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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 támogatást
nyújt és átvállalja az oltási költségeket a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a

továbbiakban: Rendelet) 26. §-ában foglaltak alapján. A Rendelet elmúlt évben történt
módosítása során a helyi jogszabályból kikerült a humán papillomavirus által okozott
méhnyakrák elleni 13. életévét betöltő fiúgyermekek részére biztosított védőoltás, mivel az a
nemzeti oltóprogram részévé vált, valamint a korábbi évekhez képest bővült az önkormányzat
által biztosított védőoltások köre. Az önkormányzat az egészségügyi prevenciót szolgáló
védőoltások költségének átvállalásával

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 Rendeletben előírtak szerint oltási támogatásra jogosult az a kérelmező:
a) akinek a 2. életévét be nem töltött gyermeke részére a gyermekorvos javasolja a rotavirus
okozta hasmenés elleni ötkomponensű védőoltássorozat beadását, vagy
b) akinek az 1. életévét betöltött és a 18. életévét be nem töltött gyermeke részére a
gyermekorvos javasolja a kullancs-encephalitis elleni védőoltás beadását vagy
c) akinek a 6 hetes kort betöltött és a 2. életévét be nem töltött gyermeke részére a
gyermekorvos javasolja az agyhártyagyulladás elleni védőoltás beadását,
d) aki a 18. életévét betöltötte és részére a háziorvos javasolja a kullancs-encephalitis elleni
védőoltás beadását, vagy
e) aki a 80. életévét betöltötte és részére a háziorvosjavasolja a pneumococcus elleni védőoltás
beadását.

A védőoltások beszerzését és azok háziorvosi rendelőkbe történő eljuttatását 2022. évben is a
PHARMAROAD Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság biztosítaná. Az oltások rendelkezésre állása érdekében szükséges 2022. évre is
szerződés,

együttműködési

megállapodás

megkötése,

valamint

az

egészségügyi

szolgáltatókkal történő együttműködési megállapodás megkötése, amely a határozati javaslat
mellékletét képezi.

Az önkormányzat megkeresése alapján a védőoltásokat forgalmazó és szállító PHARMAROAD
Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az alábbi
árajánlatot adta oltástípusonként:

1.

Rotavírus-fertőzés okozta védőoltás:
A rotavirus világszerte a

csecsemő-

és gyermekkori

gastroenteritisek vezető

kórokozója. A rotavírus-fertőzés akár napi tíz-tizenötszöri hasmenést, emellett hányást,
lázat is okozhat, amely a leggyakoribb a 6-24 hónapos korosztály körében, mivel ezen
gyermekek

immunrendszere

kevésbé

ellenálló

a

rotavírussal

szemben.

Az

önkormányzat a RotaTeq / 3 db oltásból álló - belsőleges oldat (Gl, G2, G3, G4, PIA
/8/ típusú rotavirus), ATC kód: J07BH02 / oltássorozat biztosításával nyújt segítséget.
A kívánt védettséget három alkalommal történő oltás együttesen biztosítja. 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):
Az FSME-lmmun Junior vakcina oltóanyag, amelyet arra használnak, hogy védjen a
kullancsenkefalitisz vírus (Tick-Borne Encephalitis, TBE) okozta fertőző betegségtől.
A vakcina a szervezetet a saját védelmét szolgáló, úgynevezett ellenanyagok
előállítására

készteti ez ellen a vírus ellen. A kullancsenkefalitisz (Tick-Borne

Encephalitis, TBE) vírus nagyon súlyos agyvelő-, gerincvelő- és agyhártyagyulladást
okozhat. A védőoltás ára bruttó 6 339, 91 Ft/db, az oltás tervezett rendelési
darabszáma 2022. évben 100 db, így mindösszesen bruttó 633 991 Ft a védőoltás
beszerzési ára.
3.

