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ELŐTERJESZTÉS
Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2017. szeptember 14-ei ülésére

8. napirend
Tárgya:

Közbeszerzési ajánlati felhívás és ajánlattételi dokumentáció elfogadása
(orvosi ügyelet).

Előadó:

Tabányi Pál polgármester

Mellékletek: – Ajánlati felhívás,
– Ajánlattételi dokumentáció.

Az előterjesztés (határozati javaslat) elfogadása
nyilvános ülésen egyszerű többségű
nyílt szavazást igényel.

JEGYZŐI ZÁRADÉK
Az előterjesztéshez (határozati javaslathoz) jogi kifogást nem emelek.
Maglód, 2017. szeptember 7.

Margruber János
jegyző
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MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
2234 Maglód, Fő utca 12.

ELŐTERJESZTÉS
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. szeptember 14-ei ülésére
8. napirend: Közbeszerzési ajánlati felhívás és ajánlattételi dokumentáció elfogadása
(orvosi ügyelet).
Előadó:
Tabányi Pál polgármester
Mellékletek: – Ajánlati felhívás,
– Ajánlattételi dokumentáció.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület az elmúlt ülésén a 104/2017.(VIII.17.) önkormányzati határozatával
megbízta BICZÓ Ügyvédi Irodát „Központi orvosi ügyelet biztosításának beszerzése Maglód Város
Önkormányzata számára” tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításával.
A megbízott a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges dokumentumokat elkészítette,
melyet az előterjesztéshez mellékelek.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy – közbeszerzési eljárás mielőbbi megindítása céljából – az
alábbi határozati javaslat alapján döntsön az Ajánlati felhívás és az Ajánlattételi dokumentáció
elfogadásáról.

H ATÁROZATI

JAVASLAT

1. Maglód Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete elfogadja a közbeszerzésekről
szóló 2015. CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti közbeszerzési eljárást
megindító, „Központi orvosi ügyelet biztosításának beszerzése Maglód Város
Önkormányzata számára” tárgyú, az előterjesztés mellékletét képező Ajánlati felhívást
és Ajánlattételi dokumentációt.
2. A Képviselő‐testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2017. évi közbeszerzési tervét a 1.
pontban foglaltak alapján módosítsa, és azt a szükséges helyeken jelentesse meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Maglód, 2017. szeptember 7.
Tabányi Pál
polgármester
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2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Maglód Város Önkormányzata

Nemzeti azonosítószám:
AK-__________

Postai cím: 2234 Maglód, Fő u. 12.
Város: Maglód

NUTS-kód: HU-102

Postai irányítószám: 2234

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Dr. Biczó Péter ügyvéd

Telefon: +36 (30) 916-26-71

E-mail: iroda@drbiczo.hu

Fax: +36 (1) 220-40-46

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.maglod.hu
A felhasználói oldal címe: (URL)
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem
kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen:
iroda@drbiczo.hu
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
x másik cím: BICZÓ Ügyvédi Iroda - 1055 Budapest, Kossuth tér 16-17. félemelet 4.
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikus úton: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: BICZÓ Ügyvédi Iroda - 1055 Budapest, Kossuth tér 16-17. félemelet 4.
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen
eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
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I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű

Közszolgáltató

x Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

Közjogi szervezet

Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

x Általános közszolgáltatások
Honvédelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb tevékenység:

Egészségügy
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Vasúti szolgáltatások

Villamos energia

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

Földgáz és kőolaj kitermelése

Kikötői tevékenységek

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

Repülőtéri tevékenységek

Víz

Egyéb tevékenység:

Postai szolgáltatások
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: „Központi orvosi ügyelet biztosításának beszerzése Maglód Város
Önkormányzata számára”

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód: 85100000-0 Egészségügyi szolgáltatások; 85121100-4 Általános orvosi szolgáltatások
Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]
II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés keretében „Központi orvosi ügyelet biztosításának beszerzése
Maglód Város Önkormányzata számára”. A szerződés létrejöttétől, azaz mindkét fél részéről történő aláírásától számított 3 év. A
szolgáltatást 2018. év január hó 01. napján kell megkezdeni
II.1.5) Becsült érték: 2 - Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók 12

valamennyi részre

legfeljebb a következő számú részre: [ ]

csak egy részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ]
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az Ajánlattevő részajánlatot nem tehet, figyelemmel arra, hogy a gazdasági, műszaki és
minőségi szempontokra tekintettel ésszerűtlen különböző gazdasági szereplőkkel több szerződést kötni
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II.2) A közbeszerzés ismertetése 1
II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés keretében „Központi orvosi ügyelet biztosításának
beszerzése Maglód Város Önkormányzata számára”

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU-102 A teljesítés helye: 2234 Maglód, Rákóczi u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Központi orvosi ügyelet (felnőtt és gyermekorvos) biztosítása munkanapokon 18:00-24:00 óráig látogatható, 24:00 órától reggel 8.00
óráig kijáró, valamint pihenő-, ünnep- és munkaszüneti napokon az előző munkanap 16:00-tól a munkaszüneti napo(ka)t követő első
munkanap 08:00 óráig kijáró ügyelet folyamatosan.
A szolgáltatás keretében a település központi látogatható háziorvosi ügyeletének tevékenységét a 2234 Maglód, Rákóczi u. 7. szám
alatt található orvosi rendelőben kell biztosítani. A központi ügyelet ellátásához szükséges személyi, tárgyi feltételeket nyertes
ajánlattevőnek kell biztosítania, az ingatlant Ajánlatkérő térítésmentesen nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsátja.
Az ügyeleti ellátással érintett lakosok száma összesen 12.392 fő +/- 2 %
Az ajánlatkérő által beszerezni kívánt szolgáltatás minőségi követelményeit a dokumentáció részét képező műszaki leírás, a
szerződéses feltételeket pedig a vállalkozási szerződés tervezete tartalmazza.
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Értékelési részszempont

Súlyszám

Minőségi szempont
1. Az ajánlattevő az ajánlat részeként benyújtja-e az ügyeletet ellátók tevékenységi körének
leírását (igen/nem)
2. Beteg-panaszok ajánlattevő általi kezelésére vonatkozó szabályozás bemutatása az
ajánlatban megtörténik-e (igen/nem)
3. Az ajánlat tartalmazza-e a dokumentációs rend összefoglalását (igen/nem)
4. Az ajánlattevő az ajánlat részeként bemutatja-e a rendkívüli helyzetek kezelésének módját
(igen/nem)
5. Az ajánlattevő az ajánlat részeként bemutatja-e a páciens háziorvosa irányába történő
tájékoztatás módszerét (igen/nem)
6. Az ajánlattevő az ajánlat részeként bemutatja-e a halott vizsgálatra vonatkozó jogszabályi
kötelezettségek ellátásának módszerét (igen/nem)

5
5
5
5
5
5

Ár szempont
70
Ajánlati ár (a NEAK finanszírozáson felül fizetendő szolgáltatási díj) (nettó Ft/hónap)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
Azon módszerek meghatározása, amellyel Ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelési szempont körében meghatározott minőségi részszempontok (1-6.) tekintetében a pontozás a Közbeszerzési Hatóság
az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazató módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló
Útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012) III.B.1.) pontjában foglaltak szerinti pontozással történik.
Amennyiben az adott feltétel teljesül és „igen” megjelölés szerepel a felolvasólapon, az adott pontszám: 10
Amennyiben az adott feltétel nem teljesül, azaz „Nem” válasz esetén az adott pontszám: 1
Az ajánlat felolvasólapján az adott értékelési részszempont tekintetében csak „igen” vagy „nem” megadása szükséges. „Igen”
válasz megadása esetén az ajánlattevő az adott részszempont szerinti vállalást az ajánlatban köteles teljesíteni.
Szakmai ajánlat - Ajánlattevőnek a szakmai ajánlata részeként a felhívásban az ajánlatok értékelési szempontja körében rögzített
minőségi szempontok vállalása esetén be kell mutatnia az adott értékelési szempont szerinti vállalást.
Nyertes ajánlattevő a szolgáltatás nyújtását az ajánlatában az értékelési részszempontok körében az egyes minőségi szempontokra
tett vállalásaival összhangban köteles teljesíteni.
A 7. részszempont (ajánlati ár) esetében a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása
esetén alkalmazató módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012) III.A.1.ba.) pontjában foglaltak
szerinti fordított arányosítással történik az alábbi képlet alapján:
Mellékletek
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P= (Alegjobb: Avizsgált) (Pmax - Pmin)+ Pmin
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott alszempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke;
Az értékelési részszempont tekintetében az ajánlattevő azon összeget köteles feltüntetni, melyet az OEP finanszírozás mellett az
Ajánlatkérőtől kiegészítésként elvár havonta. Az ajánlati ár értelemszerűen a 0 HUF is lehet, ez esetben az ajánlattevő többletfinanszírozással nem él.
Részszempontonként az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 pontot.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd részszempontonként összeadásra kerülnek.
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak. Ajánlatkérő a számítás során 2
tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés sszabályai szerint.
II.2.6) Becsült érték: 2
Érték ÁFA nélkül: - Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ 36 hónap] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: (2018/01/01) / Befejezés: (2020/12/31)
A szerződés meghosszabbítható

igen x nem A meghosszabbítás leírása:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt
eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ]
vagy
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

igen x nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók

igen x nem Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

igen x nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésének, valamint a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet] 17. § (1) bekezdése szerinti
egyszerű nyilatkozattal kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésének hatálya alá. Az alvállalkozó, valamint az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése
szerint csak nyilatkozni köteles a kizáró okok hatálya hiányáról. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontja szerinti nyilatkozat szükséges.
Nyilatkozat benyújtása esetén annak kelte nem eshet az eljárást megindító felhívás megküldésének napját megelőző napra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A Kbt.-ben foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles az
alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében a
közbeszerzési dokumentumokban közreadott, a Kbt. 114. § (2)
bekezdés szerinti nyilatkozatát benyújtani, melyben a gazdasági
szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni
kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági
követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem
köteles megadni.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

P/1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) P/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a mérleg szerinti eredménye az
pontjában foglaltak szerinti az eljárást megindító felhívás eljárást megindító felhívás megküldését megelőző, utolsó lezárt
megküldését megelőző utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó, saját üzleti évben negatív volt.
vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdése szerint, ha az
mérleg részét.
Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő ajánlattevő azért nem rendelkezik saját vagy jogelődje utolsó lezárt
beszámoló közzétételét, beszámoló csatolása az ajánlatban nem üzleti évből származó számviteli jogszabályok szerinti
szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban utalni kell. beszámolójával, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ajánlatkérő
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló abban az esetben állapítja meg az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi
adatait az ajánlatkérő onnan ellenőrzi, így annak csatolása az alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
ajánlatban nem szükséges, ebben az esetben az ajánlattevő erről (Központi orvosi ügyelet biztosításának beszerzése) származó szóló nyilatkozata csatolandó.
általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy
Ha az ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem meghaladja az 5 000 000 Ft-ot.
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az /Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági
időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a követelményeknek
a
közös
ajánlattevők
együttesen
is
működésének ideje alatt szerzett, közbeszerzés tárgyából megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen
származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az
Ha az ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely felel meg./
tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e
pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és
tájékoztatást kérni az ajánlatkérő által előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a
fenti igazolási mód helyett elfogadja az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által
előírt alkalmassági követelményeknek. Ezen nyilatkozat egyben
a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti igazolásra is alkalmas.
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III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a Alkalmassági minimum-követelmény(ek): 2
megkövetelt igazolási mód:
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra,
A Kbt.-ben foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles az ennek indokolása: 2
alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében a
közbeszerzési dokumentumokban közreadott, a Kbt. 114.§ (2)
bekezdés szerinti nyilatkozatát benyújtani., melyben a gazdasági
szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni
kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági
követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem
köteles megadni.
M/1 Az ajánlathoz csatolni kell az elmúlt 3 év legjelentősebb, a M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység bemutatását. A Az elmúlt 3 évben legalább 1 db, legalább 12 hónapon át
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének és 23. folyamatosan, egy legalább 10.000 fős településen nyújtott, a
§ alapján ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység (orvosi és gyermekorvosi
más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél ügyelet) ellátására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített
által adott igazolással lehet igazolni, az alábbi tartalommal: referenciával.
— leírás: a szolgáltatás tárgya, a szolgáltatással érintett
település/ek lakosság száma, a szerződést teljesítő fél
(vállalkozás) megjelölése (neve, címe), (megjelölve a
teljesítésben részt vevő feleket, szolgáltatásokat,
— arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően történt,
— dátumok: a teljesítés idejének (egy, a felhívás feladása
napjától visszafele számított 3 éves időszak alattibármely 365
napból álló időszak) kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap),
— megrendelő: a szerződést kötő másik fél neve, címe, valamint
a referenciaszemély megjelölése (neve, telefonszáma, e-mail
címe).

