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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontjában foglalt egészséges
életmód segítését célzó szolgáltatások magasabb színvonalú biztosítása, valamint a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott szociális biztonság
megteremtése és megőrzése érdekében különböző védőoltások biztosításáról döntött.

Az I. kerületben élő felnőtt korú lakosság és a gyermekek egészségügyi prevenciójának, valamint az
egészségmegőrzési programnak a bővítése céljából az önkormányzat különböző oltóanyagok
biztosításával természetbeni támogatást nyújt. A Rendelet elmúlt évben történt módosítása során a
korábbi évekhez képest bővült az önkormányzat által biztosított védőoltások köre. Az önkormányzat
támogatást nyújt a rotavírus-fertőzés okozta védőoltás és a pneumococcus fertőzés elleni védőoltás
mellett a kullancs által okozott agyvelőgyulladás elleni védőoltásra, valamint a meningococcus
agyhártyagyulladás elleni védőoltásra.

A védőoltások beszerzését és azok háziorvosi rendelőkbe történő eljuttatását 2022. évben is a
PHARMAROAD Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a
továbbiakban: PHARMAROAD Kft.) biztosítaná. Az oltások rendelkezésre állása érdekében szükséges
2022. évre is szerződés, együttműködési megállapodás megkötése, valamint az egészségügyi
szolgáltatókkal történő együttműködési megállapodás megkötése. A szerződés megkötéséhez az
önkormányzat megkeresése alapján a védőoltásokat forgalmazó és szállító PHARMAROAD Kft. az
alábbi árajánlatot adta oltástípusonként:

1.

Rotavírus-fertőzés okozta védőoltás: az oltás ára bruttó 9 483,6 Ft/db, az oltássorozat tervezett
rendelési darabszáma 2022. évben 300 db, így mindösszesen bruttó 2 845 500 Ft a védőoltás
beszerzési ára.

2.

Kullancs encephalitis elleni vakcina (1 -18 év között): a védőoltás ára bruttó 6 339, 91 Ft/db, az
oltás tervezett rendelési darabszáma 2022. évben 100 db, így összesen bruttó 633 991 Ft a
védőoltás beszerzési ára.

3.

Meningococcus agyhártyagyulladás elleni védőoltás: a védőoltás ára bruttó 26 402, 25, Ft/db,
az oltás tervezett rendelési darabszáma 2022. évben 50 db, így mindösszesen bruttó
1 320 113 Ft a védőoltás beszerzési ára.

4.

Kullancs encephalitis elleni vakcina (18 év felett): a védőoltás ára bruttó 7 203, 88 Ft/db, az oltás
tervezett rendelési darabszáma 2022. évben 100 db, így mindösszesen bruttó 720 388 Ft a
védőoltás beszerzési ára.

5.

Pneumococcus fertőzés elleni védőoltás (80 év felettiek részére): a védőoltás ára bruttó
9 044, 17 Ft/db, az oltás tervezett rendelési darabszáma 2022. évben 50 db, így mindösszesen
bruttó 452 208, 5 Ft a védőoltás beszerzési ára.

A tervezett rendelési darabszám minden oltóanyag esetében a megrendelhető maximális mennyiség,
a megrendelés szakaszosan, a felmerülő igények alapján történik, szükség esetén új beszerzés
lefolytatását és új szerződés megkötését követően. A beszerzési szabályzat megállapításáról szóló
polgármesteri és jegyzői együttes utasítás IV.4.3. pontja szerint a nettó 1 500 001 Ft és a mindenkori
nemzeti értékhatár szintjéig eső beszerzések igénybevétele esetén a beszerzési eljárás legalább 3
árajánlat bekérésével történhet, kivéve, ha Magyarországon a célra csak egy alkalmas ajánlattevő
létezik. A rota-vírus elleni oltóanyag beszerzési értéke a fenti összeget meghaladja, azonban, mivel a
védettséget a

három

alkalommal

történő oltás együttesen

biztosítja,

a

folyamatban

lévő

oltássorozatokra tekintettel a rota-vírus elleni oltóanyagot attól a szolgáltatótól szükséges megrendelni,
amelytől az önkormányzat 2021. évben megrendelte.