Meningococcus agyhártyagyulladás elleni védőoltás (2 hónapos kortól 2 éves korig):
A Bexsero védőoltást két hónapos kortól adják a B-csoportú Neisseria meningitidis
baktérium

okozta

invazív

meningococcus

megbetegedéssel

szembeni

védelem

kialakítására. Az invazív betegség akkor lép fel, amikor a baktériumok szétterjednek a
szervezetben, és súlyos fertőzéseket, például meningitiszt (az agyat és a gerincvelőt
körülvevő hártya gyulladása) és szepszist (vérmérgezés) okoznak. Az oltóanyag a
B-csoportú N. meningitidis baktériumból származó részeket tartalmaz. 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):
Az FSME-lmmun felnőtteknek szuszpenziós injekció egy oltóanyag, amelyet arra
használnak, hogy védjen a kullancsenkefalitisz vírus (Tick-Borne Encephalitis, TBE)
okozta fertőző betegségtől. A kullancs-encephalitis, inaktivált, teljes vírus; ATC-kód:
J07BA01 A készítmény farmakodinámiás hatása a megfelelően magas TBE-ellenes
antitest-titer indukciójában nyilvánul meg, ami a TBE vírussal szemben védettséget
eredményez. 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 a cseppfertőzéssel terjedő pneumococcus baktérium (Streptococcus
pneumoniae) okozta tüdőgyulladás megelőzésére szolgál. Az influenzajárványok

esetében az elhalálozás leggyakoribb okai a pneumococcus felülfertőződés és annak
szövődményei. 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 2/2017. számú 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 az oltóanyagot 2021-ben biztosító
szolgáltatótól szükséges megrendelni.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 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.

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,

valamint

az

egészségügyi

szolgáltatókkal

kötendő

megállapodások megtárgyalásra és elfogadására.

2. Döntési javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata

együttműködési

a 2022. évi védőoltások beszerzésére vonatkozó szerződés, valamint az egészségügyi
szolgáltatókkal történő együttműködési megállapodás megkötéséről
1.) Budapest I.

Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális és

gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdése szerinti védőoltások
2022.

évben történő

együttműködési

biztosítása érdekében

megállapodást

Kereskedelmi és Szolgáltató

köt

a

adásvételi

szerződést és egyben

PHARMAROAD

Gyógyszerkereskedelmi.

Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely:

1106

Budapest, Kábái utca 1.. cg: 01-09-883967, adószám: 13999034-2-42).
2.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat 1.
számú mellékletét képező oltóanyagok beszerzésére vonatkozó adásvételi szerződést
és együttműködési megállapodást jóváhagyja, és

felhatalmazza a polgármestert

annak aláírására.
3.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 1. pontban megjelölt
szerződés fedezetét 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.
4.) Budapest I.

Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális és

gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdése szerinti védőoltások
2022. évben történő biztosítása érdekében együttműködési megállapodást köt a
háziorvosi ellátást nyújtó alábbi egészségügyi szolgáltatókkal:
•

Szarka Zsuzsanna és Társa Orvosi Bt.

•

Városlőd 2012 Egészségügyi Kft.

•

DOKI-MENTUM Bt.

•

Talomed Kft.

•

Galenas -Med Kft.

5.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat 2.
számú mellékletét képező együttműködési megállapodást jóváhagyja, és felhatalmazza
a

polgármestert a 4.

pontban

megjelölt egészségügyi

szolgáltatókkal történő

megkötésére és aláírására.
Határidő: 2022. február 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szociális és Intézménytámogatási iroda/Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálata

Budapest, 2022. január

3. Melléklet(ek)

1.

melléklet: adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás tervezete

2.

melléklet:
tervezete

egészségügyi

szolgáltatókkal

kötendő

együttműködési

megállapodás

1.

melléklet

Adásvételi szerződés és együttműködési megállapodás
oltóanyagok beszerzésére
(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
Felelősségű Társaság
Székhelye:
1106 Budapest, Kábái utca 1.
Képviseli:
Kovács Péter ügyvezető igazgató
Cégjegyzékszám: 01-09-883967
Adószám:
13999034-2-42
a továbbiakban: Pharmaroad

és

Szolgáltató

Korlátolt

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

1.) Előzmények
1.1. Az Önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
23. § (5) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatainak körében, továbbá 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 feltételek fennállása esetén jelen szerződés
tárgyát képező vakcinákkal védő oltássorozat, védőoltások biztosításához oltási
támogatást nyújt.
Ezzel összefüggésben az önálló szerződés révén megbízott háziorvosi ellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltatókon (a továbbiakban: Intézményeken) keresztül, az Intézmény,
mint
gyógyszermegrendelő
beszerzésének
finanszírozásával
és
a
beszerzés
megvalósításával ingyenesen biztosítja a fertőzés kockázataival érintett helyi lakos
páciensek számára a vakcinákat.
„Intézmény" a jelen Megállapodás alkalmazásában a jelen Megállapodás 1. számú
mellékletében meghatározott egészségügyi szolgáltató(k).
Az „Intézmény", mint egészségügyi szolgáltató működési engedélye jelen Megállapodás
szerves részét képezi és legkésőbb annak aláírásával egyidejűleg átadásra kerül a
Pharmaroad részére.

