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Tárgy; Javaslat közbeszerzési terv 
módosítására és a közbeszerzési 
eljárás megindítására foglalkozás
egészségügyi szolgáltatás ellátására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az intézményi kör dolgozói foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás ellátására a VIVAX MED 
Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel (2007. január l-jétől a szolgáltató helyébe lépett a PREVENT-
X-DOC Egészségügyi Szolgáltató Kft.) kötött szerződést 6 hónapos felmondási idő kikötésével, 
2008. október 31-i határidővel Önkormányzatunk felmondta. 

Fentiek miatt szükségessé vált a közbeszerzési terv módosítása, valamint közbeszerzési eljárás 
megindítása. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás költsége kb. havi 1 mFt/hó. A Kbt. 38. § (1) 
bekezdés a) pontjának — a szolgáltatást becsült értékének megállapítása vonatkozó — rendelkezése 
szerint „határozatlan időre kötött szerződés vagy négy évnél hosszabb időre kötött szerződés 
esetén a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa" a becsült érték. Mivel az eljárás célja 
határozatlan idejű szerződés megkötése a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás ellátására, így a 
Kbt. alapján nyílt közbeszerzési eljárás indítása vált szükségessé. 

A közbeszerzésekről szóló 2003. CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) 5. § (3) bekezdése szerint 
„Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben 
foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa 
előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az 
esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás 
felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is." 

A Képviselő-testület 438/2008. (111.20.) sz. határozata az Önkormányzat 2008. évi közbeszerzési 
tervéről nem tartalmazta a fenti eljárást, ezért a közbeszerzési eljárás indításával párhuzamosan 
szükségessé vált az eljárás felvétele a közbeszerzési tervbe a nyílt eljárások közé. 

A nyílt eljárás lebonyolítása kb. három hónapot vesz igénybe, ezért az intézményi kör dolgozói 
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásának ellátására a közbeszerzési eljárás alapján legkorábban 
2009. január l-jétől lehet szerződést kötni. 

Határozati javaslat; 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt 
közbeszerzési eljárást indít az intézményi kör dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi 
szolgáltatásának ellátására. 



2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 438/2008. 
(111.20.) sz. határozatával elfogadott 2008. évi közbeszerzési tervébe a nyílt eljárások közé 
felveszi az „foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás ellátása" feladatot, 48.000 (bruttó eFt) 
becsült értékkel, mivel a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás a szolgáltatási szerződések 
felülvizsgálata miatt a szolgáltatás korábbi ellátójával 2008. október 31 -i hatállyal felmondásra 
került. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás lezárásáig 
biztosítsa megbízással a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást. 
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