A fentiekben foglaltak alapján a képviselő-testület döntött arról, hogy a védőoltások 2022. évben
történő biztosítása érdekében adásvételi szerződést és egyben együttműködési megállapodást köt a
PHARMAROAD Kft.-vel, valamint jóváhagyta az oltóanyagok beszerzésére vonatkozó adásvételi
szerződést és együttműködési megállapodást és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.

Az önkormányzat részéről aláírt szerződés megküldésre került a PHARMAROAD Kft. részére annak
aláírása céljából. Ezt követően a PHARMAROAD Kft. a szerződéssel kapcsolatosan jelzéssel élt és a
szerződés a részükről nem került aláírásra. A szerződésben a

Rotateq vakcina esetében

a

szerződésbe bekerült a „legfeljebb" szó a 300 darabos mennyiség elé, így a PHARMAROAD Kft. jelezte,
hogy ezt a mennyiséget a korábban általuk megadott áron nem tudják biztosítani az önkormányzat
részére. Ennek az az oka, hogy a PHARMAROAD Kft-nek a beszállítóval sávos megállapodása van, így a
bruttó 9 483,6 Ft/db, nettó 9 032.- Ft/db eladási árat kizárólag minimum 300 db Rotateq vakcina
megvásárlása esetén tudják biztosítani és vállalni. A 90 db és 300 db ampulla közötti mennyiség
megvásárlása esetén az eladási ár bruttó 10 188, 15 Ft/db, nettó 9 703- Ft/db-ra módosul. Az oltóanyag
zavartalan biztosítása érdekében szükségessé vált az oltási szerződés módosítása, a Rotateq vakcina
esetében korábban elfogadott vételár helyett a magasabb vételár elfogadása.

A döntésnek van költségvetési vonzata. A képviselő-testület korábban úgy döntött, hogy a
beszerzéshez

szükséges forrást

a

Budapest

I.

kerület

Budavári

Önkormányzat

2022.

évi

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása révén biztosítja, melyre tekintettel a 2022.
évi költségvetést ezen kiadás betervezésével kell elfogadni, amely meg is történt. A forrás Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet K311. szakmai
anyagok beszerzése soron szerepel, betervezésre került.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint
a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.

A fentiekben leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint a határozati
javaslat és annak mellékletét képező adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás
módosításának megtárgyalásra és elfogadására.

2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a 2022. évi védőoltások biztosításához szükséges oltóanyagok beszerzésére vonatkozó adásvételi
szerződés és együttműködési megállapodás módosításáról.

1.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat és a PHARMAROAD Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és
Szolgáltató

Korlátolt

Felelősségű Társaság

között

létrejött oltóanyagok

beszerzésére

vonatkozó adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás módosítását a határozat
mellékletében foglaltak szerint.

2.)

Budapest

I.

Kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

felhatalmazza

a

polgármestert a jelen határozat 1.) pontja szerinti jelen határozat mellékletét képező adásvételi
szerződés és együttműködési megállapodás módosítás aláírására.

3.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat az oltóanyagok, vakcinák beszerzéséhez
szükséges forrást a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet K311. szakmai anyagok beszerzése
soron szereplő, betervezett összegből biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szociális és Intézménytámogatási iroda/Budavári Önkormányzat Egészségügyi
Szolgálata

Budapest, 2022. május

3. M ELLÉKLET (EK)

melléklet: adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás módosításának tervezete

melléklet

Oltóanyagok beszerzésére vonatkozó adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás
módosítása

(a továbbiakban: Megállapodás), amely létrejött egyrészről a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Képviselő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Adószám:

15735643-2-41

Bankszámlaszám: 12010154 - 00379543 - 00100000
a továbbiakban: Önkormányzat
valamint a
PHARMAROAD Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:

1106 Budapest, Kabai

utca 1.

Képviseli:

Kovács Péter ügyvezető igazgató

Cégjegyzékszám:

01-09-883967

Adószám:

13999034-2-42

a továbbiakban:

Pharmaroad

(a továbbiakban együtt Felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

1.) Előzmények

Pharmaroad és az Önkormányzat között adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás jött
létre a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 6/2015. (II.27.) önkormányzati
rendelet 26. §-ában foglalt oltások esetében történő vakcinákkal védő oltássorozat, védőoltások
biztosításához oltási támogatás nyújtása céljából. A Pharmaroad a létrejött adásvételi szerződés és
együttműködési megállapodás 3. számú mellékletben körülírt vakcinák Önkormányzat részére történő
értékesítését és szállítását vállalta. Az Önkormányzat az intézményei javára megrendelte a
Pharmaroadtól az érintett helyi lakosoknak szükséges vakcinákat az adásvételi szerződésben és
együttműködési megállapodásban foglalt vételáron.