A 3.1. pontban, illetve a 3. számú mellékletben körülírt vakcina(k) önkormányzatok részére
történő értékesítését a Pharmaroad jelen szerződés aláírásával vállalja. A már
folyamatban lévő oltássorozatok folytonosságának biztosítása érdekében azt a típusú
vakcinát szükséges megrendelni, amelyet a Jelen Szerződés megkötését megelőzően
megkezdett, a jelenleg is folyamatban lévő oltásokhoz használtak.
1.2. A jelen megállapodás tárgyát képező vakcina(k) főbb jellemzőit a 3. számú melléklet
tartalmazza.

2.) A Megállapodás tárgya
Felek rögzítik, hogy együtt kívánnak működni az Önkormányzat területén élő lakosság
egészségügyi felvilágosítása és a megelőzés korszerű lehetőségének biztosítása révén abból
a célból, hogy a fenti vakcinák által megelőzhető betegségek előfordulása az érintett
térségben csökkenjen.

3.)

A Felek kötelezettségei
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

Mennyisé
g

Nettó ár
Ft/db

Bruttó ár
Ft/db

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

legfeljebb
100

6 860,84

7 203,88

FSME-immun Junior ET inj 0,25ml Ix

legfeljebb
100

6 038,01

6 339,91

legfeljebb
50

25 145,00

26 402,25

legfeljebb
300

9 032,00

9 483,60

8 613,50

9 044,17

Meningococcus B
Bexsero szuszp inj ET fecsk 0,5ml Ix
Rota vírus
Rotateq belsőleges oldat 2ml Ix
Pneumococcus
legfeljebb
Pneumovax 23 old inj ET 0,5 ml Ix
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 vesz, 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 hütött 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 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.
3.2.

Pharmaroad kötelezettségei
• a Pharmaroad kötelezettséget vállal azért, hogy a jelen Megállapodással érintett
vakcinákat hiánytalanul és határidőben (a megrendelés kézhezvételétől számított 10
munkanapon belül) szállítólevéllel leszállítja az Intézménynek.
Jelen Megállapodás keretei között a vakcinák leszállítása szakaszosan (a felmerülő
igényeknek megfelelően), az Intézmény által e-mailen közölt eseti megrendelés
alapján történik, munkanapokon, 9.00 és 14.00 óra között.
A lehívásokhoz a kapcsolati E-mail: vakcina@pharmaroad.hu
Kapcsolattartó:

Hegyi Nikolett szenior beszerző
tel: 30/934-7955

• a Pharmaroad a jelen Megállapodásban vállalt szállítási kötelezettsége késedelmes
teljesítése esetére, a késedelem minden napja után, a késedelemmel érintett szállítási
mennyiség ára 2%-ának (de maximum 10 %-nak) megfelelő mértékű kötbér
megfizetésére köteles, amely kötbér összegét Önkormányzat az ellenszolgáltatás
összegéből jogosult visszatartani (késedelmi kötbér).
• a Pharmaroad a jelen Megállapodásban vállalt szállítási kötelezettsége hibás
teljesítése esetén a hiba kijavítása időpontjáig naponta a hibával érintett szállítási
mennyiség ára 2%-ának (de maximum 10 %-nak) megfelelő mértékű kötbér
megfizetésére köteles, amely kötbér összegét Önkormányzat az ellenszolgáltatás
összegéből jogosult visszatartani (hibás teljesítési kötbér)
• A Pharmaroad részéről történő felróható nemteljesítés (a teljesítés lehetetlenné
válása, meghiúsulás, a teljesítés megtagadása) esetén az Önkormányzat a nem
teljesített szállítmány ára 10 %-át kitevő kötbér felszámítására jogosult
(nemteljesítési kötbér).
• A Pharmaroad az Együttműködési Megállapodás hatálya alatt budavári állandó
lakosok számára az Együttműködési Megállapodásban meghatározott vételáron, a
3.1. pontban meghatározott darabszámon felül is, az Önkormányzat igénye szerint a mindenkor hatályos közbeszerzési értékhatárig -a vakcinákat biztosítja.
A Pharmaroad szavatosságot vállal azért, hogy a vakcina a beszállítástól számított
legalább hat hónapig felhasználható legyen. Ez alól kivételt képez, ha az
Önkormányzat hozzájárul, hogy a vakcina a beszállításkor rövidebb lejáratú legyen.
• A Pharmaroad semmilyen jogcímen nem kötelezhető kártérítés kifizetésére abban az
esetben, ha a jelen Megállapodás tárgyát képező bármelyik oltóanyag beszállítója a
szállítást a Pharmaroad felé nem teljesíti, gyártói áruhiány lép fel, vagy a
Megállapodás időtartama alatt gyártói/szállítói árváltozás történik. Amennyiben a
Megállapodás hatálya alatt a Pharmaroad az adott oltóanyagot áremelkedés miatt
a szerződésben rögzítetthez képest magasabb áron tudja beszerezni, az árváltozást
a Pharmaroadnak jogában áll jelen Megállapodás tárgyát képező oltóanyagokra
vonatkozóan Önkormányzat felé érvényesíteni.