M/2: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének M/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi,
b) pontja alapján szükséges azoknak a szakembereknek a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberrel:
megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, - 1 fő felsőfokú orvos végzettségű szakemberrel, aki legalább 36
akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
hónap orvosi ügyeletvezető tapasztalattal rendelkezik
- 1 fő felsőfokú orvos végzettségű szakemberrel, aki legalább 36
Csatolni kell továbbá:
- a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzokat, olyan hónap gyermekorvosi gyakorlattal rendelkezik,
részletezettséggel, hogy abból az előírt szakmai tapasztalat - 1 fő ápoló végzettségű szakemberrel.
- 1 fő közúti pályaalkalmassági vizsgával rendelkező
egyértelműen megállapítható legyen,
- a képzettséget, végzettséget bizonyító okiratok egyszerű gépkocsivezetővel.
másolatait,
/A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági
- a megnevezett szakemberek nyilatkozatát, mely szerint a követelményeknek
a
közös
ajánlattevők
együttesen
is
szerződés teljesítéséhez Ajánlattevő rendelkezésére állnak.
megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen
A szakmai önéletrajzban a szakmai tapasztalati idő kezdetét és kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az
végét legalább év és hónap feltüntetésével kell megadni, együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy
valamint ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy felel meg./
36 hónap szakmai tapasztalat alatt ajánlatkérő 36 hónap,
időtartamban átfedésmentes tapasztalatot ért, azaz az időben
párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az
adott szakember gyakorlati idejébe.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az M/1. alkalmassági
követelmény csak akkor igazolható más szervezet kapacitásainak
bevonása útján, ha az adott, bevonni kívánt szervezet valósítja
meg az igazolt alkalmassági követelményhez kapcsolódó
munkarészt. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
A 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 25. § (2) bekezdése alapján a
Kr. 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt igazolási módok helyett
elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy
megfelel
az
ajánlatkérő
által
előírt
alkalmassági
követelményeknek. Ezen nyilatkozat egyben a Kbt. 69.§ (4)
bekezdése szerinti igazolásra is alkalmas.
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III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
Az alkalmasság igazolására irányadók továbbá a Kbt. 65. § szerinti alábbi rendelkezései:
Kbt. 65.§ (7) bekezdés: Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az
ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.
§ (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Kbt. 65.§ (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához
felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy
hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos
helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai: 2 Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére. Alkalmazandó kötbérek:
Meghiúsulási kötbér: A szerződéstervezetben foglaltak szerint nyertes ajánlattevőnek felróható lehetetlenülés (ideértve a nyertes
ajánlattevő szerződésszegésére alapított Ajánlatkérő általi felmondást/elállást) esetén a nyertes ajánlattevő kötbérfizetési és
kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke: a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás
10%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlatkérő hozzájárul, ahhoz hogy igazolt teljesítést követően a nyertes ajánlattevő bankszámlájára
kerüljön átutalásra a vállalkozási szerződés hatálya alatti időszakban a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által az orvosi
ügyelet ellátása érdekében Ajánlatkérő számára nyújtott összeg.
A NEAK finanszírozás összegét az egészségügyi szolgáltatások, Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999 (III.3. ) Kormányrendelet határozza meg. A nyertes ajánlattevő a 43/1999. (III.3) kormányrendelet szerint
finanszírozási szerződést köt a NEAK területileg illetékes szervével. A NEAK felé történő elszámolásról a nyertes ajánlattevő
gondoskodik. A 43/1999. (III. 3) 6. § (3) bekezdése szerint a NEAK a nyertes ajánlattevő részére a díjat havonta, az államháztartás
működési rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint utalványozza. A NEAK finanszírozáson felül fizetendő díjat az
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő és az Ajánlatkérő között létrejövő feladat ellátási szerződés alapján térítik meg. A NEAK
finanszírozásán felüli összegről a nyertes ajánlattevő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal havonta állíthat ki,
ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően számlá(ka)t a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében és a Kbt. 135.§ (1),(3),(5),(6) és (10)-(11)
bekezdéseiben írt eljárásrend alapján. Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–
(2) bekezdésétől eltérően Ptk. a Kbt. 135.§ (3) bekezdése alkalmazandó a kifizetés teljesítése során. A számlá(ka)t ajánlatkérő azok
kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.
Az ajánlatkérés, az ajánlattétel, a szerződéskötés, elszámolás és kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén nyertes ajánlattevő késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak
szerint. A fizetésre egyebekben irányadó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A. §-a. Az ellenszolgáltatás megfizetésére
vonatkozó fizetési feltételeket részletesen a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek nem teszi lehetővé gazdálkodó

szervezet létrehozását

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
4/2000. (II.25.) EüM rendelet
18/2007. (IV. 17.) EÜM rendelet
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet
47/2004. (V.11.) ESZCSM rendelet
1997. évi CLIV törvény az egészségügyről
217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet
43/1999. (III.3.) Korm. rendelet
4/2009. (III.17.) EüM rendelet
2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról
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III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére. Alkalmazandó kötbérek:
meghiúsulási kötbér.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlatkérő hozzájárul, ahhoz hogy igazolt teljesítést követően a nyertes ajánlattevő bankszámlájára
kerüljön átutalásra a vállalkozási szerződés hatálya alatti időszakban az NEAK által az orvosi ügyelet ellátása érdekében Ajánlatkérő
számára nyújtott összeg.
Az NEAK finanszírozás összegét az egészségügyi szolgáltatások, Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999 (III.3. ) Kormányrendelet határozza meg. A nyertes ajánlattevő a 43/1999. (III.3) kormányrendelet szerint
finanszírozási szerződést köt az NEAK területileg illetékes szervével. Az NEAK felé történő elszámolásról a nyertes ajánlattevő
gondoskodik. A 43/1999. (III. 3) 6. § (3) bekezdése szerint az NEAK a nyertes ajánlattevő részére a díjat havonta, az államháztartás
működési rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint utalványozza. Az NEAK finanszírozáson felül fizetendő díjat
az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő és az Ajánlatkérő között létrejövő feladat ellátási szerződés alapján térítik meg. Az NEAK
finanszírozásán felüli összegről a nyertes ajánlattevő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal havonta állíthat ki,
ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően számlá(ka)t a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében és a Kbt. 135.§ (1),(3),(5),(6) és (10)-(11)
bekezdéseiben írt eljárásrend alapján. Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–
(2) bekezdésétől eltérően Ptk. a Kbt. 135.§ (3) bekezdése alkalmazandó a kifizetés teljesítése során. A számlá(ka)t ajánlatkérő azok
kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.
Az ajánlatkérés, az ajánlattétel, a szerződéskötés, elszámolás és kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén nyertes ajánlattevő késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak
szerint. A fizetésre egyebekben irányadó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A. §-a. Az ellenszolgáltatás megfizetésére
vonatkozó fizetési feltételeket részletesen a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
X Nyílt eljárás

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás

Gyorsított eljárás

Meghívásos eljárás

Indokolás:

Tárgyalásos eljárás

Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás

Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ]
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
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IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentesére
irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja 4
(részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: Magyar
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ] (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2
A közbeszerzés ismétlődő jellegű

