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 Ajánlattevő neve: Inter-Ambulance Zrt. 

 székhelye: 1145 Budapest, Thököly út 165. 1.em. 5.  
  cégjegyzék száma: 01-10-047813 
 adószáma: 24672331-2-42 

 
 
 A  kapcsolattartó  
 személyének neve: Molnár György 
  telefonszáma: 06 20 209-5000 
   telefaxszáma: 06 1 799-5119 
 e-mail címe: molnar@interambulance.hu 
 
 

 
 
 

INDIKATÍV AJÁNLAT 
 
 

 
Balatonalmádi Város Önkormányzata részére 

 
 
 
 
 
 

„Balatonalmádi, Alsóörs, Balatonakarattya, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, 
Balatonkenese, Csajág, Felsőörs, Királyszentistván, Küngös, Liter, Papkeszi 

önkormányzatok ellátási kötelezettségébe tartozó központi háziorvosi ügyeleti 
szolgáltatás ellátása”  

tárgyban 
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1. Az Indikatív ajánlat tartalma, minőségi és teljesítési követelmények: 
Balatonalmádi, Alsóörs, Balatonakarattya, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Csajág, 
Felsőörs, Királyszentistván, Küngös, Litér, Papkeszi önkormányzatok ellátási kötelezettségébe tartozó 
központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása munkanap 16:00-8:00 óráig, pihenő-, munkaszüneti- 
és ünnepnap a megelőző munkanap 16:00 órától a következő munkanap 08:00 óráig műszakonként 1 
fő orvossal, 1 fő ápolóval és 1 fő gépkocsivezetővel. 
Az Ajánlattevő a központi háziorvosi ügyeletet az Ajánlatkérő által térítésmentesen rendelkezésre 
bocsátott Balatonalmádi, Petőfi u. 2-4 sz. alatti, egészségügyi központ épületében található a háziorvosi 
központi ügyeletre vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelő helyiségekben (97 m2: orvosi, 
nővér és gépkocsivezető pihenő, tartózkodó teakonyhával, fektető, ügyeletes rendelő, az ügyeletes 
gépkocsi garázsa) látja el. 
A térítésmentesen rendelkezésre bocsátott helyiségek használatával kapcsolatban felmerülő elektromos 
áram, fűtés, víz- és csatornadíj, vezetékes telefon és internet szolgáltatás, a kommunális hulladék, 
elszállításának, valamint a helyiségek használatával esetlegesen felmerülő egyéb költségeket (pl. 
takarítás) a Szolgáltató köteles megfizetni a használt terület és az időtartam arányában. Ajánlatkérő 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben 
és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben előírt szakembereket köteles biztosítani. Az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM 
rendeletben, a központi ügyeleti ellátás (4601 szakmakód) szakmai minimumfeltételei körében 
meghatározott eszközöket Ajánlatkérő biztosítja, azonban a szerződés időtartama alatti rendelkezésre 
állásról Ajánlattevőnek kell gondoskodnia. Az eszközök karbantartása, kötelező felülvizsgálata és 
annak költségei Ajánlattevőt terhelik. 
Ajánlattevő feladata az orvosi textília tisztíttatása, a szolgáltatás ellátásához szükséges fogyóanyagok, 
egyszer-használatos eszközök, valamint gyógyszerek biztosítása. 
Ajánlattevőnek biztosítani kell a feladat ellátásához szükséges anyagok megfelelő tárolását, valamint 
a veszélyes hulladék elszállítását. 
Ajánlatkérő térítésmentes használatba ad a nyertes Ajánlattevőnek az ügyeleti szolgálat idejére, céljára 
egy Suzuki Vitara GL +1.6 4WD (négy kerék meghajtású) benzin üzemű személygépkocsit. Az átadás-
átvételi eljárás lebonyolítása Ajánlatkérő kötelezettsége; a felek az átadás-átvételről jegyzőkönyvet 
vesznek fel. A térítésmentesen használatba adott gépjármű használatával járó minden költség a nyertes 
Ajánlattevőt terheli. A személygépkocsi karbantartása, kötelező felülvizsgálata és annak költségei 
Ajánlattevőt terhelik. A személygépkocsi üzembetartója Ajánlattevő, akit terhel a személygépkocsi 
karbantartása, kötelező felülvizsgálata és annak költségei, valamint Casco biztosítás-, kötelező-
felelősségbiztosítás kötésének kötelezettsége és annak költségei. A személygépkocsi használatának 
esetleges akadályozottsága esetén Ajánlatkérők cserejárművet nem biztosítanak. 
Ajánlattevőnek a szolgáltatást központi ügyeletként kell működtetnie, ennek érdekében az Országos 
Mentőszolgálattal köteles együttműködni, továbbá a központi ügyeletként történő működtetéshez 
szükséges egyéb megállapodások megkötéséről gondoskodni köteles. 
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 Az ügyelet működésének teljesítményét, az orvosi munka színvonalát mérő és ellenőrző, a NEAK, a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, illetve az Ajánlatkérők számára 
szükséges egészségügyi és statisztikai adatokat biztosító dokumentációs rendszer felépítése és 
működtetése az Ajánlattevő kötelezettsége. Ezen feltétel nem, vagy hiányos teljesítéséből eredő 
valamennyi kárért az Ajánlattevő tartozik felelősséggel. Az ügyelet számítógépes dokumentációjának 
kialakítása és működtetése szükséges- legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 60 napon belül - 
ennek kialakításáig hagyományos, naplókban való rögzítéssel történő rendszer működtethető, mely 
később alkalmas a számítógépes rendszer átmeneti meghibásodásakor tartalékként szolgálni. 
Szolgáltató köteles továbbá az ügyeleti telefonhívások regisztrálása érdekében számítógépes 
hangarchiváló program használatára. A rögzített felvételeket 1-2 hetente archiválni kell és 5 évig meg 
kell őrizni, és mint egészségügy dokumentációt, annak szabályai szerint tárolni akként, hogy lehetővé 
váljon, hogy a fenti 5 éves határidőn belül is visszakereshető legyen az elhangzott beszélgetés. 

