
Ö S S Z E G E Z É S   

A Z  A J Á N L A T O K  E L B Í R Á L Á S Á R Ó L  

I. szakasz: Ajánlatkérő 

 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név:  

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 

Postai cím:  

Fő út 11. 

Város:  

Mosonmagyaróvár 

Postai irányítószám: 

9200 

 

II. szakasz: Tárgy 

 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 

„Orvosi ügyelet ellátása Mosonmagyaróvár és Mosonudvar települések közigazgatási 

területén” 

 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

TÁRGYA 

Szolgáltatás megrendelés:   

„Orvosi ügyelet ellátása Mosonmagyaróvár és Mosonudvar települések közigazgatási 

területén” 

CPV- KÓDOK 

85000000-9 Egészségügyi és szociális gondozási szolgáltatások 

85121100-4 Általános orvosi szolgáltatások 

85121291-9 Gyermekgyógyászati szolgáltatások 

MENNYISÉGE 

Az ügyeleti ellátás a napi rendelési időn kívül bekövetkezett sürgősségi esetekben biztosítja 

Mosonmagyaróvár és Mosonudvar lakossága számára a mindenkori vonatkozó jogszabályi 

előírások szerint az alapellátási szintű sürgősségi egészségügyi ellátás meghatározott 

igénybevételének lehetőségét.  

Az ellátandó lakosság (felnőtt és gyermek) lélekszáma 2016. december 31-én 

Mosonmagyaróvár vonatkozásában 33.817 fő, Mosonudvar vonatkozásában 447 fő (2017. 

március 31-ig a NEAK felé lejelentett adat, a népességszám alakulásával változhat). A 

létszámadat tekintetében a NEAK felé lejelentett adat irányadó, amely minden év március 31. 

napjával aktualizálásra kerül.   

Központi ügyelet: a kórházon kívüli sürgősségi ellátás végzésére létrehozott egység, amely több 

háziorvosi körzet lakosságának folyamatos vagy meghatározott időben történő alapellátási 

szintű sürgősségi ellátását végzi az adott területet ellátó mentőszolgálattal együttműködve. 

Ajánlattevő gondoskodik a központi orvosi ügyeleti szolgáltatásról hétköznaponként este 16.00 

órától másnap reggel 8.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 8.00 órától a következő munkanap 

8.00 óráig.  

A nyertes ajánlattevő által folytatott szolgáltató tevékenységnek meg kell felelnie a mindenkori 

e feladatra vonatkozó hatályos jogszabályoknak, valamint a szakmai szabályokban foglalt 



követelményeknek. Ajánlattevő nyertessége esetén felelősséggel tartozik az általa 

foglalkoztatott személyekért és az általa végzett ügyeleti betegellátásért, valamint az 

eszközökért.  

A háziorvosi ügyeleti ellátás finanszírozásának elsődleges forrása a Nemzeti Egészségügyi 

Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) általi támogatás, melyet a nyertes ajánlattevő az általa 

megkötött finanszírozási szerződés alapján közvetlenül igényel meg.  

A központi ügyelet szolgáltatási helye (mindkét település vonatkozásában): 9200 

Mosonmagyaróvár, Mosonyi Mihály u. 37. szám alatt biztosított és kijelölt orvosi rendelő és 

egyéb hozzátartozó helyiségek. Amennyiben a beteg állapota indokolja, nyertes ajánlattevő a 

beteget otthonában, illetve tartózkodási helyén köteles ellátni, vagy a mentőszolgálat útján 

gondoskodni a beteg otthonában történő ellátásáról, illetve az állapotának megfelelő ellátási 

szinten működő egészségügyi szolgáltatóhoz történő utalásáról.  

Ajánlatkérő a szolgáltatás végzéséhez szükséges ügyeleti helyiségeket önkormányzati tulajdonú 

épületben biztosítja – ajánlattevő ezirányú igénye esetén -, külön megkötött használati 

szerződés ellenében, a mindenkori jogszabályoknak megfelelően (1 db beteg váró, 1 db orvosi 

vizsgáló, 1 db vetkőző, 3 db pihenő, 1 db fektető, 1 db konyha, 2 db beteg WC és 1 db személyzeti 

WC és 1 db személyzeti mosdó, mozgássérült személy részére WC, gépkocsi tárolására garázs). 

A fentiekben írt helyiségek kizárólagosan csak ügyeleti célokat szolgálnak és szolgálhatnak. 

Ajánlatkérő rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja át az épületrész helyiségeit, 

bútorozatlan állapotban. A helyiségek használatáért ajánlattevő fizetési kötelezettséggel nem 

tartozik, azonban az ügyeleti helyiségek használatából adódó mindennemű rezsiköltséget 

nyertes ajánlattevőnek kell fizetnie. Az ügyeleti helyiség épületében 3 háziorvosi rendelő 

működik, a rezsiköltségek megállapítása arányosítással történik.   

