lejár, a közbeszerzési eljárás pedig a fentiek szerint leghamarabb február elejére, közepére
zárul le, a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megköthető új szerződés aláírásáig
mindenképpen szükséges gondoskodni a központi orvosi ügyeleti ellátás biztosításáról.
A jelenlegi szolgáltatóval, az Országos Orvosi Ügyeleti Nonprofit Kft.-vel az előzetes
egyeztetés megtörtént, a szolgáltató vállalja, hogy a köztes időszakra a szolgáltatást továbbra
is ellátja úgy, hogy Gödöllő, Isaszeg és Szada Önkormányzata számára a kiegészítő
hozzájárulás összege nem emelkedik (Gödöllőt bruttó 700 043 Ft/hó megfizetése terheli).
Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően a nyertes
fogja biztosítani a szolgáltatást, javaslatom szerint a közbeszerzési szerződés
hosszabbítása 1 hónapos határozott időtartamra szóljon (2018. február 28-ig), legfeljebb 1
hónapos meghosszabbítási lehetőséggel. Amennyiben e tervezett dátumtól a közbeszerzés
nyertes ajánlattevője még nem tudja a szolgáltatást elkezdeni, Megbízók élhetnek a
meghosszabbítás lehetőségével, az ellátási kötelezettség biztosítása érdekében.
ajánlattevő

Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékleteként
csatolt szerződésmódosítási tervezetet szövegszerűen elfogadni szíveskedjenek.

Gödöllő,

2017. december „.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület e határozat mellékleteként elfogadja a Gödöllő Város Önkormányzata,
Isaszeg Város Önkormányzata, valamint Szada Nagyközség Önkormányzata és az Országos
Orvosi Ügyeleti Nonprofit Kft. közötti, gyermek és felnőtt központi orvosi ügyelet
szolgáltatása tárgyú közbeszerzési szerződés határozott időre történő meghosszabbítására
vonatkozó szerződés módosításának tervezetét.
Határidő:
Felelős:

a szerződésmódosítás aláírására 2018. január 15.

Dr. Gémesi György polgármester

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
Felnőtt

és gyermek központi orvosi ügyelet ellátása Gödöllő, Isaszeg és Szada közigazgatási
területén

mely létrejött egyrészről
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Dr. Gémesi György polgármester

egyrészről

Képviseli:
Székhely:
Számlavezető

bank:
Bankszámlaszám:
Adószáma:

2100 Gödöllő Szabadság tér 7.
Raiffeisen Bank Zrt. (1052 Budapest Akadémia u. 6.)
12001008-00155330-00100004
15731261-2-13

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Hatvani Miklós polgármester

Név:

Képviseli:

2117 Isaszeg, Rákóczi u.45.

Székhely:
Adószáma:
Számlavezető bank:
címe:
Bankszámla száma:

SZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Oroszi Sándor polgármester

Név:

Képviseli:

2111 Szada, Dózsa Gy. út 88.

Székhely:
Adószáma:
Számlavezető

bank:

címe:
Bankszámla száma:
másrészről:

ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELETI NONPROFIT KFT.

Képviseli:
Cím:

Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa
4031 Debrecen, István út 6.
CIB Bank Zrt. Debrecen Unió Fiók
11100609-20612469-35000008
20612469-2-09
09 09 017078

Számlavezető

bank:
Bankszámla száma:
Adószáma:
Cégjegyzékszám:

továbbiakban, mint Megbízott (együttesen: Felek) között az alábbi feltételek mellett:

Felek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (régi Kbt.) 121. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként 2015. december 29. napján aláírt, a
felnőtt és gyermek orvosi ügyelet ellátása Gödöllő, Isaszeg és Szada közigazgatási területén
tárgyú szerződésüket - a továbbiakban: Megbízási Szerződés - a szerződés megkötésekor és
jelenleg hatályos és alkalmazandó, 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (4) bekezdés b)
pontjában foglalt rendelkezésekre tekintettel - az alábbi feltételek szerint jelen szerződéssel
módosítják:
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1./ A Megbízási

Szerződés

III. pontja az alábbiak szerint módosul:

A teljesítés időtartama az eredeti szöveg szerint:
A

szerződés

A teljesítés

határozott időre szól: 2016. február 1. - 2018. február 1.

időtartamának módosítása,

kiegészítése:

A szerződés határozott időre szól: 2016. február 1. - 2018. február 28., + 1 hónapos
meghosszabbítás lehetőségével, az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatásáig.

