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Előterjesztés a háziorvosi ügyeleti szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárás
megindításáról
Előadó: Tóth Attila polgármester
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (I.24.) Kt. sz. határozata:

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. úgy dönt, hogy csatlakozik Szentendre Város Önkormányzat közbeszerzéséhez,
melynek eredményeként szentendrei központtal 0-24 órás időtartamú orvosi ügyeletet
kíván működtetni az alábbi minimumfeltételekkel:
 0-24 órában folyamatosan rendelkezésre álló ügyeleti csapat (ügyeletes orvos, ápoló
végzettségű gépkocsivezető), amely mind felnőtt, mind gyermek ellátást végez
ambuláns módon és Szentendre közigazgatási területén belül a bejelentő lakásán is.
 A munkanapnak nem minősülő napokon 09:00-13:00 óra között a háziorvosi
rendelőben gyermekorvosi ambuláns ellátás működik.
 A pályázatot elnyerő szolgáltató vállalja, hogy a foglalkoztatást tekintve az igényeknek
megfelelően előnyben részesíti a helyismerettel rendelkező, a településen dolgozó
egészségügyi szakembereket.
 A szolgáltató vállalja, hogy az ügyeleti ellátás kapcsán szorosan együttműködik az
Országos Mentőszolgálattal.
 A szolgáltató elektronikus dokumentációs rendszert működtet, és részletes havi
betegforgalmi statisztikákat vezet, amelyet az Önkormányzat rendelkezésére bocsát.
 A szolgáltató minőségbiztosítási rendszert üzemeltet, melynek eredményeiről
rendszeresen beszámol az Önkormányzatnak, elérhetővé teszi a lakosság számára.
 A szolgáltató a lakosság számára megelőző és ismeretterjesztő tevékenységet is végez.
 A szolgáltató internetes felületet működtet, mely folyamatosan frissülő tájékoztató,
megelőző, ismeretterjesztő és az alapellátás egészét érintő lényegi információkat
tartalmaz.
2. a közbeszerzési dokumentumokban szerepeljen, hogy a közbeszerzési eljárás a
pilisszentlászlói ellátás vonatkozásában eredménytelenné nyilvánítható, ha a
Pilisszentlászló Község Önkormányzat által - az állami finanszírozáson felül - fizetendő
összeg meghaladja az évi 200 000 Ft-ot;
3. felkéri a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárásban képviselje az Önkormányzatot;
4. felkéri a Polgármestert, hogy a szolgáltató váltásról a jelenlegi- és a kiválasztott új
szolgáltatóval egyeztessen és a szükséges intézkedéseket, jognyilatkozatokat tegye meg;

5. elfogadja a Szentendre Város Önkormányzatával kötendő közös közbeszerzésről szóló
megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal, felkéri a Polgármestert annak
megkötésére.
Felelős:
Polgármester
Határidő: 1. pont: azonnal
2. pont: azonnal
3. pont: azonnal
4. pont: 2017. április 30.
5. pont: 2017. január 25.
A végrehajtásért közvetlenül felelős: Jogi Iroda

K. m. f.

Tóth Attila s. k.
polgármester

dr. Gerendás Gábor s. k.
jegyző

Kapja:
1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár
2. A Képviselő-testület tagjai
3. Jogi Iroda – intézkedésre
4. Aljegyző – intézkedésre
5. Közgazdasági Iroda - tájékoztatásul
Közzétéve az L/Testületi anyagok/Határozatok mappában és a Weboldalon.

A kiadmány hiteléül:
Szentendre, 2017. január 25.
Simor Györgyné
jegyzőkönyvvezető
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