igen x nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk: 2
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott,
ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
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VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit),
amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében
igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb
hiánypótlás elrendelése x igen nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja 1
Rész száma: 2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ 2
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-től -10-ig
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 2
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer
alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően
végzi el.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok
értékelését követően végzi el.
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VI.3.12) További információk:
1. Az ajánlatot ajánlattevőnek a felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek
megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
2. Formai követelmények: Az ajánlatot papír alapon 1 eredeti példányban, cégszerűen (vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva, sérülésmentesen nem bontható kötésben, folyamatos
oldalszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva kell 1 db lezárt csomagolásban benyújtani.
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó
oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
Az ajánlatban minden nyilatkozatot keltezéssel kell ellátni és cégszerűen alá kell írni az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek,
vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
képviseletében nyilatkozatokat tevő közös ajánlattevőnek a nyilatkozatban jelölnie kell, hogy a közös ajánlattevők képviseletében jár
el.
Az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében *.pdf formátumban beszkennelve 1 példányban jelszó nélkül olvasható – a papír alapú
példánnyal mindenben megegyező - elektronikus adathordozón is be kell nyújtani az ajánlattal közös csomagolásban.
Ezzel kapcsolatban ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában
benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú példánnyal megegyezik. Eltérés esetén a papír
alapú példány tartalma a mérvadó.
A csomagolásra rá kell írni: „Központi orvosi ügyelet biztosításának beszerzése Maglód Város Önkormányzata számára”,
valamint azt, hogy „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó, felbontani kizárólag az ajánlattételi
felhívásban meghatározott határidő lejártakor szabad.”
A személyesen leadott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő
általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti ajánlattételi határidőn
belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. Ajánlatkérő általi kézhezvétel időpontja az
az időpont, amikor az O) pontban megjelölt irodában az ajánlat beérkezése regisztrálásra került.
Az ajánlatokat személyesen vagy futár útján munkanapokon 11:00 – 15:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárta napján 09:00 –
12:30 óráig kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban lehet leadni (tel.: +36 30 916 26-71).
A postai úton vagy futár útján benyújtott ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt
terheli. Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs megfelelően lezárva, illetve megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal
felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért.
A futár útján történő továbbítás esetére a személyes leadásra vonatkozó előírások az irányadóak. Azokat a benyújtott ajánlatokat,
amelyek ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül sor, ajánlatkérő elkésettnek tekinti.
3. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.
4. Közös ajánlattétel: A Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésére is figyelemmel több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot.
Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást – anélkül, hogy az eljárás iránt érdeklődésüket
jelezték volna – megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot. A gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást
megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött
eljárást megindító felhívást.
A közös ajánlattevők személyében az ajánlattételi határidő lejártát követően változás nem következhet be. Ajánlatkérő a közös
ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az ajánlattevők kifejezetten (írásbeli nyilatkozatban) elismerik közös vállalkozásuk
szerződésszegéssel okozott károkért, valamint a harmadik személynek okozott károkért fennálló egyetemleges felelősségét, és teljes
jogkörű közös képviselőt hatalmaznak meg. Az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők által kötött és
valamennyi közös ajánlatot tevő által cégszerűen aláírt megállapodást, amely tartalmazza az egyetemleges felelősségvállalásra
vonatkozó, illetve a közös képviselő meghatalmazását.
5. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
6. Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt, és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
Amennyiben az ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót, köteles a nemleges nyilatkozat becsatolására is.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát Kbt. 66.§ (2) és (4), a 67. § (4) bekezdése szerint, valamint a
Kbt. 114.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell
nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.§ (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások
benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal
azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
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8. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (5) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve,
címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre
kerülnek.
Az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, tartalmaznia kell valamennyi költséget, mely a szerződés teljesítése során az ajánlattevő
oldalán felmerül. Az ajánlatkérő az ajánlati árat nettó HUF/hónap értékben kéri megadni.
9. Amennyiben ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlatban – átalakulásra
hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító
cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is.
A Kbt. 65.§ (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek
felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a
jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt megszűnése hiányában fennállna.
A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság
igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
Ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában, amennyiben nyilatkozatot tett, az
aláíró személy képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a nyilatkozatok aláírójának aláírási
címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintát vagy ezzel egyenértékű okiratot.
Amennyiben az aláíró cégjegyzésre nem jogosult, csatoljanak a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 196. § (1) bekezdése
szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az ajánlatban minden nyilatkozatot cégszerűen alá kell írni az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k)
erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak.
10. Ajánlatot magyar forintban kell tenni. Az ajánlat elbírálása során, – a kért ajánlati nettó árat kivéve - az ajánlatban megadott
pénzügyi adat bármely külföldi fizetőeszközről forintra történő átváltását a Magyar Nemzeti Banknak az ajánlattételi felhívás
megküldésének napján érvényes deviza árfolyamán végzi el ajánlatkérő. Az ajánlatok elkészítése során a referenciák tekintetében a
különböző devizák forintra történő átszámításánál a referencia teljesítésének napján, a közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel
tekintetében az adott üzleti év utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott árfolyamot kell alkalmazni.
11. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok alapján Ajánlatkérő valamilyen irat, dokumentum
benyújtását írta elő, eltérő rendelkezés hiányában az irat, dokumentum a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is
benyújtható. A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti, aláírt példányban kell becsatolni, valamint az olyan nyilatkozat
eredeti benyújtását is előírja Ajánlatkérő, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen
garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
12. A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő által órában megadott határidő a www.pontosido.hu weboldal „Budapest idő” adatai
szerint értendő.
13. Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván
tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja ily
módon igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló,
elektronikus, hatósági nyilvántartás elérhetősége. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetében a releváns információ, igazolás felelős
magyar nyelvű fordítását az ajánlatban csatolni kell. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a magyarországi nyilvántartások közül
kizárólag a hatósági, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekinthetőek az alkalmasság igazolására megfelelőnek.
14. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez
képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának
feltételeit és azok igazolását (P/1, M/1.M/2)
15. Az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény értendő.
16. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az eljárást megindító felhívásban, valamint a
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet e-mailben az iroda@drbiczo.hu e-mail
címen. Az e-mail tárgyában kérjük kifejezetten megjelölni: „Kiegészítő tájékoztatás kérése - Központi orvosi ügyelet
biztosításának beszerzése Maglód Város Önkormányzata számára”.
A feltett kérdéseket e-mailen szerkeszthető formátumban (*.doc) is meg kell küldeni, meggyorsítva ezzel a válaszadást. A kiegészítő
(értelmező) tájékoztatás kéréskor meg kell adni legalább az alábbi információkat: név, székhely (lakóhely), kapcsolattartó személy
neve, levelezési cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím.
A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok a közbeszerzési eljárás részét képezik, ezeket az ajánlat benyújtása során figyelembe
kell venni. Az ajánlattevő köteles a megfelelő ajánlat benyújtáshoz szükséges minden információt beszerezni, az ajánlatkérő által
meghatározott követelményekben rejlő bármilyen hibát vagy hiányosságot feltárni és az ajánlatkérőnek jelezni.
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17. Üzleti titok: A Kbt. 44. §-a alapján a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban
elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja.
Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági
szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó,
elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat
nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott
indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti
közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve a Kbt. szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára
és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44.§
(1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól
meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44.§ (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan
fennállnak és a Kbt. 44.§ (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.
A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak,
megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont
alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a Kbt. 44.§ (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok
(így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 44.§ (1)–(3) bekezdésben
foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú
dokumentum benyújtására.
18. Ajánlatkérő a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálat honlapjáról (www.e-cegjegyzek.hu) az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet, valamint az
ajánlatban nevesített/esetlegesen nyilatkozó alvállalkozó cégkivonatát ellenőrzi, cégkivonat benyújtása nem kötelező.
19. Felelősségbiztosítás: ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének
teljes időtartama alatt rendelkezzen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó, az egészségügyi szolgáltatás során okozott kár megtérítésére
alkalmas szakmai felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 10.000.000 HUF/káresemény és legalább 50.000.000
HUF/kárév,
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a
megkövetelt felelősségbiztosítást megköti vagy meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A
felelősségbiztosításról szóló kötvényt a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot
készíteni.
20. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozni szükséges arról, hogy vele illetve az általa igénybevett alvállalkozóval szemben nem áll
fenn Kbt. 25. § -ában foglalt összeférhetetlenségi okok egyike sem.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1
2
4
20
21

szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben
ha az információ ismert
súlyszám helyett fontosság is megadható
súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges
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Ajánlattételi dokumentáció
a
„Központi orvosi ügyelet biztosításának beszerzése Maglód Város Önkormányzata számára”
tárgyú, 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 indult nyílt közbeszerzési eljárásban
(Az Összefoglaló Tájékoztató közzétéve: 2017. _____hó _____-én a Közbeszerzési Hatóság
Közbeszerzési Adatbázisában __________szám alatt)

Maglód, 2017. ____hó _____nap
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Általános információk
A jelen közbeszerzési eljárás a Közbeszerzésekről szóló, 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
Harmadik Rész, XVII. Fejezet 113. § alapján, összefoglaló tájékoztató közzétételével
kezdeményezett, a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával kerül lebonyolításra.
Jelen közbeszerzési dokumentáció ajánlattevők részére történő megküldésével ajánlatkérő célja az,
hogy a gazdasági szereplők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek.
A gazdasági szereplőkre vonatkozó közös szabályok
A Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésére is figyelemmel több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be
ajánlatot. Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást –
anélkül, hogy az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték volna – megküldte, egymással közösen nem
tehetnek ajánlatot. A gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást
megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő
nem küldött eljárást megindító felhívást.
A közös ajánlattevők személyében az ajánlattételi határidő lejártát követően változás nem
következhet be. Ajánlatkérő a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az ajánlattevők kifejezetten
(írásbeli nyilatkozatban) elismerik közös vállalkozásuk szerződésszegéssel okozott károkért,
valamint a harmadik személynek okozott károkért fennálló egyetemleges felelősségét, és teljes
jogkörű közös képviselőt hatalmaznak meg. Az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó
ajánlattevők által kötött és valamennyi közös ajánlatot tevő által cégszerűen aláírt megállapodást,
amely tartalmazza az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó, illetve a közös képviselő
meghatalmazását. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
létrehozását.
Tisztességtelen piaci magatartás
Amennyiben az ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárás során a tisztességtelen piaci magatartás és
a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy
az EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal
feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a
Gazdasági Versenyhivatalnak
Közbeszerzési dokumentumok megküldése
Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat, azok esetleges módosításait a gazdasági szereplők
számára elektronikus úton - a regisztrálási adatok megkérésének kivételével - korlátlanul és
teljeskörűen, térítésmentesen megküldi, illetve hozzáférhetővé teszi az eljárást megindító
felhívásban jelzettek szerint.
Üzleti titok
A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban
elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó
iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan
információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti
tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot
tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy
az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára
aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az
általánosság szintjén kerül megfogalmazásra (Kbt. 44. § (1) bek.).
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A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen:
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból
bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve a Kbt. szerinti építés- vagy szolgáltatási
koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó
információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható
elemét, amely tekintetében a Kbt. 44.§ (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által
igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a
szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44.§ (1) bekezdésben
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a Kbt. 44.§ (3) bekezdés alapján
nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.
A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint
olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a
nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül,
de az ezek alapjául szolgáló – a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk,
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt.
44. § (1)–(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles
felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.
A közbeszerzési dokumentumok benyújtása
Ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő
a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha
jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírja az
olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely
követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat, vagy
kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat a
Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
Az ajánlattevő ajánlatában tett nyilatkozatai, igazolásai vonatkozásában a mellékelt mintáktól eltérő
formátumú nyilatkozatot is adhat, azonban a nyilatkozatok, igazolások tartalmának meg kell
felelnie a Kbt., illetve a végrehajtási rendeletek előírásainak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben bármely az Ajánlatkérő által adott ajánlott minta
adminisztratív (nem megfelelő hivatkozás, stb.) elírást tartalmaz, úgy az nem mentesíti ajánlattevőt
az alól, hogy a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek, illetve a vonatkozó
végrehajtási rendeleteknek mindenben megfelelő nyilatkozatot tegyen.
Az ajánlott minták felhasználása önmagában nem helyettesíti mindazon egyéb (további) előírt
nyilatkozat, irat vagy dokumentum csatolási kötelezettségét, amelyet a Kbt., a vonatkozó
végrehajtási rendeletek vagy a felhívás és bármely közbeszerzési dokumentum egyebekben előír.
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Kérjük az Ajánlattevőket, hogy ajánlatukat szigorúan az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban
és a jogszabályokban meghatározottak szerint készítsék el, és nyújtsák be, és bizonytalanság esetén
éljenek a közbeszerzési törvényben meghatározott kiegészítő tájékoztatás kérésének lehetőségével.
Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről külön csatolni kell az
ajánlathoz, vagy a közös ajánlattevők képviseletében tett nyilatkozat esetében a nyilatkozatnak
egyértelműen (felsorolás szerűen is) tartalmaznia kell valamennyi közös ajánlattevő megjelölését
(nevét, székhelyét), nem elegendő, ha a kijelölt képviselő szervezet csak a maga nevében teszi a
nyilatkozatot!
Formai követelmények
Az ajánlatot papír alapon, 1 eredeti példányban, cégszerűen (vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva, sérülésmentesen
nem bontható kötésben, folyamatos oldalszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva kell 1 db
lezárt csomagolásban benyújtani.
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget, vagy
számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A
címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
Az ajánlatban minden nyilatkozatot keltezéssel kell ellátni és cégszerűen alá kell írni az erre
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től
írásos meghatalmazást kaptak. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében
nyilatkozatokat tevő közös ajánlattevőnek a nyilatkozatban jelölnie kell, hogy a közös ajánlattevők
képviseletében jár el.
Az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében pdf formátumban beszkennelve 1 példányban, jelszó
nélkül olvasható – a papír alapú példánnyal mindenben megegyező - elektronikus adathordozón is
be kell nyújtani az ajánlattal közös csomagolásban.
Ezzel kapcsolatban ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani a tekintetben,
hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf
file) példánya a papír alapú példánnyal megegyezik. Eltérés esetén a papír alapú példány tartalma a
mérvadó.
A csomagolásra rá kell írni: „Központi orvosi ügyelet biztosításának beszerzése Maglód Város
Önkormányzata számára”, valamint azt, hogy „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez
továbbítandó, felbontani kizárólag az ajánlattételi felhívásban meghatározott határidő lejártakor
szabad.”
A személyesen leadott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül
benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. A postán
feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha
annak ajánlatkérő általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. Ajánlatkérő általi kézhezvétel
időpontja az az időpont, amikor Ajánlatkérő irodájában az ajánlat beérkezése regisztrálásra került.
Az ajánlatokat személyesen vagy futár útján munkanapokon 11:00 – 15:00 óra között, az
ajánlattételi határidő lejárta napján 09:00 – 12:30 óráig kizárólag telefonon előre egyeztetett
időpontban lehet leadni (tel.: +36 30 916 26-71).
A postai úton vagy futár útján benyújtott ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények
elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs
megfelelően lezárva, illetve megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az
ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért.
A futár útján történő továbbítás esetére a személyes leadásra vonatkozó előírások az irányadóak.
Azokat a benyújtott ajánlatokat, amelyek ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi határidő
lejártát követően kerül sor, ajánlatkérő elkésettnek tekinti.
Mellékletek
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A közbeszerzési eljárás során alkalmazott definíciók:
ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be
alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag
eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót
gazdasági szereplő bármely: természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a
piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja;
közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés
vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás leírása vagy
meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az
eljárást megindító hirdetmény, az eljárást megindító felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató,
műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági
szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés;
Alkalmazandó jogszabályok
A jelen ajánlati dokumentációban nem, vagy nem kellő mélységben szabályozott kérdésekben a
vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, mindenekelőtt a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
végrehajtási rendeleteiben foglaltak az irányadók.
Ha rendelet vagy utasítás olyan szabályokat tartalmaz a szerződéskötés folyamatára, előzményeire,
feltételeire, szerződés kötelező tartalmi elemeire vagy szerződés teljesítésére vonatkozóan, melyek
nem egyeztethetők össze a Kbt. rendelkezéseivel, akkor a Kbt. hatálya alá tartozó ügyekben
kizárólag a Kbt-t kell alkalmazni.
Hiánypótlás, felvilágosítás kérés és a számítási hiba javítása
Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás
tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítás kérhet.
Az ajánlatkérő a hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást a többi
ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül megküldi az ajánlattevők részére, megjelölve a
határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat. A hiányok pótlása csak arra
irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok
előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat ideértve a 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és
kiegészíteni is lehet.
Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások
A Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati
elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást írásban kéri meg, és erről a kérésről a
többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíti, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára
figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár
vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében.
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Az ajánlat érvénytelensége
Az ajánlat érvénytelen, ha:
a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be
b) az ajánlattevőt az eljárásból kizárták
c) ha az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a Kbt.
62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti
kizáró ok miatt kizárásra került
d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide
nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit
f) az ajánlattevő
fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az
ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja vagy
fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.
Az fentieken túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más
teljesíthetetlen feltételt tartalmaz. A Kbt. 73. § (4) bekezdésére hivatkozással a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy
kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság - a
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott
adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban
alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.