4.)

Kapcsolattartás
A Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás teljesítésével kapcsolatban:

a.) az Önkormányzat részéről kapcsolattartóként jogosult eljárni:
Név:
Cím:
Telefon:
E-mail:

Krupla-Kelemen Ágnes
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
+361458 3051
krupla.agnes@budavar.hu

b.) a Pharmaroad részéről:
Név:
Cím:
Telefon:
E-mail:

Hegyi Nikolett
1106 Budapest, Kábái utca 1.
+36 30 934 7955
nikolett.hegvi@pharmaroad.hu

5.) Etikus üzleti magatartás
5.1. Felek kijelentik, hogy a Megállapodás szerinti szolgáltatásaik összhangban állnak az
irányadó etikai kódexekkel, valamint azon joghatóság törvényeivel, amely alatt a székhelyük
és működésük helyszíne található.

5.2.

Az Önkormányzat és a Pharmaroad kijelenti, szavatolja és kötelezettséget vállal arra,
hogy a Megállapodás szerinti Kifizetésekre és költségekre vonatkozó minden könyv,
nyilvántartás, számla és egyéb dokumentum hiánytalan és pontos most és a jövőben is az
lesz, és ésszerű részletességgel tükrözi a tranzakciók és ráfordítások jellegét és összegét.

6. ) A Megállapodás hatálybalépése, megszűnése
6.1.

A Megállapodás a Felek általi aláírásának napján, amennyiben az aláírásokra eltérő
időpontokra kerül sor, az utolsó aláírás időpontjában lép hatályba, és 2022.12.31.
napjáig marad hatályban.

6.2.

A Megállapodás megszűnik:
a) a Felek közös megegyezése esetén írásbeli közös nyilatkozatukkal, az abban megjelölt
napon és feltételekkel;
b) a határozott idő lejártával, kivéve, ha a Megállapodás eltérően rendelkezik, illetve a
Megállapodás szerinti munka elvégzésével;
c) bármelyik fél azonnali hatályú felmondásával, a másik fél súlyos szerződésszegése
esetén.

6.3.

A Megállapodás megszűnése esetén a Felek egymással elszámolnak.

7. ) Egyéb rendelkezések
7.1.

A Felek rögzítik, hogy a szerződésszegéssel okozott károk tekintetében a Ptk. 6:142. §
rendelkezései az irányadók.

7.2.

A Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás megfelelő teljesítése érdekében
megtesznek minden elvárható intézkedést, amely a jogok jóhiszemű gyakorlásán
alapszik, illetőleg tartózkodnak minden olyan magatartástól, vagy tevékenységtől,
amely a Megállapodás teljesítését gátolná, vagy veszélyeztetné.

7.3.

A Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, ami
a teljesítést vagy a Megállapodásban szabályozott jogaikat és kötelezettségeiket érinti
vagy érintheti.

7.4.

A Megállapodás kizárólag papír alapon a Felek aláírásával módosítható. Kizárólag
írásban kerülhet sor a számla visszaküldésére és a Megállapodás 6. pontjában foglaltak
alkalmazására.

7.5.

A Felek a Megállapodás teljesítése körében elsősorban elektronikus úton (e-mailen)
tartanak kapcsolatot. Amennyiben küldő kéri, a kapott e-mailt a címzett köteles
haladéktalanul elektronikus úton visszaigazolni a küldő számára. Az e-mail akkor
minősül kézbesítettnek, mikor az e-mail olvasásáról a küldő fél a visszaigazolást
elektronikusan megkapja.

