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ELŐTERJESZTÉS
Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2017. november 16-ai ülésére

3. napirend
Tárgya:

Közbeszerzési eljárás eredményhirdetése
„Központi orvosi ügyelet biztosításának beszerzése Maglód Város Önkormányzata számára”

Előadó:

Tabányi Pál polgármester

Készítette: Margruber János jegyző
Melléklet:

közbeszerzési eljárás dokumentumai
a) bontási jegyzőkönyv
b) ajánlat
c) igazolások utólagos benyújtása (hiánypótlás)
d) jogi szakvélemény a bíráló bizottság részére
e) megbízólevelek a bíráló bizottságba
f) bírálati jegyzőkönyv és jelenléti ív
g) egyéni bírálati lapok
h) összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok

(A mellékletek honlapra történő csatolását személyes adatok és üzleti titok miatt mellőzzük!)

Az előterjesztés (határozati javaslat) elfogadása
nyilvános ülésen egyszerű többségű
név szerinti szavazást igényel.
(Kbt. 27. § (5) bek.)

–

Bizottsági tárgyalásra:
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság (PÜB)

JEGYZŐI ZÁRADÉK
A határozati javaslathoz jogi kifogást nem emelek.
Maglód, 2017. november 7.

Margruber János
jegyző

3. Közbeszerzési eljárás eredményhirdetése (Orvosi ügyelet)

2017. november 16.

Maglód Város Önkormányzat
Polgármesterétől
2234 Maglód, Fő utca 12.

ELŐTERJESZTÉS
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. november 16-ai ülésére
3. napirend: Közbeszerzési eljárás eredményhirdetése
„Központi orvosi ügyelet biztosításának beszerzése Maglód Város Önkormányzata számára”
Előadó:
Tabányi Pál polgármester
Készítette: Margruber János jegyző
Melléklet:
közbeszerzési eljárás dokumentumai
a) bontási jegyzőkönyv
b) ajánlat
c) igazolások utólagos benyújtása (hiánypótlás)
d) jogi szakvélemény a bíráló bizottság részére
e) megbízólevelek a bíráló bizottságba
f) bírálati jegyzőkönyv és jelenléti ív
g) egyéni bírálati lapok
h) összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok

(A mellékletek honlapra történő csatolását személyes adatok és üzleti titok miatt mellőzzük!)

Tisztelt Képviselőtestület!
Maglód Város Önkormányzata a127/2017. (IX.14.) önkormányzati határozatával nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta el a „Központi orvosi ügyelet biztosításának beszerzése Maglód
§Város Önkormányzata számára” tárgyú szerződés megkötése érdekében, a Közbeszerzésekről
szóló 2015. CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti, a Kbt. 113.
(1) bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztató közzétételét követően. Az eljárás előkészítése
körében meghatározásra került a beszerzés becsült értéke, majd ez alapján kiválasztásra került az
alkalmazandó közbeszerzési eljárás-típus.
Az ajánlatkérő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – ajánlattételi dokumentációt is készített,
amelyben megadta beszerzés tárgyára vonatkozó követelményeit, az ajánlat részeként benyújtandó
nyilatkozatok mintáit és a szerződéses feltételeket.
Maglód Város Önkormányzata nevében megbízás alapján lebonyolítóként a Biczó Ügyvédi Iroda
járt el.
Az ajánlattételi felhívás – a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztató 2017.
szeptember 26-i közzétételét követően – 2017. október 5-én került megküldésre összesen 7
gazdasági szereplőnek.
Az ajánlattételi határidő lejártáig, 2017.október 17-én 12:30 óráig 1 (egy) ajánlattevő, a Rescue
Med Kft. nyújtotta be ajánlatát, nettó 2.200.000 Ft/hónap ajánlati árral.
(Az ajánlatot, az ajánlat bírálati szempont szerint értékelésre kerülő elemeit az előterjesztés mellékletei
részletesen tartalmazzák.)
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A módosított közbeszerzési szabályzat által létrehozott 4 tagú Bírálóbizottság 2017. november 6-án
ülésezett, és egyhangúlag eredményesnek, érvényesnek ítélte az eljárást és javasolta az eljárás
nyertesének megjelölni a Rescue-Med Kft-t.
Javasolom, hogy Képviselő-testület fogadja el a bíráló bizottság javaslatát.

Határozati javaslat
Maglód Város Önkormányzat Képviselő testülete a Bíráló Bizottság javaslata alapján a „Központi
orvosi ügyelet biztosításának beszerzése Maglód Város Önkormányzata számára” tárgyú
közbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:
1. A Képviselő‐testület a fenti tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
Indokolás: a Kbt. 75. § (2) bekezdésének a)‐c) pontjai kimerítően (taxative) felsorolják a közbe‐
szerzési eljárás eredménytelenségének eseteit, amelyek egyike sem áll fenn, mivel
a) nyújtottak be ajánlatot;
b) nem kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be;
c) az eljárásban benyújtott ajánlat tekintetében nincs lejárt ajánlati kötöttség.
2. A Képviselő‐testület a Rescue Med Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 1182 Budapest, Királyhágó út 81. E. lház. 3. em. 32.) ajánlatát érvényesnek
nyilvánítja.
Indokolás: Az ajánlattevő ajánlatát a Kbt., az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumen‐
táció előírásainak megfelelően nyújtotta be.
3. A Képviselő‐testület az eljárás nyertesének a Rescue Med Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaságot (székhelye: 1182 Budapest, Királyhágó út 81. E. lház. 3. em. 32.)
nyilvánítja.
Indokolás: Ez az ajánlattevő nyújtotta be az értékelési szempontokra figyelemmel legked‐
vezőbb ajánlatot (az ajánlati ár 2.200.000,‐ Ft +ÁFA).
4. A képviselő‐testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződést – az összegzés megküldését
követően – a nyertes ajánlattevővel kösse meg.
Határidő: értelemszerűen
Tabányi Pál polgármester
Felelős:

Maglód, 2017. november 7.

Tabányi Pál
polgármester
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