Mellékletek

6/38

Ajánlattételi dokumentáció

8.- Közbeszerzési dokumentáció jóváhagyása (Orvosi Ügyelet)

2017.szeptember 14.

TARTALOM/ NYILATKOZATOK JEGYZÉKE
1. dokumentum

Felolvasólap

2. dokumentum

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint

3. dokumentum

Nyilatkozata a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerinti besorolásról (Kbt.
66.§ (4) bekezdés)

4. dokumentum

Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bekezdése szerint

5. dokumentum

Nyilatkozat a Kbt. 114.§ (2) bekezdése szerint

6. dokumentum

Nyilatkozat kizáró okokról

7. dokumentum

Nyilatkozat a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerint

8. dokumentum

P/1. alkalmassági követelmény igazolása

9. dokumentum

M/1. ,M/2. alkalmasság követelmény igazolása

10. dokumentum

Nyilatkozat felelősségbiztosításról

11. dokumentum

Nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint

12. dokumentum

Nyilatkozat elektronikus ajánlat tartalmáról

13. dokumentum

Nyilatkozat összeférhetetlenségről

14. dokumentum

Szerződéstervezet

15. dokumentum

Műszaki leírás

16. dokumentum

Tájékoztatás a Kbt. 73.§ (5) bekezdése alapján

17. dokumentum

Szakmai ajánlat - Ajánlattevőnek a szakmai ajánlata
részeként a felhívásban az ajánlatok értékelési szempontja
körében rögzített minőségi szempontok vállalása esetén be
kell mutatnia az adott értékelési szempont szerinti
vállalást.
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1. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
„Központi orvosi ügyelet biztosításának beszerzése Maglód Város Önkormányzata számára”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
1
a) Ajánlattevő adatai :
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe (székhelye/lakóhelye):
Képviselő neve:
b) Ajánlattevő kapcsolattartójának adatai:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó személy címe (székhelye)
Kapcsolattartó személy e-mail címe, telefonszáma,
fax száma:
Értékelési részszempont
Megajánlott érték
Minőségi szempont
1. Az ajánlattevő az ajánlat részeként benyújtja-e az
ügyeletet ellátók tevékenységi körének leírását
(igen/nem)
2. Beteg-panaszok ajánlattevő általi kezelésére
vonatkozó szabályozás bemutatása az ajánlatban
megtörténik-e (igen/nem)
3. Az ajánlat tartalmazza-e a dokumentációs rend
összefoglalását (igen/nem)
4. Az ajánlattevő az ajánlat részeként bemutatja-e a
rendkívüli helyzetek kezelésének módját (igen/nem)
5. Az ajánlattevő az ajánlat részeként bemutatja-e a
páciens háziorvosa irányába történő tájékoztatás
módszerét (igen/nem)
6. Az ajánlattevő az ajánlat részeként bemutatja-e a
halott
vizsgálatra
vonatkozó
jogszabályi
kötelezettségek ellátásának módszerét (igen/nem)
Ár szempont
Ajánlati ár (az NEAK finanszírozáson felül
fizetendő szolgáltatási díj) (nettó Ft/hónap)
Kelt: ____________________, 2017. ________ hó ___ nap
______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

1

A közös ajánlattevők esetében valamennyi ajánlattevő adatát meg kell adni.
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2.. zámú melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 66 § (2) bekezdése szerint
Alulírott………................., mint a(z)…………..….….. (székhely:…………………….……), mint
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy miután átvizsgáltuk, megismertük és
megértettük a „Központi orvosi ügyelet biztosításának beszerzése Maglód Város
Önkormányzata számára” tárgyú közbeszerzési eljárást megindító felhívását és a további
közbeszerzési dokumentumokat, beleértve az esetlegesen kibocsátott kiegészítéseket és
módosításokat, valamint az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokat, továbbá a szerződéstervezetet,
elfogadjuk az azokban megfogalmazott feltételeket.
Egyúttal nyilatkozom/nyilatkozunk:
 hogy kötelezettséget vállalunk a szerződés megkötésére, valamint az abban foglaltak
teljesítésére az ajánlati kötöttségnek megfelelően, a felolvasólapon feltüntetett ajánlati ár és
egyéb értékelési szempontok szerint
 az ajánlatban csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás
aláírására jogosult személy írta alá.

Kelt………………………., 20….. . …………………. hó ….. napján.
______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
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3. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 66 § (4) bekezdése szerint
Alulírott………................., mint a(z)…………..….….. (székhely:…………………….……), mint
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem a „Központi orvosi ügyelet
biztosításának beszerzése Maglód Város Önkormányzata számára” tárgyú közbeszerzési
eljárásban, hogy cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.
XXXIV. törvény (Kkvtv.) értelmében 2 :
mikro vállalkozásnak, vagy
kisvállalkozásnak, vagy
középvállalkozásnak minősül, vagy
nem tartozik a fenti törvény hatálya alá 3 .
Kelt………………………., 20…... . …………………. hó ….. napján.

______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

2

3

A 2004. évi XXXIV. tv. 3. § (1) bekezdése alapján KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió
eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni r
észesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
A megfelelőt kérjük aláhúzni.
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4. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint

Alulírott………................., mint a(z)…………..….….. (székhely:…………………….……), mint
ajánlattevő
cégjegyzésre
jogosult
képviselője
nyilatkozom,
hogy
a
„Központi orvosi ügyelet biztosításának beszerzése Maglód Város Önkormányzata számára”
tárgyú közbeszerzési eljárásban cégünk nyertessége esetén a teljesítésbe alvállalkozókat:
A) nem kíván igénybe venni 4
B) igénybe kíván venni az alábbi az alábbiak szerint:
a közbeszerzésnek az a része (részei),
amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni

az ezen részek tekintetében
igénybe venni kívánt és az ajánlat
benyújtásakor már ismert
alvállalkozó(k) megnevezése

Kelt………………………., 20…... . …………………. hó ….. napján
______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

4

A megfelelő rész értelemszerűen aláhúzandó vagy a nem megfelelő törlendő, illetve a táblázat kitöltendő(adott esetben)!
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5. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 114. § (2) bekezdése tekintetében

Alulírott………................., mint a(z)…………..….….. (székhely:…………………….……),
cégjegyzésre jogosult képviselője a „Központi orvosi ügyelet biztosításának beszerzése Maglód
Város Önkormányzata számára” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam
képviselt gazdasági szereplő nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya
alá.
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt gazdasági szereplő megfelel az
felhívásban előírt P/1, M/1 és M/2 alkalmassági követelményeknek 5 .

ajánlati

Kelt………………………., 20…... . …………………. hó ….. napján.
______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

5
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek vagy azok valamelyikének az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel
meg, a hivatkozott mondat ajánlattevői igényeknek megfelelő módosítása szükséges, továbbá az ajánlatban be kell nyújtani a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.§ (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának
előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon
kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
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6. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb)és kc) alpont vonatkozásában
Alulírott………................., mint a(z)…………..….….. (székhely:…………………….……), mint
ajánlattevő
cégjegyzésre
jogosult
képviselője
nyilatkozom,
hogy
a
„Központi orvosi ügyelet biztosításának beszerzése Maglód Város Önkormányzata számára”
tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy:
Társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek
VAGY
Társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, erre
tekintettel nyilatkozom, hogy társaságunk tekintetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) ra)-rd) pontja
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását
tartalmazó nyilatkozatot ajánlatomhoz csatolom 6 az alábbiak szerint:
Nyilatkozat a Kbt. 62. Cégem vonatkozásában a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) ra)-rd)
§ (1) bekezdés k) kb) pontja szerinti tényleges tulajdonosok definiálhatóak:
alpont tekintetében:
( ) IGEN, az alábbiak szerint:
név: ( )
állandó lakhely: ( )
( ) NEM, nincs a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) ra)-rd) pontja
szerint definiálható tényleges tulajdonos.
Nyilatkozat a Kbt. 62. Cégem vonatkozásában olyan jogi személy vagy személyes joga
§ (1) bekezdés k) kc) szerint jogképes szervezet, amely vállalkozásunkban közvetetten
alpont tekintetében:
vagy közvetlenül több mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati
joggal rendelkezik:
( ) NINCS
( ) VAN, az alábbiak szerint:
cégnév: ( )
székhely: ( )
Fenti jogi személy/ személyes joga szerint jogképes szervezet
vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) k) kc) alpontjában hivatkozott kizáró
feltételek NEM állnak fenn.
Kelt………………………., 20.. . …………………. hó ….. napján
____________________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettség-vállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/
meghatalmazottak részéről)

6

A táblázat szükség esetén bővíthető.
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8.- Közbeszerzési dokumentáció jóváhagyása (Orvosi Ügyelet)
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7. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint

Alulírott………......................., mint a(z)…………..……...….. (székhely:…………………….……)
cégjegyzésre jogosult képviselője a „Központi orvosi ügyelet biztosításának beszerzése Maglód Város
Önkormányzata számára” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy cégünk a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
valamint alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet.
Kelt………………………., 20…... . …………………. hó ….. napján.
______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
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8. számú melléklet

NYILATKOZAT
a gazdasági – pénzügyi alkalmasságról a
Alulírott………....................., mint a(z)……….……...…..
(székhely:…………………….…)
cégjegyzésre jogosult képviselője a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel nyilatkozom, a „Központi orvosi ügyelet biztosításának beszerzése
Maglód Város Önkormányzata számára” tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy a
…………………………..…. ajánlattevő / alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet* megfelel
az Ajánlatkérő által az ajánlati felhívás III.1.2) pontjában előírt valamennyi gazdasági-pénzügyi
alkalmassági követelménynek.
Kelt………………………., 20…... . …………………. hó ….. napján.
______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

Mellékletek

15/38

Ajánlattételi dokumentáció

8.- Közbeszerzési dokumentáció jóváhagyása (Orvosi Ügyelet)

2017.szeptember 14.

9. számú melléklet

NYILATKOZAT
a műszaki-szakmai alkalmasságról
Alulírott………....................., mint a(z)……….……...…..
(székhely:…………………….…)
cégjegyzésre jogosult képviselője a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel nyilatkozom a „Központi orvosi ügyelet biztosításának beszerzése
Maglód Város Önkormányzata számára” tárgyú hogy, a …………………………..….
ajánlattevő / alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet* megfelel az Ajánlatkérő által az
ajánlati felhívás III.1.3)
pontjában előírt valamennyi műszaki-szakmai alkalmassági
követelménynek.
Kelt………………………., 20…... . …………………. hó ….. napján.