Ellátással érintett lakónépesség száma 2020. január 1-én: 

Alsóörs 1809 
Balatonakarattya 959 
Balatonalmádi 9898 
Balatonfőkajár 1314 
Balatonfüzfő 4588 
Balatonkenese 2602 
Csajág 811 
Felsőörs 1811 
Királyszentistván 483 
Küngös 504 
Litér 2192 
Papkeszi 1545 
Összesen 28516 

 

Fentiekben rögzített összlétszámhoz képest maximálisan +/- 10 % ellátandói létszámváltozás 
lehetőségét a Megrendelő fenntartja, amely változásból eredően Szolgáltató semmiféle igényt nem 
jogosult érvényesíteni a Megrendelőkkel szemben. 
Az előbbiek szerinti eltérés lehetősége nem településenként, település-csoportonként értelmezendő, 
hanem valamennyi Ajánlatkérő lakosságszáma adandó össze bármely időpontban (összlétszám) és az 
ettől történő eltérés vizsgálandó, így a nyertes Ajánlattevő nem jogosult a Ajánlatkérővel vagy azok 
bármelyikével szemben bármiféle igémiyel élni, ha a lakosságszám csak valamely település(ek)en 
változik meg az előbbiek szerinti százalékos mértéket meghaladóan, azonban az összes Ajánlatkérő 
összlétszáma vonatkozásában nem haladja meg a +/-10 %-ot. 

 



INTER-AMBULANCE	Egészségügyi	Szolgáltató	Zrt.	
+	1131	Budapest,	Topolya	utca	4-8.	

* Levelezési	cím:	1131	Budapest,	Topolya	u.		4-8.	
*	info@interambulance.hu	
ü www.interambulance.hu	

(	36-1-799-5110	
📠 36-1-799-5119	

Központi	orvosi	ügyeletek,	háziorvosi	praxisok	üzemeltetése	–	Egészségügyi	oktatás	–	
Ingatlan	bérbeadás	

	

	
székhely:	1145	Budapest,	Thököly	út	165.	I/5.	• adószám:	24672331-2-42	

cégjegyzékszám:	01-10-047813 • bankszámlaszám:	Gránit	Bank	Zrt.	12100011-10042889	

 
Az indikatív ajánlat tartalmazza a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos valamennyi költséget, 
díjat. 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a NEAK finanszírozás összege az indikatív ajánlatkérés időpontjában: 
3.481.000 Ft/hó 

 

Szolgáltatási díj/hó (NEAK 
finanszírozás nélkül) 

 
Nettó díj Áfa Bruttó díj 

2.374.800,- Ft/hó 2.374.800,- Ft/hó 0% 2.374.800,- Ft/hó 

 

Az indikatív ajánlatban megadott adatok tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek 
kötelezettségvállalást Társaságunk részéről, illetve nem eredményez összeférhetetlenséget 
a jövőben kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás során!  
	

	

 
 
Budapest, 2020.06.29. 

 
 
 

……………………………… 
Molnár György  

vezérigazgató 
Inter-Ambulance Zrt. 

 