7.6.

Pharmaroad kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§-a
szerint átlátható szervezetnek minősül. Pharmaroad tudomásul veszi, hogy jelen
szerződés érvényességének feltétele, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltak szerint átlátható szervezetnek minősüljön,
illetve jelen szerződésből eredő követeléseinek teljesítésére/kifizetésére Önkormányzat
csak a fenti jogszabály szerinti feltétel fennállása esetén jogosult. Szolgáltató köteles a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt
feltételeknek történő megfelelőségét érintő bármely változást haladéktalanul, írásban
bejelenteni Önkormányzat felé.

7.7.

Amennyiben a Pharmaroad nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti
köztartozásmentes adózói adatbázisban, csatolja az illetékes adó- és vámhivatal
igazolását vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti együttes adóigazolást.

7.8.

A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

7.9

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is,
kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat,
ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 2011. évi CXII. törvény („Info. Törvény"), valamint az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („GDPR")
rendelkezéseit.

7.10. Jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi:
•
Intézmények megjelölése (1. számú melléklet)
• átláthatósági nyilatkozat (2. számú melléklet)
•
Intézmények működési engedélyei, oltóanyagok jellemzői
melléklet).

(3.

számú

A Megállapodást a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt helybenhagyólag aláírják. A Megállapodás 4 eredeti példányban készült, melyből
3 példány az Önkormányzatot, 1 példány pedig a Pharmaroad-ot illeti meg.

Pharmaroad képviselője:

Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat képviselője:

Kovács Péter ügyvezető igazgató

Váradiné Naszályi Márta polgármester

2022.

Pénzügyi ellenjegyző:

Budapest, 2022.

2022

Jegyzői szignalizáció

Budapest, 2022.

megállapodás 1. számú melléklete
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓK
(mint intézmények)

Név: Budavári Önkormányzat 5. sz. gyermek háziorvosi körzet Dr. Szarka Zsuzsanna
Képviseli: Dr. Szarka Zsuzsanna (Szarka Zsuzsanna ésTsa Bt.)
Működési engedély szám: BP-02/NEO/00010-3/2018
Cím: 1173 Bp. Székicsér u. 25.
Egészségügyi szolgáltató azonosító: 016526
Háziorvosi szolgálat kódja: 010096242
Tel.: 1/375-7539
e-mail: szarkazsuzsannadrQigmail.com

Név: Budavári Önkormányzat 3. sz. gyermek háziorvosi körzet Dr. Stenger Annamária
Képviseli: Dr. Stenger Annamária (VÁROSLŐD 2012 Egészségügyi és Kereskedelmi Kft.)
Működési engedélyszám: BP-02R/022/01093-4/2013
Cím: 1029 Bp. Kisfaludy u. 3.
Egészségügyi szolgáltató azonosító: 502159
Háziorvosi szolgálat kódja: 010096240
Tel.: 1/375-7173
e-mail: stengerannamaria@gmail.com

Név: Budavári Önkormányzat 2. sz. gyermek háziorvosi körzet Dr. Szalóczi Beáta
Képviseli: Dr. Szalóczi Beáta (DOKI-MENTUM Szolgáltató Bt.)
Működési engedélyszám: BP-02R/022/03991/2013
Cím: 1124 Bp. Bürök utca 55.
Egészségügyi szolgáltató azonosító: 502747
Háziorvosi szolgálat kódja: 010096239
Tel.: 06/70-489-4080
e-mail: vizivarosigyermek@gmail.com

Név: Budavári Önkormányzat 12. sz. felnőtt háziorvosi körzet Thuróczyné Dr. Kálmán
Eszter Anikó
Képviseli: Thuróczyné Dr. Kálmán Eszter Anikó (TALOMED Kft.)
Működési engedélyszám: BP-02/NEO/08713-3/2017
Cím: 1012 Bp. Várfok u. 8.1. em. 2.
Egészségügyi szolgáltató azonosító: 022936
Háziorvosi szolgálat kódja: 001054516
Tel.: +36 1 213 7334
e-mail: dr.kalmane@gmail.com