______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
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10. számú melléklet

NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL

Alulírott………....................., mint a(z)……….……...…..
(székhely:…………………….…)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a „Központi orvosi ügyelet
biztosításának beszerzése Maglód Város Önkormányzata számára” tárgyú közbeszerzési
eljárásban nyertességünk esetén az eljárást megindító felhívásban megkövetelt olyan, a
közbeszerzés tárgyára vonatkozó az egészségügyi szolgáltatás során okozott kár megtérítésére
alkalmas szakmai felelősségbiztosítást kötünk / a meglévő felelősségbiztosítási szerződésünket
kiterjesztjük*, melynek kárérték limitje legalább 10.000.000 Ft/káresemény és legalább 50.000.000
Ft/kárév.
Tudomásul vesszük, hogy a felelősségbiztosítás meglétét igazoló kötvényt a szerződéskötéskor be
kell mutatni ajánlatkérő részére melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni.
Kelt………………………., 20…... . …………………. hó ….. napján

______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
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11. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében
(A nyilatkozatot abban az esetben kell kitölteni, ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az
ajánlattevő más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni!)
Alulírott………....................., mint a(z)……….……...…..
(székhely:…………………….…)
cégjegyzésre jogosult képviselője, mint ajánlattevő a „Központi orvosi ügyelet biztosításának
beszerzése Maglód Város Önkormányzata számára” tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem
és nyilatkozom, hogy az
- az általam képviselt társaság az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva felel meg.
- az ajánlattételi felhívás azon pontjának megjelölése, amelynek más szervezet/személy kapacitására
támaszkodva kívánunk megfelelni: ……………..
- a fenti pontban meghatározott alkalmassági feltétel, amelynek más szervezet/személy kapacitására
támaszkodva kívánunk megfelelni: ……………………………………………
- a kapacitást biztosító szervezet vagy személy megnevezése:
Név:
Cím:
Cégjegyzékszám/
Egyéni vállalkozói
nyilvántartási
szám:
Adószám:
Kelt………………………., 20…... . …………………. hó ….. napján

______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
A fentieken túl csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt!
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12. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
az elektronikus formátumban benyújtott ajánlat megegyezőségéről

Alulírott………....................., mint a(z)……….……...…..
(székhely:…………………….…)
cégjegyzésre jogosult képviselője, mint ajánlattevő a „Központi orvosi ügyelet biztosításának
beszerzése Maglód Város Önkormányzata számára” tárgyú közbeszerzési eljárásban
nyilatkozom, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem
módosítható .pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal teljes mértékben megegyezik.
Kelt ………………………, 20.. . ………………... hó …. napján.

______________________________
(cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)
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13. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
ÖSSZEFÉRHETETLNESÉGRE VONATKOZÓAN 7

Alulírott………....................., mint a(z)……….……...…..
(székhely:…………………….…)
cégjegyzésre jogosult képviselője a „Központi orvosi ügyelet biztosításának beszerzése Maglód
Város Önkormányzata számára” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam
képviselt gazdasági szereplővel szemben nem áll fenn a Kbt. 25. § -ában foglalt
összeférhetetlenségi okok egyike sem.
Az általam képviselt gazdasági szereplő nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, akivel szemben a
Kbt. 25. § -ában foglalt bármely összeférhetetlenségi ok fennáll.
Kelt ………………………, 20.. . ………………... hó …. napján.
________________________________
(cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak,
vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

7

Az ajánlattevő az eljárásból a Kbt. 25. § alapján csak akkor zárható ki, ha közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplők
esélyegyenlősége más módon nem biztosítható. A kizárást megelőzően az ajánlatkérő - hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés útján köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy az érintett gazdasági szereplő bizonyítsa, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésében
való részvétele az esélyegyenlőséget és a verseny tisztaságát nem sérti, vagy az összeférhetetlenségi helyzetet más módon elhárítsa.
Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a gazdasági szereplő által tett intézkedéseket az ajánlatkérő köteles az ajánlatok
elbírálásáról szóló összegezésben ismertetni.
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14. számú melléklet
Vállalkozási szerződéstervezet
Felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet ellátása tárgyában
Megrendelő: Maglód Város Önkormányzata (2234 Maglód, Fő u. 12.., adószáma: ………………
bankszámla-száma: …………………….. költségvetési számla) képviseli: Tabányi Pál
polgármester;
Vállalkozó: …………………… (székhelye: ………………., cégjegyzékszáma: ……………,
adószáma:…………………………, bankszámla száma: …………………………….) képviseli:
……………………………
továbbiakban együttes említésük esetén: Felek.
ELŐZMÉNYEK:
Megrendelő „Központi orvosi ügyelet biztosításának beszerzése Maglód Város
Önkormányzata számára” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdése b) pont szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le az
eljárást megindító felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint,
melynek során Vállalkozó került kihirdetésre nyertes ajánlattevőként.
I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:
1)
A Megrendelő megbízza a Vállalkozót a hatályos jogszabályok alapján Maglód Város
Önkormányzatának lakossága (12.392.+/- 2 % fő) részére az egészségügyi ellátás folyamatos
működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESZCSM. rendelet szerint,
teljes körűen működő központi háziorvosi ügyelet ellátására a Megrendelő 2017…… napján
megküldött ajánlattételi felhívásának és Vállalkozó …… napján kelt ajánlatának megfelelően,
különösen az alábbi jogszabályok betartásával:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4/2000. (II.25.) EüM rendelet
18/2007. (IV. 17.) EÜM rendelet
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet
47/2004. (V.11.) ESZCSM rendelet
1997. évi CLIV törvény az egészségügyről
217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet
43/1999. (III.3.) Korm. rendelet
4/2009. (III.17.) EüM rendelet
2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról

