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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások
megállapításáról, folyósításáról és ellenőrzésének szabályairól szóló 21/2006. (V. 1.)
sz. rendelete alapján a szolgáltatások beszerzésére vonatkozó szabályok szerint
meghirdetésre került a HPV védőoltás beszerzésére vonatkozó ajánlattételi felhívás.
A felhívásra, határidőre 3 pályázat érkezett, a formai követelményeknek
valamennyi pályázat megfelelt. A pályázatokban szereplő ajánlatok összegének
nagyságrendje meghaladta azt a keretet, amelyet e célra az önkormányzat 2011. évi
költségvetése biztosít, emiatt a Bizottság a HPV vakcina beszerzésére lefolytatott
eljárást eredménytelennek nyilvánította.
Annak érdekében, hogy a rendeletben előírt lehetőséget biztosítani tudjuk az
igényfelmérésre jelentkező 57 fő, 13-14 éves korú leánygyermek számára, a
költségvetési rendeletben előirányzott keretet a jelenlegi 600.000 Ft-ról 3.000.000 Ftra javaslom emelni. Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a döntést, új
ajánlattételi felhívás kiírására kerülhet sor, és a tervezett időben az oltások beadása
megtörténhet.
A vakcina beszerzése a vagyonrendelet előírásai szerint a város honlapján
megjelentetett ajánlattételi felhívással indult.
http://www.dombovar.hu/downloads/Kozbeszerzes,ajanlattetel/HPV.doc
A mindenki számára hozzáférhető és egybehangzó információk, valamint a
benyújtott ajánlatok alapján a gyógyszerpiacon „jelenleg két HPV elleni vakcina
érhető el: a bivalens vakcina (Cervarix), mely a HPV-16 és HPV-18 törzsek ellen
fejlesztettek ki, és a quadrivalens vakcina (Silgard), mely fentieken kívül a nemi szervi
szemölcsöket okozó HPV-6 és HPV-11 ellen is védettséget ad. A védettség kiváltásához
rekombináns DNS technikával előállított vírusszerű részecskéket (virus like particles:
VLP) használnak. Ezen vírusszerű részecskék megbetegedés kiváltása nélkül képesek
védettség kialakítására. Mind a bivalens, mind a quadrivalens vakcina biztonságosan
és hatásosan véd a típusspecifikus HPV fertőzések ellen. Alkalmazásukkal (különösen
a bivalens vakcina esetében) a természetes HPV fertőzésnél jóval magasabb
ellenanyagszint érhető el, mellyel tartós védettség biztosítható. A bivalens oltás kiváló
immunogenitása az AS04 adjuváns alkalmazásával függ össze, mely így erősebb és
tartósabb immunválaszt eredményez. …. Mindkét vakcina oltási protokollja 0.5 ml
oltóanyag háromszori intramuscularis beadásából áll, a bivalens vakcinával 0., 1., 6. ,
a quadrivalenssel 0., 2., 6. hónapban adott oltásokkal.” (Forrás: www.naprendelo.hu)
„A The Lancet című orvosi folyóiratban ismertetett tanulmányban 38 országban 60 év
alatt előfordult 10 575 invazív méhnyakrákos esetet elemzett a nemzetközi
kutatócsoport. Eredményeik szerint nyolc HPV-típus (a 16-os, 18-as, 45-ös, 33-as, 31es, 52-es és a 35-ös) volt felelős az összes eset több mint 90 százalékáért.
A jelenleg forgalomban lévő vakcinák a 16-os és a 18-as típus ellen védenek, valamint
keresztvédettség folytán részlegesen a 31-es és a 45-ös HPV-típus ellen. A humán
papillóma vírusnak 118 különböző típusát azonosították eddig, körülbelül negyven
fertőzi meg a genitáliákat, és tizenkettőről tudják, hogy rákot okozhat.” (Forrás:
www.vital.hu)

Jelenleg a gyógyszerforgalmazók csak egyik vagy másik vakcina szállítására
tudnak ajánlatot benyújtani, így mindkét védőoltás esetében csak korlátozott számú
pályázó jelentkezésére lehet számítani.
A HPV elleni védőoltás támogatásáról rendelkező szociális ellátások
megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 21/2006. (V.1.)
rendelet nem szabályozza az oltóanyagok beszerzését.
Javaslom, hogy a Képviselő-testület döntsön abban a kérdésben, hogy a jelenleg
elérhető két oltóanyag közül melyiknek a beszerzését támogatja. A döntés azért is
indokolt, mivel a két típus vakcina paraméterei nem összehasonlíthatók, így ez
nehézséget okoz az értékelésnél.
Amennyiben a Képviselő-testület nem kíván állást foglalni ebben a kérdésben,
úgy javaslom, hogy az ajánlattételi felhívásban ne szűkítsük a pályázók körét, és az ár
függvényében kerüljön kiválasztásra a szolgáltatást nyújtó szervezet.
A Városgazdálkodási Iroda vezetőjének tájékoztatása alapján a költségvetési
rendeletben 600.000 Ft áll rendelkezésre, a szükséges forrás a rendelet
előirányzatainak átcsoportosításával vagy további hitelfelvétellel biztosítható.
Fentiek alapján kérem, hogy a megfelelő alternatívát támogatni szíveskedjenek.
Határozati javaslat
„A” alternatíva:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évben a
kétkomponensű HPV védőoltás beszerzését támogatja, és a költségvetésében e célra
a ………………………….keret terhére 3.000.000 Ft –ot biztosít.
Felkéri a Polgármestert, hogy a vakcinák beszerzésére vonatkozó ajánlattételi
felhívásban az elbírálás szempontjai között csak a legalacsonyabb árat jelölje meg, és
azt a város honlapján tegye közzé.
„B” alternatíva:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évben a
négykomponensű HPV védőoltás beszerzését támogatja, és a költségvetésében e
célra a ………………………….keret terhére 3.000.000 Ft –ot biztosít.
Felkéri a Polgármestert, hogy a vakcinák beszerzésére vonatkozó ajánlattételi
felhívásban az elbírálás szempontjai között csak a legalacsonyabb árat jelölje meg, és
azt a város honlapján tegye közzé.
„C” alternatíva:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évben a HPV
védőoltás beszerzésére költségvetésében a ………………………….keret terhére
3.000.000 Ft –ot biztosít.
Felkéri a Polgármestert, hogy a vakcinák beszerzésére vonatkozó ajánlattételi
felhívásban az elbírálás szempontjai között csak a legalacsonyabb árat jelölje meg, és
azt a város honlapján tegye közzé.
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