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1. Előterjesztes

l isztelt Képviselő-testület!

Budapest I.

kerület Budavári

Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a szociális és

gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015.
(11.27.) önkormányzati rendelet 26. § -ában foglaltak alapján 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
képviselő-testület

döntését

követően

megkötött

megállapodás

alapján

a

PHARMAROAD

Gyógyszerkereskedelmí, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:
PHARMAROAD Kft.) biztosítja.

A PHARMAROAD Kft. a szerződéssel kapcsolatosan jelzéssel élt, amelyben arról tájékoztatta az
önkormányzatunkat,

hogy a

Rotateq vakcina esetében az adásvételi szerződésben szereplő

mennyiséget a korábban általuk megadott áron nem tudják biztosítani, így szükségessé vált a korábbi
bruttó 9 483,6 Ft/db és nettó 9 032 Ft/db vételár helyett a magasabb bruttó 10 188,15 Ft/db és nettó
9 703 Ft/db vételárra történő módosítása. A képviselő-testület a 2022. május 12. napján megtartott
ülésén jóváhagyta az oltóanyagok beszerzésére vonatkozó adásvételi szerződés és együttműködési
megállapodás módosítását. A PHARMAROAD Kft. ekkor jelezte, hogy a pneumococcus fertőzés elleni
Pheumovax védőoltást majd olcsóbban, kedvezőbb áron tudja biztosítani.

Az újonnan bevezetett oltások nagyon népszerűek, már eddig is várakozáson felüli igény jelentkezett
főleg a meningococcus agyhártyagyulladás elleni védőoltás esetében, de egyre nagyobb az érdeklődés
a kullancs által okozott agyvelőgyulladás elleni védőoltás iránt is. A kérelmek folyamatosan érkeznek,
feltételezhető,

hogy

egész

évben

várható

az

igénylések

benyújtása.

A

meningococcus

agyhártyagyulladás elleni védőoltás és a kullancs által okozott agyvelőgyulladás elleni védőoltás
esetében már meghaladta a kérelmek száma a szerződésben lévő oltóanyagok számát, így szükségessé
vált oltóanyagok beszerzése. Ennek érdekében három gyógyszerforgalmazó, gyógyszerkereskedelmi
cég részére került megküldésre indikatív árajánlatkérés. Egy cég jelezte, hogy az ajánlattételi felhívásra
nem áll módjában árajánlatot adni, egy cég írásban vissza sem jelzett, egyedül a harmadik megkeresett
cég a PHARMAROAD Kft. küldött a megkeresésünkre árajánlatot.

A PHARMAROAD Kft. indikatív árajánlata a Pheumovax oltóanyag esetében 50 db, a többi oltóanyag
esetében minimum 100 db vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

FSME-immun feln szuszp inj ET 0,5ml 1x

bruttó 7 203, 88 Ft/db

nettó 6 860, 84 Ft/db

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

bruttó 6 339, 91 Ft/db

nettó 6 038, 01 Ft/db

Bexsero szuszp inj ET fecsk 0,5ml 1x

bruttó 26 402, 25 Ft/db

nettó 25 145,00 Ft/db

Rotateq belsőleges oldat 2ml 1x

bruttó 10 188, 15 Ft/db

nettó 9 703, 00 Ft/db

Pneumovax 23 old inj ET 0,5 ml 1x

bruttó 8 824, 41 Ft/db

nettó 8 404, 20 Ft/db

Az elegendő mennyiségű oltóanyag beszerzése és a Pheumovax oltóanyag vételárának csökkenése
ismételten szükségessé tette az önkormányzat és a PHARMAROAD Kft. között létrejött oltóanyagok
beszerzésére vonatkozó adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás módosítását.

A döntésnek van
beszerzéshez

költségvetési vonzata. A képviselő-testület korábban

szükséges

forrást

a

Budapest

I.

kerület

Budavári

úgy döntött, hogy a

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 í.
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
...720 22. (....) 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 szerintijeién határozat mellékletét képező adásvételi
szerződés és együttműködési megállapodás módosítás aláírására.

3.) Budapest L 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: 2022. július 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szociális és Intézménytámogatási iroda/Budavári Önkormányzat Egészségügyi
Szolgálata

Budapest, 2022. június

3. Melléklet(ek)

melléklet: adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás módosításának tervezete

melléklet

Oltóanyagok beszerzésére vonatkozó adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás
2, 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, Kábái 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. (11.27.) 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
száljítását vállalta. Az Önkormányzat az intézményei javára megrendelte a Pharmaroadtól az érintett helyi
lakosoknak szükséges vakcinákat az adásvételi szerződésben és együttműködési megállapodásban foglalt
vételáron. Az adásvételi szerződés és együttműködési megáílápodást a Felek 2022. május 25. napján
módosították a 3.1. Önkormányzat kötelezettségei pont vonatkozásában.

2.) Az adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„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

6 860, 84

7 203, 88

6 038, 01

6 339, 91

25 145, 00

26 402, 25

9 703, 00

10188,15

8 404, 20

8 824, 41

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

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

minimum
100 db
minimum
100 db

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

minimum
100 db

Rota vírus
Rotateq belsőleges oldat 2ml 1x

minimum
100 db

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

50 db

• A vételár a kiszállítás költségeit magába foglalja. A szállítás szakaszosan, a felmerülő igények
alapján leadott eseti megrendelések alapján 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 kompetenciává
rendelkező átvevő kontakt személyeket (név) biztosít, az alábbiak szerint:

Név: Dr. Szarka Zsuzsanna

Szállítási cím: 1012 Bp., Mikó u. 12.
Telefonszám: +36 1 770 1112, +36 70 489 4085
E-mail cím: szarkazsuzsannadr@gmail.com

Név: Dr. Stenger Annamária
Szállítási cím: 1012 Bp., Mikó u. 12.
Telefonszám: +36 1 770 1112, +36 70 489 4085, +36 20 987 8406
E-mail cím: stengerannamaria@gmail.com

Név: Dr. Szalóczi Beáta
Szállítási cím: 1012 Bp., Markovits Iván u. 2-4.
Telefonszám: +36 1 202 0937, +36 70 489 4080
E-mail cím: vizivarosigyermek@gmail.com

Név: Thuróczyné Dr. Kálmán Eszter Anikó
Szállítási cím: 1013 Bp., Attila út 63.
Telefonszám: +36 1 213 7334, +36 1 375 6046
E-mail cím: dr.kalmane@gmail.com

Név: Dr. Antal Dániel Gábor
Szállítási cím: 101 5 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 tejesítést Szincsák István igazolja.

Fizetési feltételek

Az

Önkormányzat vállalja,

hogy a

Pharmaroad

szerződésszerű

szállítása

esetén,

az

Önkormányzat számára a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, alakilag és

tartalffiilag 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 szolgáltatók 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

Pharmaroad-nak 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.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Pharmaroad képviselője:

képviselője:

Kovács Péter ügyvezető igazgató

Váradiné Naszályi Márta polgármester

2022.

Pénzügyi ellenjegyző:

Budapest, 2022.

2022

Jegyzői szignalizáció

Budapest, 2022.