A szolgáltatásnyújtás helye: 2234 Maglód, Rákóczi u. 7. szám.
A Vállalkozó kijelenti, hogy a központi orvosi ügyeleti tevékenység ellátásához szükséges
jogszabályban előírt hatósági és egyéb engedélyekkel rendelkezik, a szerződés fennállása alatt
folyamatosan biztosítja, hogy a tevékenységet az előírt szakmai képesítéssel és tudással rendelkező
személyek lássák el, akik rendelkeznek a tevékenységhez szükséges felelősségbiztosítással (1.
számú melléklet). A felelősségbiztosítások létét Vállalkozó köteles Megrendelő irányában igazolni,
azok fennállását ellenőrizni, azokkal kapcsolatosan bárminemű változásról megbízót tájékoztatni. A
felelősségbiztosítások hiányából származó minden kár megtérítésére Vállalkozó köteles
Megrendelő és harmadik személyek irányában egyaránt.
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Vállalkozó a szolgáltatás nyújtásának teljes időtartama alatt köteles a 60/2003. (X.20.) ESzCsM
rendelet 2. sz. melléklete szerinti tárgyi minimumfeltételeket maradéktalanul biztosítani.
Az egészségügyi szolgáltatói tevékenység minőségbiztosítása a Vállalkozó kötelezettsége. A
Vállalkozó egészségügyi szolgáltatói tevékenységének szakmai felügyeletét az ÁNTSZ felügyelő
szak főorvosai látják el. A Megrendelő jogosult – jogszabályban és jelen szerződésben rögzített
keretek között – a szerződésben vállalt kötelezettségek ellenőrzésére, az ellenőrzés során a
Vállalkozó köteles a szükséges adatokat, információkat a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
II. A VÁLLALKOZÓ ÁLTAL ELVÉGZENDŐ FELADATOK KÜLÖNÖSEN:
2) Központi orvosi ügyelet (felnőtt és gyermekorvos) biztosítása munkanapokon 18:00-24:00 óráig
látogatható, 24:00 - reggel 8.00-ig kijáró, valamint pihenő-, ünnep- és munkaszüneti napokon az
előző munkanap 16:00-tól a munkaszüneti napo(ka)t követő első munkanap 08:00 óráig kijáró
ügyelet folyamatosan. A szolgáltatás keretében a település központi látogatható háziorvosi
ügyeletének tevékenységét a Rákóczi u. 7. szám alatt található orvosi rendelőben kell biztosítani. A
központi ügyelet ellátásához szükséges személyi, tárgyi feltételeket Vállalkozónak kell biztosítania.
3) Vállalkozó a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a felnőtt és gyermek háziorvosi
ügyeletet ellátó orvos(ok)nak és egyéb személyzetnek a munkáját (feladatkörét) elkülönítetten kell
kezelni, és az ügyeletet elvállaló személyek ügyeleti időben az ügyeleti tevékenységtől eltérő más
feladat ellátására nem irányíthatók át.
4) Vállalkozó vállalja, hogy az ellátást - a szakmai szabályzat figyelembevételével - úgy szervezi
meg, hogy az ambuláns és a lakáson ellátott betegek várakozási ideje minél rövidebb legyen.
5) Vállalkozó vállalja, hogy az ügyelethez panasszal forduló valamennyi beteget ellátja, nem csak a
jogszabályban meghatározott sürgősségi eseteket.
6) Vállalkozónak - a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján - orvosi-szakmai és adminisztratív
szempontból is magasan képzett személyzettel továbbá gépjárművel kell rendelkezni, a szerződés
teljes időtartama alatt biztosítani kell, hogy legalább annyi és olyan képzettségű orvos, ápoló és
gépkocsivezető lássa el a tevékenységet, ahány és amilyen képzettségű az ajánlatban szerepelt.
7) Vállalkozó köteles 2018. ___________ hónapjában - a Megrendelővel egyeztetett időpontban –
Maglód Város Önkormányzata Képviselő-testületének (vagy a Képviselő-testület illetékes
bizottságának) a jelen szerződés keretében elvégzett szakmai tevékenységéről tájékoztatást adni.
8) Vállalkozó köteles igény szerint Megrendelő képviselőtestületi ülésén magát megfelelő,
nyilatkozattételre feljogosított személy útján képviseltetni és a felmerült kérdésekre a helyszínen
válaszolni.
9) Vállalkozó szakmai téren és adminisztrációs téren egyaránt köteles kapcsolatot kialakítani és
fenntartani az általa ellátott betegek orvosaival, és azokkal a területi kórházakkal, amelyekhez az
ellátás során utalta az adott beteget.
10) Vállalkozó vállalja, hogy az ügyelet ellátásához saját érdekkörében nyugodt, szeparált, kulturált
környezetet biztosít, és kialakítja, illetve működteti a megfelelő telefonos, mobiltelefonos, faxos és
számítógépes (e-mailes) kommunikációs rendszereket. Vállalkozó biztosítja továbbá, hogy a
betegek e-mail útján is érdeklődni tudjanak a nyújtott szolgáltatással kapcsolatosan.
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11) Vállalkozó köteles minőségbiztosítási okokból olyan számítógépes rendszer bevezetésére és
folyamatos alkalmazására, mely rögzít valamennyi beérkező segélyhívás vonatkozásában annak
kezdetét és végét, valamint a beszélgetést. A felvétel készítéséről a Vállalkozónak előzetesen
tájékoztatnia kell a hívót. A rögzített beszélgetéseket külön CD/DVD lemezen (lemezeken) kell
tárolni úgy, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A rögzített beszélgetéseket csak
vitás esetek tisztázása érdekében lehet felhasználni. Vállalkozó köteles a személyiségi jogok
maximális védelmére és a szükséges bejelentések megtételére. A CD/DVD lemezeket 2 hónap után
meg kell semmisíteni
12) Vállalkozó a megfelelő színvonalú betegellátás érdekében köteles a betegek panaszait
kivizsgálni, és a szolgáltatás színvonalának javítása érdekében, továbbá a vállalkozói hibák
korrigálása érdekében minden tőle telhető intézkedést megtenni. Köteles továbbá a panaszokról és
az intézkedéseiről a Megrendelőt havi rendszerességgel írásban tájékoztatni. A panaszokról a
Képviselő-testületet (vagy bizottságait) is tájékoztatni kell a 7) pont szerinti tájékoztatók részeként.
13) Vállalkozó köteles hétvégén és ünnepnapokon is beadni a fekvő- és járóbetegeknek a szükséges
injekciókat.
14) Vállalkozó a háziorvos írásbeli kérésére köteles hétvégén és ünnepnapokon – továbbá a
háziorvos akadályoztatása esetén munkanapokon is - elvégezni a háziorvos által végzett folyamatos
kezeléseket.
15) Vállalkozó a beteg ellátásáról és diagnózisáról a beteg részére ambulánslapot ad át.
16) Vállalkozó köteles Megrendelő (Ajánlatkérő) részére az ügyelet működésével kapcsolatos
szükséges dokumentációkat, tájékoztatás céljából havonta (vagy szükség szerinti időpontokban)
folyamatosan megküldeni.
17) Vállalkozónak járvány és/vagy katasztrófa esetén, továbbá karácsonykor és szilveszterkor,
valamint a Megrendelő külön kérésére hétvégenként, illetve munkaszüneti napokon tartandó nagy
tömeget megmozgató rendezvények idejére megerősített ügyeletet kell tartania. A megerősített
ügyelet ellátásának módját egyeztetnie kell Megrendelővel. A rendezvényekről a Megrendelőnek
előzetesen legalább két héttel előre kell értesíteni a Vállalkozót.
18) Vállalkozónak folyamatosan biztosítania kell a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a
működőképességhez szükséges minimumkövetelményeket. Ehhez kapcsolódóan Vállalkozó
kifejezetten nyilatkozik, hogy az ügyeleti helyiségben és a kivonuló ügyeleti gépkocsiban egyaránt
biztosítja a defibrillátort.
19) Vállalkozó köteles gondoskodni a felnőtt háziorvosi ügyelet a mobil kommunikációs díjak
megfizetéséről, a rezsi díjak a Megrendelőt terhelik.
Vállalkozó köteles az ügyeleti helyiségek takarításáról, tisztántartásáról gondoskodni, a keletkezett
kommunális hulladék és veszélyes hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról, továbbá az orvosi
textíliák tisztításáról gondoskodni.
Vállalkozó köteles gondoskodni az ügyeleti helyiségek karbantartásáról, köteles a működés
műszaki feltételeit biztosítani.
Vállalkozó köteles az ügyelet épületének bejáratánál, valamint az épületen belül tájékoztató táblákat
elhelyeztetni az ügyeletről és annak helyéről.
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20) Vállalkozó köteles a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges anyagok és a Megrendelő által nem
biztosított egyéb eszközök folyamatos, kellő mennyiségben saját költségén történő biztosítására ill.
kapcsolódó feladatok ellátására.
21) A Vállalkozó a tárgyhónapot megelőző hónap ____ munkanapjáig az elkészült ügyeleti
beosztás egy-egy példányát a Megrendelőnek faxon, illetve E-mail formájában el kell juttatnia.
22) Vállalkozó köteles az ügyelettel kapcsolatos valamennyi jelentési kötelezettségének eleget
tenni.
Vállalkozó köteles folyamatosan az ügyeleti napló és egyéb, a jogszabályban előírt nyilvántartások
vezetésére.
23) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult az ellátást és annak minőségét – az
orvosi titoktartás körébe tartozó adatok kivételével – folyamatosan vagy eseti jelleggel ellenőrizni
vagy ellenőriztetni. Vállalkozó köteles Megrendelő ellenőrzési tevékenységét elősegíteni.
Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta, vagy nem
megfelelően végezte, végeztette el. Az ellenőrzési feladatokat a Megrendelő vagy az általa
megbízott szervezet vagy személy végezheti. Az ellenőrzés során a személyiségi-, és betegjogok
nem sérülhetnek.
24) Vállalkozó felel a szolgáltatás nyújtása során bekövetkezett eseményekért, Megrendelő a
szolgáltatás nyújtása során bekövetkezett szakmai hibákért felelősséget nem vállal.
25) Vállalkozó köteles a megrendelőt a tudomására jutását követően haladéktalanul értesíteni
minden olyan eseményről vagy körülményről (különösen a szolgáltatásnyújtás helyét, a működési
engedélyt, a megfelelőség-tanúsítványt, és az NEAK-val való szerződéskötést, illetve az ezekkel
összefüggő bárminemű változást), amely Vállalkozó szerződésben foglalt szolgáltatásainak,
valamint kötelezettségeinek megfelelő teljesítését bármilyen módon késleltetheti, korlátozhatja,
megnehezíti, vagy megakadályozhatja. Az értesítésnek tartalmaznia kell a Vállalkozó által megtett,
vagy megtenni szándékozott intézkedéseket.
Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.
26) Vállalkozó a megkötött szerződés, illetve Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Az
utasítás nem terjedhet ki az orvosi szakkérdésekre, továbbá nem teheti a teljesítést terhesebbé, mint
a hatályos jogszabályokban ill. jelen szerződében megfogalmazottak.
III. MEGRENDELŐ FELADATAI:
27) Megrendelő a 7) pontban rögzített tájékoztatók időpontjáról legalább 21 nappal a javasolt
időpont előtt egyeztet a Vállalkozóval.
IV. A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE:
28) A szolgáltatás ellenértéke és az elszámolás módja:
A szolgáltatás finanszírozása az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által biztosított
támogatás, az önkormányzat saját forrásából történik. A szolgáltatás ellenértékének megfizetése
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozási összeggel, illetve a település által fizetett
pénzeszközzel számla ellenében banki átutalással havonta történik, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése
szerinti fizetési határidővel.
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A Vállalkozó a 43/1999. (III.03) kormányrendelet szerint finanszírozási szerződést köt az Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) területileg illetékes szervével. Az NEAK felé történő
elszámolásról a Vállalkozó gondoskodik. A 43/1999. (III.03) 6. § (3) bekezdése szerint az NEAK a
Vállalkozó részére a díjat havonta, az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben
meghatározottak szerint utalványozza. Az NEAK finanszírozáson felül fizetendő szolgáltatási díjat
az önkormányzat a Vállalkozó és az önkormányzat között létrejövő feladatellátási szerződés alapján
térítik meg.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak
36/A. §-a
o
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet.
Az önkormányzat által az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozáson felül
fizetendő szolgáltatási díj:
nettó ………….forint/hónap, azaz nettó ……betűvel….. forint/hónap.
Vállalkozó az NEAK finanszírozást Megrendelő hozzájárulásával közvetlenül igényeli.
Az NEAK finanszírozás összegét az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet határozza
meg.
Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a
késedelembe esés időpontjától kezdődően a fizetési kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra
köteles a Vállalkozónak – az őt megillető díjazáson felül – a 2013. évi V. tv. 6:155.§ (1)-(2)
bekezdéseiben meghatározott mértékű késedelmi kamatot és a behajtási költségátalányt is
megfizetni. Az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő általi kifizetések késedelmes teljesítéséért
Megrendelő ugyanakkor nem vállal felelősséget.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésben foglalt rendelkezés az irányadó.
A szerződés jellegéhez igazodóan előleg folyósítására, illetve előleg számla kiállítására nincs
lehetőség.
Megrendelő köteles a IV.28. pontban meghatározott díj értékét a Vállalkozó által kiállított számla
alapján havonta a Ptk. 6:130.§ (1)–(2) bekezdése alapján átutalással kiegyenlíteni Vállalkozó
részére.
A Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján szolgáltatás megrendelés estében Megrendelő - amennyiben
Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően
a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:
a) a Vállalkozó(k)z legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy közülük
melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;
b) az összes Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa
a teljesítésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az
ellenértékből;
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c) a Megrendelő felhívja a Vállalkoz(óka)t, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a
teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben
nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a
szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától
számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást;
d) a Megrendelő a vállalkozói és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét
követő harminc - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb hatvan - napon belül
közvetlenül utalja át minden egyes Vállalkozónak és alvállalkozónak;
e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely Vállalkozónak vagy alvállalkozónak a kifizetés
időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, a Megrendelő a Vállalkozói, illetve
az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint
visszatartja.
29) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa a jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatásért a
IV. 28) pontban foglaltakon kívül semminemű többletdíjazásra nem tarthat igényt.
V. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, FELMONDÁSA:
30) Felek a szerződést 36 hónapos határozott időtartamra kötik. A szolgáltatást a szerződés aláírását
követően, de legkésőbb 2018. január 01. napjától kezdve nyújtani köteles Vállalkozó.
31) Szerződő felek kijelentik, hogy súlyos szerződésszegés esetén rendkívüli felmondásnak van
helye. Bármely felet megilleti a rendkívüli felmondás joga, ha a másik fél súlyos szerződésszegést
követ el és azt – amennyiben orvosolható – a szerződésszegő fél külön írásbeli felhívás ellenére sem
orvosolta a felhívásban megjelölt, legalább 15 napos határidőn belül.
Nem kell írásbeli megintést alkalmazni, ha a szerződésszegés nem orvosolható, vagy az a
Vállalkozó szakmai tevékenységével kapcsolatos.
A rendkívüli felmondás vonatkozásában abban állapodnak meg a felek, hogy a felmondás
közlésétől számított 3 hónapig a Vállalkozó ebben az esetben is köteles ellátni a kötelezettségeit.
Amennyiben ezen idő lejárta előtt a Megrendelő gondoskodik a szolgáltatás más általi ellátásáról, a
teljesítési kötelezettség ezen újabb szerződés hatálybalépésig tart.
Rendkívüli felmondásnak van helye különösen azon esetben, ha a beérkező panaszokból alaposan
arra lehet következtetni, hogy Vállalkozó neki felróható magatartásával súlyos szerződésszegést
követ el. Súlyos szerződésszegést követ el Vállalkozó, ha az I-II. fejezetben meghatározott
kötelezettségeit nem teljesíti.
32) A szerződéses kötelezettség nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése, illetve hibás teljesítés
esetén (kivéve: vis maior esetét) a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan esetekre vonatkozik, mely a Vállalkozó
akaratán kívül következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek lehetnek pl.: sztrájk, tűzeset, árvíz.
A vis maior csak akkor váltja ki a fenti joghatást, ha közvetlen összefüggésben áll a Vállalkozó
tevékenységének végzésével és a bekövetkezett szerződésszegéssel.
Vis maiorra a Vállalkozó csak és kizárólag akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben, szkennelt levelet
tartalmazó e-mailben, illetőleg fax útján értesíti Megrendelőt a vis maior tényéről, okáról és
valószínű időtartamáról.
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33) A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. §
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Vállalkozó biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
d) amennyiben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) a finanszírozási
szerződést felmondja a finanszírozási szerződés megszűnésének időpontjával egyező
időpontban;
e) rendkívüli felmondással: ha a Vállalkozó a tevékenységét folyamatosan jogszabálysértő
és a megbízási szerződés megszegő módon végzi, illetve késedelmes szolgáltatás-bevezetés
esetében, amennyiben a késedelem eléri a 30 napot;
VI. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
33) Meghiúsulási kötbér:
A Vállalkozónak felróható lehetetlenülés (ideértve a Vállalkozó szerződésszegésére alapított
Megrendelő általi felmondást/elállást) esetén a Vállalkozó kötbérfizetési és kártérítési felelősséggel
tartozik.
A meghiúsulási kötbér mértéke: a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-a.
Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a kötbéren felüli
kártérítési kötelezettségét. Vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet
alkalmazottai, alvállalkozói, vagy egyéb teljesítési segédei a Megrendelőnek vagy más
alvállalkozóknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa okozott károkat
köteles közvetlenül rendezni, illetve a Megrendelőt mentesíteni minden kárigény követelés alól,
amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A Vállalkozó köteles megfizetni a
Megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb költséget, amelyet a
Megrendelőre a Vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, egyéb teljesítési segédjének magatartása,
vagy mulasztása miatt szabtak ki.
Megrendelő jogosult a kötbérkövetelését az általa a Vállalkozónak fizetendő összegbe beszámítani,
úgy hogy a kötbér összege levonásra kerül a Vállalkozó számlájából. Amennyiben Vállalkozó nem
teljesítése következtében nem keletkezik ellenérték-fizetési kötelezettség, úgy Megrendelő Kötbér
Értesítőt küldhet a Vállalkozónak, aki annak kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a
kötbért Megrendelő részére kifizetni.
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VII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
34) A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek:
A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglaltak alapján írásban
lehet módosítani. Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott
adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező
változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró személyek és a kapcsolattartók
adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset
körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás
bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.
VIII. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE:
36) Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során együttműködnek. Az együttműködést
közreműködőik útján valósítják meg.
Megrendelő közreműködője:
Maglód Város Önkormányzata részéről:
………………………….
2234 Maglód, Fő u. 12.
Tel.:
…………
………………………………