2.) Az adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul
azzal, hogy a Felek megállapodnak abban, hogy a jelen adásvételi szerződés és együttműködési
megállapodás módosításban foglalt Rotateq oltás elszámolási árát, vételárát visszamenőleges hatállyal
alkalmazzák.

,,3.1.

Önkormányzat kötelezettségei

Az Önkormányzat az Intézmények javára a jelen Együttműködési Megállapodás aláírásával megrendeli
a Pharmaroadtól az érintett helyi lakosoknak szükséges vakcinákat az alábbi vételáron

Megnevezés

Mennyiség Nettó ár Ft/db Bruttó ár Ft/db

Kullancs encephalitis elleni vakcina
FSME-immun feln szuszp inj ET 0,5ml 1x

FSME-immun Junior ET inj 0,25ml 1x

legfeljebb
100
legfeljebb
100

6 860,84

7 203,88

6 038,01

6 339,91

25 145,00

26 402,25

9 703,00

10 188,15

8 613,50

9 044,17

Meningococcus B
Bexsero szuszp inj ET fecsk 0,5ml 1 x

legfeljebb
50

Rota vírus
Rotateq belsőleges oldat 2ml 1x

legfeljebb
300

Pneumococcus
legfeljebb
Pneumovax 23 old inj ET 0,5 ml 1x
50

• A vételár a kiszállítás költségeit magába foglalja. A szállítás szakaszosan, a felmerülő igények
alapján leadott eseti megrendelések alapján, azonban legfeljebb a fenti táblázatban
megjelölt mennyiség erejéig történik.

Az egyszerre leszállítandó minimális mennyiség: 25 db. Az eseti megrendeléseket a jelen
Szerződés 1. mellékletében megjelölt Intézmények jogosultak leadni az Önkormányzattal
kötött külön megállapodás alapján. A beszerzett termékek disztribúciója az Önkormányzat
és az Intézmény megállapodásának tárgyát képezi.

A Pharmaroad kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat nem garantálja a
táblázatban rögzített maximális mennyiség megrendelését.
Önkormányzat megbízott szakemberei, illetve Intézmény szakemberei előtt ismertek a
vakcinák és azok alkalmazásával kapcsolatos előírások. Az Önkormányzat vállalja, hogy
megbízott szakemberei, illetve Intézményi szakemberei gondoskodnak arról, hogy az
oltóanyagok az alkalmazási előírásban leírtaknak megfelelően kerüljenek felhasználásra,
illetve a beadás időpontjáig hűtött tárolásra. Az ennek elmulasztásából eredő károkért az
Önkormányzat felel.
Önkormányzat vállalja, hogy az Intézmény útján a vakcinák tárolására és kezelésére (pl.:
folyamatos hűtőlánc) vonatkozó szakmai előírások tekintetében megfelelő kompetenciával
rendelkező átvevő kontakt személyeket (név) biztosít, az alábbiak szerint:

Név: Dr. Szarka Zsuzsanna
Szállítási cím: 1012 Bp., Mikó u. 12.
Telefonszám: +36 1 375 7539
E-mail cím: szarkazsuzsannadr@gmail.com

Név: Dr. Stenger Annamária
Szállítási cím: 1012 Bp., Mikó u. 12.
Telefonszám: +36 1375 7173
E-mail cím: stengerannamaria@gmail.com

Név: Dr. Szalóczi Beáta
Szállítási cím: 1012 Bp., Markovits Iván u. 2-4.
Telefonszám: +36 1 770 1067
E-mail cím: vizivarosigyermek@gmail.com

Név: Thuróczyné Dr. Kálmán Eszter Anikó
Szállítási cím: 1013 Bp., Attila út 63.
Telefonszám: +36 1 213 7334
E-mail cím: dr.kalmane@gmail.com

Név: Dr. Antal Dániel Gábor

Szállítási cím: 1015 Bp., Csalogány u. 22-24.
Telefonszám: +36 1 201 5415
E-mail cím: dr.kalmane@gmail.com

A kontaktszemély a leszállított vakcina mennyiségét és a jelen Megállapodásnak való
megfelelőségét átvételi elismervény/szállítólevél aláírásával igazolja (teljesítési igazolás),
mely a számla alapját képezi. Az Önkormányzat részéről a teljesítést Szincsák István igazolja.