Név: Budavári Önkormányzat 05. sz. felnőtt háziorvosi körzet Dr. Antal Dániel Gábor
Képviseli: Dr. Antal Dániel Gábor (Galenos-Med Kft.)
Működési engedély szám: BP-02/NEO/35974-3/2021
Cím: 1039 Bp. Kalászi köz 11.1. em. 2.
Egészségügyi szolgáltató azonosító: 519818
Háziorvosi szolgálat kódja: 001084337
Tel.:+36 1 770 1056
e-mail: antaldaniell01@gmail.com

megállapodás 2. számú melléklete

Átláthatósági nyilatkozat
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (la) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről

Alulírott ............................. büntetőjogi felelőségem tudatában - az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1)
bekezdés (la) pontja szerint - kijelentem, hogy az általam képviselt ..................................
szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható
szervezetnek minősül.
azaz olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:
tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa
megismerhető,
az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van,
nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak,
a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személyjogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek
fennállnak.
Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a
szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi
személyjogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A.
§-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről
rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak
megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező
változásról haladéktalanul értesítem.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére
(és cégjegyzésére).

Budapest, 2022

cégszerű aláírás

megállapodás S.számú melléklete

Megnevezés

EAN

Tárolási
hőm.

Hatóanyag

TK. Szám

Alkalmazási előirat

FSME-immun Junior ET inj 0,25ml Ix

5413760496955

2 °C - 8
°C

inaktivált, teljes
kullancs
encephalitis vírus

OGYI-T-09519/03

httDS://www.ogvei.gov.hu/gvogvszera
datbazisSaction=show detailsSitem=2
2081

FSME-immun feln szuszp inj ET
0,5ml Ix

5413760496962

2 °C - 8
°C

inaktivált, teljes
kullancs
encephalitis vírus

httDS://www.ogvei.gov.hu/gvogvszera
OGYI-T-20063/03 datbazisSaction=show detailsSitem=2
4353

Bexsero szuszp inj ET fecsk 0,5ml Ix

08716071002394

2 °C - 8
°C

meningococcal
vaccines

EU/1/12/812/001

httDS://www.ema.eurooa.eu/en/docu
ments/oroduct-information/bexseroeoar-oroduct-information hu.odf

Pneumovax 23 old inj ET 0,5 ml Ix

00191778022476

2 °C - 8
°C

Isd. OGYÉI

OGYI-T-08718 / 07

httos://ogvei.gov.hu/gvogvszeradatba
zisSaction=show detailsSitem=114689

05909990609277

2 °C - 8
°C

vakcina (virális)

EU/1/06/348/001

RotaTea. INN-Rotavirus vaccine, live
feurooa.eu')

RotaTeq belsőleges oldat 2ml Ix

2. melléklet

Együttműködési 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
a továbbiakban: Önkormányzat

másrészről a
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselője:
Működési engedély szám:
Egészségügyi szolgáltató azonosító:
Háziorvosi szolgálat kódja:
a továbbiakban: Intézmény
(a továbbiakban együtt Felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

Előzmények

Az Önkormányzat a..../2022 (..... ) határozata, valamint a BDV/.............. /2022 ügyiratszámon
megkötött szerződés alapján az Intézményen mint működési engedéllyel rendelkező
egészségügyi
szolgáltatón
keresztül, az
Intézmény által
leadott megrendelések
finanszírozásával biztosítja a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 26. §-ában meghatározott védőoltásokat.
A BDV/............../2022 ügyiratszámon megkötött szerződésben rögzítésre került, hogy a
PHARMAROAD Gyógyszerkereskedelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (a továbbiakban: Pharmaorad) a vakcinák szállítását szakaszosan, a felmerülő
igények alapján az Intézmények által leadott eseti megrendelések alapján teljesíti.
A jelen Megállapodás az Önkormányzat és az Intézmény között fennálló, vakcinák
megrendelésével, szállításával, átvételével, biztonságos és szakszerű tárolásával kapcsolatos
jogokat és kötelezettségeket állapítja meg.

I.

A vakcinák meghatározása

1.

Rotavírus-fertőzés okozta védőoltás: Rotateq belsőleges oldat 2 ml IX

2.

Kullancs encephalitis elleni vakcina (1-18 év között): FSME-lmmun Junior ET inj 0,25 ml
IX

3.

Meningococcus agyhártyagyulladás elleni védőoltás: Bexsero szuszp inj ET fecsk. 0,5 ml
IX

4.