Fax:

…………

Email:

Vállalkozó közreműködője:
………………… / ………………. (cím: …………..., postacím: …………..., tel.: ……………..,
fax: ………………….. e-mail: ………………;)
IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:
37) A Kbt. 136. § (1) bekezdése értelmében a vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a
szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek
a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó a jelen szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé
teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
38) A Kbt. 143. § (3) bekezdésének értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a
szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
39) A Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt
már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
40) A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a
Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
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41) A Kbt. 143. § (2) bekezdésének értelmében Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy
– a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására,
hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett
volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
42) A szerződés teljesítése során a Kbt. 138. § rendelkezései értelemszerűen irányadók.
43) Irányadó jog:
Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére - így különösen a
szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a szerződést biztosító
mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések beszámíthatóságára,
engedményezés útján történő átruházhatóságára és átvállalására – a magyar jog rendelkezéseit kell
alkalmazni.
44) Bírósági kikötés:
Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.
Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 41. §-a alapján megállapodnak abban, hogy a
szerződésből eredő helyi bíróság elé tartozó vagyonjogi jogviták elbírálása kapcsán alávetik
magukat a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének. Jelen bírósági
kikötés hatálya kiterjed a Felek jogutódaira is.
45) Jogról való lemondás hiánya:
Megrendelő részéről jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve
érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely
jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog
érvényesítését.
46) Részleges érvénytelenség:
Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül, a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a
szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.
47) Titoktartás:
Vállalkozó a jelen szerződéssel összefüggésben tudomására jutott, nyilvánosságra még nem hozott
információkat harmadik személynek csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye alapján adhat át,
illetve hozhat nyilvánosságra. Vállalkozó ezen kötelezettsége megszegésével összefüggésben
Megrendelő felé kártérítési kötelezettséggel tartozik.
48) Alvállalkozók:
Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére a Kbt. szabályainak megfelelően jogosult. Vállalkozó
köteles jelen szerződés teljesítésével összefüggésben valamennyi alvállalkozója, teljesítési segédje
igénybevételére vonatkozó szerződésében kikötni, hogy az alvállalkozó tevékenységének
ellenőrzésére a Megrendelő is jogosult.
Vállalkozó felelős az alkalmazottainak, alvállalkozóinak, teljesítési segédeinek magatartásáért.
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A Kbt. 138. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában
részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe
venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor
vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a
Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy
szakemberrel is megfelel – amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági
követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a Megrendelő szűkítette az eljárásban részt
vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon
megfelel – azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési
eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a
megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel
együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok
hatálya alatt. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek
minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok
hatálya alatt.
49) Közlések hatályosulása:
Minden követelést, lemondást, bejelentést vagy a jelen szerződés által megkívánt, vagy
megengedett más értesítést írásban kell elküldeni és azt az alábbiak szerint kell közöltnek tekinteni:
a)
kézben és átvételi igazolás ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában,
b)
ajánlott küldeményként vagy gyorsposta illetve más futárszolgálat útján történő kézbesítés
esetén a kézbesítés időpontjában,
c)
faxüzenet formában az elküldést követő munkanapon,
d)
email formában az email elküldését követő munkanapon.
50) A szerződés felek véleményeltérés nélküli aláírásával jön létre.
51) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos többször módosított
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései szerint kell eljárni,
tekintettel kell lenni a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási
rendeleteinek előírásaira, valamint figyelembe kell venni a vonatkozó - az ajánlattételi felhívásban
nevesített - egészségügyi jogszabályokat is.
52) A felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket békés úton próbálják
rendezni.
53) Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy az esetleges jogszabályi változásokat
folyamatosan nyomon követik és abból adódó kötelezettségeiket teljesítik. A felnőtt és gyermek
ügyeletre vonatkozó jogszabályi háttér lényeges változása esetén Felek 15 napon belül konzultációt
kezdeményezhetnek.
54) A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, dokumentációja, Vállalkozónak az eljárásban
adott ajánlata, valamint az eljárás során rögzített egyéb dokumentumok a jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képezik, és a Felekre nézve kötelező érvényűek. (A közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívása, dokumentációja, Vállalkozónak az eljárásban adott ajánlata, valamint az
eljárás során rögzített egyéb dokumentumok fizikai értelemben a jelen szerződéshez nem kerülnek
csatolásra).
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55) Jelen szerződés …. oldalon, …. egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet
Felek értelmezés és elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírtak.
Maglód, 2017. …………. …………..
Vállalkozó:

Megrendelő:

………………………..….
…………………….……. sk.

………………………..
Tabányi Pál polgármester sk.
Ellenjegyző:

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata
2. sz. melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 138.§ (3) bekezdése alapján alvállalkozókról (adott
esetben)
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15. számú melléklet
MŰSZAKI LEÍRÁS
Központi orvosi ügyelet (felnőtt és gyermekorvos) biztosítása munkanapokon 18:00-24:00
óráig látogatható, 24:00 - reggel 8.00-ig kijáró, valamint pihenő-, ünnep- és munkaszüneti
napokon az előző munkanap 16:00-tól a munkaszüneti napo(ka)t követő első munkanap
08:00 óráig kijáró ügyelet folyamatosan. A szolgáltatás keretében a település központi
látogatható háziorvosi ügyeletének tevékenységét a Rákóczi u. 7. szám alatt található orvosi
rendelőben kell biztosítani. A központi ügyelet ellátásához szükséges személyi, tárgyi
feltételeket nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania.
Az ügyeleti ellátással érintett lakosok száma összesen 12.392 fő (_______év______hó___ elsejei
lakosságszám) + 2 % fő.
Az Ajánlatkérő csak olyan Ajánlattevő ajánlatát fogadja el, amely az ügyeleti szolgáltatást az
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)
által finanszírozott formában nyújtja, azaz nyertes ajánlattevőnek a szolgáltatás
finanszírozására közvetlenül az NEAK- va l kell szerződést kötnie, a 43/1999.(III.3) Korm.
rendelet alapján. Ajánlatkérő az NEAK-támogatás előfinanszírozását nem biztosítja.
Követelmény, hogy a nyertes ajánlattevő az ügyeleti szolgáltatást az Ajánlatkérő által
használatra átadott helyiségekben folyamatosan ellássa úgy, hogy a
o a minden kor hatályos szakmai minimumfeltételeknek megfelelő tárgyi
feltételeket biztosítsa
o a mindenkor hatályos szakmai minimumfeltételeknek megfelelő személyi
feltételeket biztosítsa
o havonta, számla ellenében a rezsiköltséget Ajánlatkérő számlájára megfizesse.
A szakmai feltételekre vonatkozó jogszabályokban, a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11.§ (3)(4), (9) bekezdésében előírt képesítéssel rendelkező legalább ____fővel, akik közül van
legalább a felhívás III.1.3) M 1. pontjában előírt szakmai követelményeknek
megfelelnek
Az ügyeleti ellátáshoz szükséges gyógyszerek, gyógyászati eszközök biztosítása a nyertes
ajánlattevő feladata.
Az időközben bekövetkező esetleges jogszabályváltozás esetén az ott meghatározott
feltételeknek történő megfelelés biztosítása teljes mértékben Vállalkozó feladata.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá az ügyeleti szolgálat ellátásához szükséges
gépkocsi biztosítása is!
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A megajánlott szolgáltatásnak a szerződés teljes időtartama alatt meg kell felelnie a
mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi előírások – különös tekintettel az alábbiak –
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4/2000. (II.25.) EüM rendelet
18/2007. (IV. 17.) EÜM rendelet
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet
47/2004. (V.11.) ESZCSM rendelet
1997. évi CLIV törvény az egészségügyről
217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet
43/1999. (III.3.) Korm. rendelet
4/2009. (III.17.) EüM rendelet
2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról

előírásainak ill. a mindenkori a tevékenységgel kapcsolatos jogszabályi előírásoknak,
követelményeknek!
A Vállalkozónak (nyertes ajánlattevő) a szolgáltatás teljesítése során többiek között
az alábbiakra is figyelemmel kell a szolgáltatást nyújtania, ezen feltételeket az
ajánlattétel során figyelembe vennie:
Az ügyeleti szolgálat az ügyeleti helyiségben ambuláns járó beteg szolgálatot működtet.
A járóbeteg-ambulancián a szolgálatot orvos és egy ápoló / nővér látja el.
Gyógyszer és műszerkészlet
Az ambulancia gyógyszereit, felszerelési tárgyait az ügyeleti szolgálat biztosítja.
A gyógyszer és műszerkészlet kialakításánál figyelembe kell venni a terület
elhelyezkedéséből adódó sajátosságokat. Az alapszintet tartalmazó gyógyszerek listáját
félévente frissíteni kell, ami az új nagyobb hatású gyógyszerek alkalmazásának
lehetőségével jár. (Ez a Vállalkozó feladata!)
Az ügyeleti szolgálat személyzete
Feleljenek meg a 60/2003.(X .20.) ESZCSM rendelet, valamint a 4/2000. (II. 25.) EüM
rendelet idevonatkozó előírásainak (valamint az ajánlati felhívásban megadott egyéb
követelményeknek)!
A jelen eljárás eredményeképpen, ezen ügyeleti ellátásban dolgozó összes személynek, a
szerződéskötést vagy jelen ügyeleti munkába történő első munkába állását követően valamint
havonta le kell adni Megrendelő részére személyi adatait! (új munkatárs felvételekor vagy
kilépéskor annak adatait át kell küldeni Megrendelő részére 48 órán belül!)
Az ügyeleti szolgálatban alkalmazott orvosok rendelkezzenek a vonatkozó jogszabályokban
előírt minimális képesítésekkel!
Egyéb feltételek
Ajánlattevőnek mindenki által jól látható helyen ki kell helyezni a panaszokkal kapcsolatos
címet, valamint az ügyeleti helyiségben az ügyeletet működtető vállalkozó megnevezését, a
panasz, vagy dicséret fogadásának helyét, ill. az utcai bejáratnál az ügyelet elérhetőségét
lehetővé tevő telefonszámokat! Célszerű a bejáratnál egy térkép elhelyezése melyen az ügyeleti
szolgálat területi hatásköre jelezve van.
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Ajánlattevőnek a rendelő belső kialakítását és bútorozását úgy kell átrendezni, kiegészíteni,
hogy az ügyelet egy telephelyen, de elkülönített legyen; a váróból, utcáról a betegek
vizsgálóban ne legyenek láthatóak, ill. azok a vizsgálat bármely szakaszában ne legyenek kitéve
indokolatlan zaklatásnak; és őket a vizsgálatuk során az orvoson és az asszisztensen kívül senki
ne láthassa! Ajánlattevőnek a körülményekhez képes biztosítani kell, hogy az ügyeleti
helyiséghez tartozó váróhelyiség a betegek részére minden körülmények között rendelkezésre
álljon.
Az ügyeleti tevékenység során (a rendelőben ill. a kihívás helyszínén) a vállalkozónak meg kell
oldania, hogy a betegek személyiségi jogai ill. a diszkréció követelményei teljesülhessenek!
Lehetőség szerint ne foglalkozzék és ne kerüljön kapcsolatba a beteggel (természetesen a
vészhelyzetek kivételével) nem egészségügyi személyzet pl. gépkocsivezető!
A beteg ellátása során szeméremérzetére tekintettel ruházata csak a szükséges időre és a
szakmailag indokolt mértékben távolítható el. (ilyen esetekben csak a lehető legkevesebb, az
elvégzendő tevékenységhez feltétlenül szükséges létszámú, egészségügyi végzettségű
szakember lehet jelen.)
A Vállalkozó a tárgyhónapot megelőző hónap 5. munkanapjáig az elkészült ügyeleti beosztás
egy-egy példányát a Megrendelőnek faxon, illetve E-mail formájában el kell juttatnia.
Az NEAK elszámolás elkészítéséhez szükséges adatokat minden hónap 8. napjáig át kell adni
Megrendelő részére (az általa meghatározott formában).
Vállalkozó vállalja, hogy az ügyeleti telefonhívások regisztrálása érdekében számítógépes
hangarchiváló programot használ! A rögzített felvételeket 1-2 hetente archiválja (pl.:DVD
RAM-ra) úgy, hogy biztosítja legalább 1 hónapig a beérkező hívások visszakereshetőségét,
2 hónapig megőrzi és mint egészségügy dokumentációt, annak szabályai szerint tárolja.
Ezzel lehetővé teszi, hogy hónapok múlva is visszakereshető legyen az elhangzott
beszélgetés jogi és szakmai biztonságot nyújtva mind az ügyeletben résztvevő orvosoknak,
mind a Megrendelőnek. A Vállalkozó vállalja továbbá, hogy az így keletkezett
információkat írásbeli !érésre a Megrendelő részére teljes eredeti formában 24 órán belül
átadja!
Az ügyelet és a Megrendelő (ajánlatkérő) kapcsolata
Az ügyeletvezető főorvos (részletes adatai az ajánlatban ill. változás esetén megadandók)
köteles időszakonként ellenőrizni az ügyeleti napló bejegyzéseit, ill. minden, a beteggel
kapcsolatos dokumentációt, függetlenül, hogy az naplózás, vagy számítógépes nyilvántartás
formájában áll rendelkezésre. Ellenőrzése terjedjen ki az ügyeletet végző munkatársak
munkájának minőségére, az ügyeleten való megjelenés pontosságára, a kivonulások rendére, az
ügyeleti munka szervezettségére, az adminisztráció ellenőrzésére.
A lakosság részéről történő bejelentések vizsgálatát kezdje meg, jogos panasz esetében
haladéktalanul lépjen kapcsolatba az ügyelet szakvezető orvosával.
A Vállalkozó és a Megrendelő(Ajánlatkérő) közötti kapcsolat tartása érdekében felek
időszakonként előre megbeszélt terv szerint rövid munka-találkozást tartanak!
Az ügyeletet ellátó szervezet ellenőrzését Megrendelők vezetői által kijelölt személy, ill.
személyek végzik, akik ezen tevékenységek végzéséhet a Megrendelőtől megbízó levelet
kapnak.
Vállalkozó köteles Megrendelő (Ajánlatkérő) részére az ügyelet működésével kapcsolatos
szükséges dokumentációkat, tájékoztatás céljából havonta (vagy szükség szerinti időpontokban)
folyamatosan megküldeni! (a dokumentációk formáját és tartamát az idevonatkozó rendeletek,
előírások, valamit Megrendelők mindenkori igényei határozzák meg!)
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16. számú melléklet
Kbt. 73.§ (5) bekezdése szerinti tájékoztatás
Azon szervezetek neve és elérhetősége, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§
(5) bekezdése alapján:
Nemzetgazdasági Minisztérium (munkabiztonság)
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Web: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
A tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása az alábbiak szerint
történik:
A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztálya Munkavédelmi
Információs Szolgálatot (MISZ) működtet:
Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-292
E-mail cím: munkaved-info@ommf.gov.hu
A megyeszékhelyeken, a helyszínen a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok
Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztályai (elérhetőségeik
megtalálhatóak
a
http://www.ommf.gov.hu/index.php
honlapon
az
„Elérhetőségek/Munkavédelmi felügyelőségek” menüpont alatt) segítik tájékoztatással
és tanácsadással a munkáltatókat és a munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket,
továbbá az érdekképviseleteket munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában,
kötelezettségeik teljesítésében.
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
Székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.
Tel.: 06-1- 477-5700
Fax: 06-1- 477-5800
Honlap: www.munka.hu
Országos Közegészségügyi Központ
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-4. szám
Levelezési cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-4. szám
Tel.: 06-1/476-1100 (központi telefonszám)
e-mail:okk@okk.antsz.hu
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Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (bányászati munkavédelem)
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95.
Tel.: 06-1/301-2900 (központi telefonszám)
Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80/204-258
E-mail cím: hivatal@mbfh.hu
2015. április 01-től a megyei kormányhivatalokba integrálódott területi
bányakapitányságok elérhetősége és illetékességi területe megtalálható a www.mbfh.hu
honlapon az „Elérhetőség/Korábbi bányakapitányságok” menüpont alatt.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A-B.
Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.:675
Ügyfélszolgálat: Zöld-pont Iroda, 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. fsz. 6.
Telefon: +36 1 224 9100
Honlap: www.orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu
A megyeszékhelyeken, a helyszínen a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályai (elérhetőségeik megtalálhatóak a
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/teruleti-felugyelosegek.php honlapon) adnak
tájékoztatást a gazdasági szereplőknek.
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége
Emberi Erőforrások
államtitkárság

Minisztériuma,

Társadalmi

Felzárkózásért

felelős

székhely: 1054 Bp. Báthory u. 10
Telefonszám: 06 1 795 5478
e-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Telefonszám: +36-1-412-9742
E-mail cím: info@szgyf.gov.hu
Honlap: www.szgyf.gov.hu
A megyeszékhelyeken a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság megyei
kirendeltségei (elérhetőségeik megtalálhatóak a www.szgyf.gov.hu honlapon) adnak
tájékoztatást a gazdasági szereplőknek.
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17. számú melléklet
Szakmai ajánlat
Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokkal átadott műszaki leírás (feladatmeghatározás) alapján kell az ajánlati árát kialakítani, mely fix összegű a szerződéses
időtartam végéig. A kért ellenszolgáltatást Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumok
részét képező Felolvasólapon, az ott meghatározott formában és módon kell megadnia
magyar forintban (HUF).
Az ajánlati árnak maradéktalanul tartalmaznia kell a közbeszerzési dokumentumokban (beleértve az
Ajánlatkérő által esetlegesen kibocsátott kiegészítő tájékoztatást is) részletezett valamennyi
feladatot, utalást, kiegészítést és a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget.
A befejezési határidőre prognosztizálva az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania a szerződés
időtartama alatt bekövetkező esetleges árváltozásokra, és tartalmaznia kell mindazon költségeket,
melyek az ajánlat tárgyának első osztályú megvalósításához, a felhívásban és a további
közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek betartásához, valamint a közbeszerzési eljárás során
kifejezetten nem említett, de a szakmai szokások szerint a kifogástalan és a hatályos
jogszabályoknak megfelelő teljesítéshez kapcsolódó tevékenység ellátásához és a szerződésszerű
teljesítéshez szükségesek.
Az árképzésben valamennyi nehezítő körülmény figyelembevételre kell, hogy kerüljön, mivel erre
semmilyen különleges kártalanítás nem történhet.
Az ajánlati ár mellett a további értékelési részszempontokra (minőségi szempontok)
vonatkozó ajánlatát szintén a Felolvasólapon kell az Ajánlattevőnek megadnia az eljárást
megindító felhívásban előírt módon.
Ajánlattevőnek a szakmai ajánlata részeként a felhívásban rögzített minőségi szempontok
vállalása esetén be kell mutatnia:
1.
Az ügyeletet ellátók tevékenységi körének leírását
2.
Beteg-panaszok ajánlattevő általi kezelésére vonatkozó szabályozását
3.
A dokumentációs rend összefoglalását
4.
A rendkívüli helyzetek kezelésének módját
5.
A páciens háziorvosa irányába történő tájékoztatás módszerét
6.
A halott vizsgálatra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek ellátásának módszerét
A szakmai ajánlatban minimálisan az alábbiakra kell kitérni:
1. Az ügyeletet ellátók tevékenységi körének leírása:
Ajánlattevőnek ismertetnie kell, hogy pontosan milyen módon szabályozza az ügyeletben dolgozó
szakemberek tevékenységét, kinek mi a feladata, milyen felügyeleti rendszert gyakorol.
2. Beteg-panaszok ajánlattevő általi kezelésére vonatkozó szabályozás bemutatása:
Ajánlattevőnek ismertetnie kell, hogy milyen módon kívánja kezelni a panaszügyeket, mivel
kezelésük nagyban befolyásolja az ügyelet, ezáltal pedig ajánlattevő és ajánlatkérő lakossági
megítélését.
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3. Dokumentációs rend összefoglalása:
Az ellátások dokumentációja minden probléma, panasz esetén – akár bíróság előtt is – meghatározó
jelentőségű, ezért ennek jogszabály-konform megkövetelése lényeges működési szempont
ajánlattevő vonatkozásában. Az ajánlattevőnek ismertetnie kell az általa alkalmazott dokumentációs
rendet.
4. Rendkívüli helyzetek kezelésének leírása:
Ajánlatkérő számára fontos szempont, hogy ajánlattevő milyen módon tud kezelni rendkívüli
helyzeteket, tudja-e azt biztosítani, hogy a folyamatos ellátás rendkívüli helyzetben is rendelkezésre
álljon. Pl. több ügyeleti dolgozó egyszerre esik ki a műszakból járványos betegség miatt, az ügyeleti
gépjármű elromlik/balesetet szenved; rendkívüli időjárási körülmények jelentkeznek stb. Az
ajánlattevőnek ismertetnie kell, hogy a rendkívüli helyzetek kezelésére milyen megoldással és
módon készül.
5. A páciens háziorvosa irányába történő tájékoztatás módszerének bemutatása:
A területet ellátó háziorvosok és az ügyelet kommunikációjának sarokköve, hogy milyen módon és
minőségben tudja tájékoztatni az ügyelet a háziorvosokat arról, hogy pácienseik ügyeleti ellátásban
részesültek, valamint arról, hogy mi történt velük az ellátás során. Ez a fajta kommunikáció a
betegek háziorvosi ellátása szempontjából nem nélkülözhető és jelentősen befolyásolja az ügyelet
megítélését a háziorvosok részéről. Az ajánlattevőnek ismertetnie kell a tájékoztatási módszert.
6. A halott vizsgálatra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek ellátása módszerének bemutatása:
A halál tényéhez számos, az elhunyt hozzátartozói szempontjából jelentős jogkövetkezmények
fűződnek. A halál körülményeinek, helyének, idejének, az elhunyt életében tett esetleges, szerv-,
illetve szöveteltávolításra vonatkozó tiltakozó nyilatkozat létének megállapításától függően kerülhet
sor pl.: hatósági eljárás, átültetés céljából szerv-, illetve szövetkivétel, kórbonctani vizsgálat
elvégzésének kezdeményezésére, ezért a halott vizsgálat megfelelő és körültekintő elvégzése, és az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv., továbbá ennek a halottakkal kapcsolatos rendelkezési
végrehajtásáról szóló a 34/1999. (IX.24.) BM-EüM-IM együttes rendeletben előírt szerteágazó
dokumentációs kötelezettség precíz teljesítése a háziorvosi munka egyik kiemelt fontosságú, de
nem megfelelő ellátása esetén számos vitás helyzetet eredményezhető eleme. A halott vizsgálattal
kapcsolatos kötelezettségek tejesítésének módját az ajánlatban be kell mutatni.
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