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1.  Előterjesztés a központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás tárgyú közbeszerzési 

eljárásról 

Előadó: Tóth Attila polgármester 

           

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2020. (VIII.17.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az EKR 000676092020 számú 

2020. július 20-án megjelent ajánlati felhívással indult Központi háziorvosi ügyelet - 

szolgáltatás megrendelés 1. rész: Szentendrén 2. rész: Pilisszentlászlón tárgyú közbeszerzési 

eljárás 2. részében, Pilisszentlászló vonatkozásában, az eljárást lezáró döntést az alábbiak 

szerint hozza meg: 

1. az eljárás eredményes; 

2. a nyertes ajánlattevő:  

név: Inter-Ambulance Zrt. 

cím: 1145 Budapest, Thököly út 165. 1. em. 5. 

az értékelésre kerülő ajánlati tartalmi elemek: 

 Az ajánlati felhívás III.1.3) M/2. műszaki szakmai alkalmassági követelmény 

tekintetében, az ott megjelölt minimum létszámmal bemutatott 

szakembereknek háziorvosi ügyeleti szolgáltatás keretében szerzett tapasztalata 

összesen hónapokban: 1055 hónap 

 Ajánlattevő által használt, a háziorvosi ügyelet szempontjából releváns felnőtt- 

vagy gyermekgyógyászati sürgősségi szakmai protokollok, eljárásrendek 

száma: 10 darab 

 Ajánlattevő rendelkezik-e az OMSZ-el kötött megállapodással sürgősségi 

betegellátásra: igen 

 A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által biztosított finanszírozáson 

felüli önkormányzati finanszírozás összege nettó 26 Ft/fő/hó 

az értékelés indokolása: az adott ajánlat a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlat; 

3. felkéri a Polgármestert az eredmény kihirdetésére és a szerződéskötési moratóriumot 

követően az Inter-Ambulance Zrt-vel a közbeszerzési szerződés megkötésére; 

4. hozzájárul ahhoz, hogy az Inter-Ambulance Zrt. a közbeszerzési szerződés 

időtartamára szerződést kössön a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a 

továbbiakban: NEAK) annak érdekében, hogy az ügyeleti szolgáltatás 

Pilisszentlászlóra eső NEAK finanszírozását közvetlenül ő kapja meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért közvetlenül felelős: Aljegyző, Pénzügyi Iroda 

 

K. m. f. 

 

 Tóth Attila s. k. dr. Schramm Gábor s. k. 

 polgármester jegyző 
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Kapják: 

1. Önkormányzati és Ügyfélszolgálati Iroda – irattár 

2. A Képviselő-testület tagjai 

3. Közbeszerzési szakjogász – intézkedésre 

4. Pénzügyi iroda – intézkedésre 

5. Aljegyző - intézkedésre 

Közzétéve az L/Testületi anyagok/Határozatok mappában és a Weboldalon. 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

Szentendre, 2020. augusztus 18. 

 

dr. Bartha Enikő 

aljegyző 