2./ A jelen szerződésre vonatkozó, módosítással nem érintett kérdésekben a Felek
jogviszonyára a Megbízási Szerződésben foglaltak változatlanul irányadóak, a két szerződés
együtt kezelendő.
3./ A Megbízási Szerződés módosításának előzménye és indokolása: a felnőtt és gyermek
központi ügyelet ellátása szolgáltatás megrendelésére a Megbízási Szerződés lejártát követő 3
éves határozott időszakra Megbízó önkormányzatok képviselő-testületei közbeszerzési eljárás
lefolytatásáról döntöttek. A közbeszerzési eljárás előkészítése közben azonban még egy
település, Mogyoród nagyközség is jelezte csatlakozási szándékát a szolgáltatás
megrendeléséhez, így a közbeszerzési eljárás tartalmának végleges meghatározásához
feltétlenül szükséges volt az ehhez kapcsolódó feltételek tisztázása, valamint a mogyoródi
képviselő-testület
döntésének meghozatala. E döntést Mogyoród Nagyközség
Önkormányzatának képviselő-testülete 2017. december 4-én határozatba foglalta, így a
közbeszerzési eljárás megindítására december hónap elején tud sor kerülni, és a közbeszerzési
határidőket figyelembe véve várhatóan 2018. február elejére, közepére fejeződik be.

Mivel az orvosi ügyelet ellátására vonatkozó, jelenleg hatályos szerződés 2018. január 31-én
lejár, a közbeszerzési eljárás pedig a fentiek szerint leghamarabb február elejére, közepére
zárul le, a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megköthető új szerződés aláírásáig, a
nyertes ajánlattevő teljesítésének megkezdéséig mindenképpen szükséges gondoskodni a
központi orvosi ügyeleti ellátás biztosításáról, ennek megfelelően a Megbízási Szerződés
időtartamának meghosszabbításáról.
A Megbízási Szerződés időtartamának meghosszabbítására kizárólag a közbeszerzési
eljáráson nyertes ajánlattevő szolgálatba lépéséig van szükség, melynek a közbeszerzési
eljárásban tervezett időpontja 2018. március 1. Amennyiben e tervezett dátumtól a
közbeszerzés nyertes ajánlattevője (pl. a szükséges engedélyek beszerzésének időigényessége
miatt) nem tudja
a szolgáltatást elkezdeni, Megbízók élhetnek az egy hónapos
meghosszabbítás lehetőségével, az ellátási kötelezettség biztosítása érdekében.
4./ Felek rögzítik, hogy fenti körülmények miatt az eredeti egészségügyi szolgáltatótól az
eredeti szerződéshez képest további szolgáltatás beszerzése szükséges, a teljesítés
határidejének 1+1 hónap határozott időtartamú meghosszabbításával. Ezen időszak alatt az
eredetileg nyertes ajánlattevő, a Megbízott tudja megvalósítani a szolgáltatás biztosítását,
tekintettel a szolgáltatás speciális jellegére. A szolgáltatás megkezdése új szolgáltató esetén a
kiválasztásán túl a kötelező működési engedély kiváltását, a Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének- a személyi és tárgyi feltételek meglétét igazoló
- ellenőrzését, valamint új finanszírozási szerződés megkötését igényelné, mely folyamat a
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hosszából adódóan több időt venne igénybe egy új szolgáltató esetében, mint maga a
szerződés hosszabbításának időszaka. Megbízók rögzítik, hogy az ügyeleti szolgáltatásra már
berendezkedett szolgáltató helyett más szolgáltató keresése és a szükséges engedélyeztetések
lefolytatása egy kifejezetten rövid időtartamra (28 nap, opcióként további 31 nap), jelentős
késedelemmel járna, elbizonytalanítaná, adott esetben ellehetlenítené az orvosi ügyelet
biztosítására vonatkozó önkormányzati kötelező feladat ellátását. Felek kijelentik, hogy a
Megbízott a Megbízási Szerződés II. pontjában rögzített havi díj ellenében végzi továbbra is a
szolgáltatást, ez 1+1 hónap további teljesítés esetén 9 949 600 Ft ellenszolgáltatást jelent a
Megbízott részére. Ez az összeg jelentősen kevesebb, mint a Kbt. 141. § (4) bekezdés b)
pontjában meghatározott mérték, az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti
szerződés értékének (összesen 119 395 200 Ft) 50%-át.
5./ Megbízó kötelezettsége - a Kbt. 141. § (7) bekezdése, valamint a Kbt. 37. § (1) bekezdés j)
pontja és (5) bekezdése alapján - a szerződés módosításától számított tizenöt munkanapon
belül a tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzétételre történő megküldése.

61. Jelen

szerződés-módosítás

amelyből

2 számozott oldalból áll, hét (7) eredeti példányban készült,
4 példány a Megbízót, 3 példány a Megbízottat illeti meg.

Gödöllő,

„ „ „ „ „ „ „

Megbízó

részéről:

dr. Gémesi György
polgármester

„.

„„."

napján

Hatvani Miklós
polgármester

Megbízott részéről:

Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa
Országos Orvosi Ügyeleti Kft.
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Oroszi Sándor
polgármester