Fizetési feltételek

Az Önkormányzat vállalja, hogy a Pharmaroad szerződésszerű szállítása esetén, az
Önkormányzat számára a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, alakilag és
tartalmilag hibátlanul kibocsátott számla alapján, az Önkormányzat általi teljesítésigazolás
kiállításától számított 30 (harminc) naptári napon belül átutalja a leszállított vakcinák
ellenértékét a Pharmaroad által kiállított számlán feltüntetett számlaszámra. Önkormányzat
vállalja, hogy a teljesítésigazolást a kiszállítástól számított legkésőbb 5. munkanapig
megküldi a Pharmaroad részére. A kiállított számlát az Önkormányzat

a beérkezést

követően ellenőrzi. Amennyiben az Önkormányzat a számlát alaki vagy tartalmi hiba miatt
kifogásolja, a Pharmaroad az erről szóló írásbeli értesítést követően köteles új számlát
kiállítani. A kifogástalan számla beérkezéséig az Önkormányzat nem esik késedelembe.
Amennyiben a számla tartalmi vagy formai okból javításra szorul, a fizetési határidő a
megfelelően javított számla kézhezvételétől kezdődik.
Késedelem esetén az Önkormányzat a törvényes mértékű késedelmi kamat fizetésére
köteles a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti
mértékben.
A Felek rögzítik és az Önkormányzat szavatolja, hogy a gyógyszerek beszerzésének jogi vagy
tényleges akadálya nincs, az Intézmények, mint egészségügyi szolgáltatók az emberi
alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény értelmében jogosultak a Pharmaroad-tól
gyógyszereket átvenni, valamint, hogy a gyógyszereket az Önkormányzattal kötött külön
megállapodás alapján az Intézmények mint egészségügyi szolgáltatók rendelik meg eseti
megrendelések leadása révén, a beszerzést azonban az Önkormányzat a korábban
hivatkozott, önkormányzati feladat ellátását előíró jogszabályhely alapján finanszírozza és
szervezi meg, illetve jár el a megrendelő az Intézmények, mint egészségügyi szolgáltató k

nevében és javára. Önkormányzat ezáltal kötelezi magát, hogy a jogszerűen kiállított
számlában rögzített ellenértéket megfizeti a Pharmaroad részére, mint költségviselésre
kötelezett személy. Önkormányzat kijelenti, hogy a Pharmaroad által kiállított számla
ellenértéke esedékességkor rendelkezésre fog állni, illetve, hogy a gyógyszerbeszerzés jelen
Megállapodás alapján történő finanszírozásának nincs akadálya. A jelen pontban foglalt
szavatossági nyilatkozat valótlansága vagy valótlanná válása esetén az azzal a Pharmaroadnak okozott bármely, közvetett vagy közvetlen, egyenes vagy következményi károkért az
Önkormányzat teljes felelősséggel tartozik.
• Fizetési késedelem esetén a Pharmaroad a további szállítást a fizetés rendezéséig jogosult
visszatartani.
•

Önkormányzat tudomással bír arról, hogy Az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
(„Eütv.") 244/B § (3) bekezdése 2021.07.29. napi hatállyal módosult, melynek következtében
Pharmaroad az Intézmények részére kiszállításra kerülő oltóanyagokat a Pharmaroad a
HUMVO rendszerben nem deaktiválhatja. ''

3. ) Az adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás jelen adásvételi szerződés és
együttműködési megállapodás módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

4. ) A jelen adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás módosítás a Felek általi aláírása
napján, amennyiben az aláírásokra eltérő időpontban kerül sor, az utolsó aláírás napján lép hatályba.

A jelen adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás módosítást a Felek elolvasás és közös
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják. Az adásvételi
szerződés és együttműködési megállapodás módosítás 4 eredeti példányban készült, melyből 3
példány az Önkormányzatot, 1 példány pedig a Pharmaroad-ot illeti meg.
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