Kullancs encephalitis elleni vakcina (18 év felett): FSME-lmmun feln. szuszp. inj. ET 0,5
ml IX

5.

Pneumococcus fertőzés elleni védőoltás: Pneumovax 23 old inj ET 0,5 ml IX

2. A vakcina megrendelése és szállítása, átvétele

1.

Az Önkormányzat BDV/....................... /2022 ügyiratszámon megkötött szerződésben
vállalta, hogy a Rendeletben meghatározott, jelen megállapodási, pontjában megjelölt
vakcinákat megrendeli a Pharmaroadtól az Intézmények javára.

2. Az Önkormányzat nevében az eseti megrendelés leadására jelen Megállapodás alapján
az Intézmény jogosult.
3. A vakcina szállítása szakaszosan, az Intézmény által a felmerülő igények alapján leadott
eseti megrendelés alapján,
BDV/............../2022 ügyiratszámon megkötött
szerződésben rögzített szállítási címére történik, a megrendelés kézhezvételétől
számított 10 munkanapon belül, szállítólevéllel, munkanapokon, 9.00 és 14.00 óra
között. Az egyszerre leszállítandó minimális mennyiség: 25 db
4.

Az Intézmény az eseti megrendelést e-mailen, a BDV/............../2022 ügyiratszámon
megkötött szerződésben rögzített, lehívásokhoz hozzárendelt e-mailcímen keresztül
adja le (vakcina@pharmaroad.hu)

5. A Pharmarad részéről kapcsolattartó:
Hegyi Nikolett szenior beszerzési munkatárs
tel: 30/934-7955
6. Az Intézmény kifejezetten vállalja, hogy az eseti megrendelésről a leadással egyidejűleg
e-mailen értesítést küld az Önkormányzat felé az Önkormányzat részről kijelölt
kapcsolattartó részére a felhasználásra kerölő vakcinák számának folyamatos
nyomonkövetése érdekében.
7.

Az Önkormányzat részéről kapcsolattartó:
Krupla-Kelemen Ágnes intézményi referens
krupla.agnes@budavar.hu

8. A vakcina átvételére a tárolására és kezelésére vonatkozó szakmai előírások
tekintetében megfelelő kompetenciával rendelkező átvevő kontakt személyként az
Intézmény képviselője jogosult, aki a leszállított vakcina mennyiségét és a
megfelelőségét átvételi elismervény/szállítólevél aláírásával az igazolja (teljesítési
igazolás), mely a számla alapját képezi.

3. Az Intézmény kötelezettségei

1.

A vakcina biztonságos, jogszabályoknak, egészügyi szabványokat, előírásoknak
megfelelő szakszerű tárolásáról és felhasználásról az Intézmény gondoskodik.

2. Az Intézmény a fentiekkel összefüggésben kijelenti, hogy
•

mint egészségügyi szolgáltató az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb,
a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény
értelmében jogosultak a Pharmaroadtól gyógyszereket átvenni

•

ismertek előtte a vakcina és annak alkalmazásával kapcsolatos előírások

•

a vakcinák tárolására és kezelésére vonatkozó szakmai előírásoknak megfelel
(különösen: folyamatos hűtőlánc biztosítása)

•

gondoskodik arról, hogy az oltóanyagok az alkalmazási előírásban leírtaknak
megfelelően kerüljenek felhasználásra, illetve a beadás időpontjáig hütött tárolásra

3. Az Intézmény tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak elmulasztásából eredő
károkért felel az Önkormányzat felé.
4.

Az Intézmény vállalja, hogy az Önkormányzattal együttműködésben egészségügyi
felvilágosító tevékenységével hozzájárul a megelőzéshez és a fertőzés elleni
védekezéshez.

5. Vegyes és záró rendelkezések

1. A Megállapodás a Felek általi aláírásának napján, amennyiben az aláírásokra eltérő
időpontokban kerül sir, az utolsó aláírás időpontjában lép hatályba 2022.12.31. napjáig marad
hatályban.
2. Jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi az Intézmény működési engedélye

A Megállapodást a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt helybenhagyólag aláírják. A Megállapodás 3 eredeti példányban készült, melyből
2 példány az Önkormányzatot, 1 példány pedig az Intézményt illeti meg.

Váradiné Naszályi Márta polgármester
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

....................................................
Intézmény részéről

részéről

Budapest, 2022.

Budapest, 2022.