A megkötésre kerülő használati szerződés alapján a rendelő épületének állagmegóvási, 

karbantartási kötelezettségeinek felelősségét a Polgári Törvönyvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény tartalmazza.  

Nyertes ajánlattevő nem köteles az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott ügyeleti helyiséget 

használni. Ebben az esetben, az ajánlattevő által használni kívánt ingatlannak az alábbi 

paraméterekkel kell rendelkeznie: 

 Mosonmagyaróvár belterületén helyezkedik el; 

 tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető; 

 minimálisan az alábbi helyiségekkel rendelkezik a mindenkori jogszabályoknak 

megfelelően (1 db beteg váró, 1 db orvosi vizsgáló, 1 db vetkőző, 3 db pihenő, 1 db fektető, 1 

db konyha, 2 db beteg WC és 1 db személyzeti WC és 1 db személyzeti mosdó, mozgássérült 

személy részére WC, gépkocsi tárolására garázs). 

Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy az ajánlatkérő által biztosított 

helyiséget kívánja-e igénybe venni vagy ajánlattevő maga biztosítja. Amennyiben ajánlattevő 

maga biztosítja a helyiséget, úgy az ajánlata részeként köteles csatolni az ingatlan leírását 

(megjelölve és bemutatva valamennyi jellemzőt, amely az előírtaknak történő megfelelést 

igazolja), továbbá a bemutatott ingatlan tulajdonosa(i)nak (felhasználási jogosultjainak) 

nyilatkozatát a szerződés teljesítéséhez szükséges helyiség rendelkezésre állásáról. 

Amennyiben a bemutatott ingatlan saját tulajdonban áll, a cégjegyzésre jogosult képviselőnek 

erről nyilatkoznia kell az ajánlatban és csatolni kell a hozzá tartozó tulajdoni lapot is. 

Amennyiben a bemutatott ingatlan nem saját tulajdonú (pl. bérelt), az ajánlathoz csatolni kell 

az ingatlan rendelkezésre állásáról szóló aláírt és érvényes szerződést (előszerződést), vagy a 

bemutatott ingatlan tulajdonosának kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az 

ingatlant a szerződés teljes időtartamára ajánlattevő rendelkezésére bocsátja. 

Ajánlattevő a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi feltételrendszert köteles biztosítani 

a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet szerint, illetve a mindenkor hatályos egyéb jogszabályi 



előírásoknak megfelelően. Ajánlattevő felelősséggel tartozik az általa foglalkoztatott 

személyekért.  

Ajánlattevőnek folyamatosan rendelkeznie kell a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet 4601-es 

szakma kódjához tartozó, tehát a szolgáltatás nyújtásához előírt működési engedélyhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, műszaki-, technikai felszereltséggel. 

A teljesítéshez (ügyeleti ellátáshoz) szükséges gyógyszerek, gyógyászati eszközök biztosítása az 

ajánlattevő feladata.  

Ajánlattevőnek biztosítani kell a teljesítés helyszínén 1 db megkülönböztetett jelzésekkel ellátott 

ügyeleti gépkocsit, és annak meghibásodása, üzemzavara esetén 1 db tartalék – 

megkülönböztetett jelzésekkel ellátott – gépkocsit. Ajánlattevő mindkét gépkocsi szerződés 

teljes időtartama alatt történő rendelkezésre állásáról ajánlatában nyilatkozni köteles. 

Ajánlattevő kötelezettségét képezi a teljesítéshez (ügyeleti ellátáshoz) szükséges, a vonatkozó 

hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő műszer- és eszközpark folyamatos, a teljesítés 

helyén történő rendelkezésre tartása. Az alapellátásban használt szoftver működtetése, 

használata és folyamatos karbantartása nyertes ajánlattevő feladata. Ajánlattevő köteles az 

eszközök állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságának garantálására, az 

esetlegesen okozott károk helyreállítására. Ajánlattevő a nem szakszerű munkavégzésből eredő 

károkért teljes körű felelősséggel, költségátvállalás mellett felel. 

Az ügyeleti ellátásban alkalmazni kívánt egészségügyi szakemberek meg kell, hogy feleljenek a 

4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendeletben és a 96/2003. 

(VII.13.) Korm. rendeletben szabályozott feltételeknek, illetve a szolgáltatást érintő, egyéb 

hatályos jogszabályi előírásoknak.  

Az ügyelet működését leíró, a NEAK, a területileg illetékes működési engedélyező hatóság, az 

ajánlatkérők számára szükséges egészségügyi és statisztikai adatokat biztosító dokumentációs 

rendszer felépítése és működtetése ajánlattevő kötelezettsége. Ezen feltétel nem vagy hiányos 

teljesítéséből eredő valamennyi kárért az ajánlattevő tartozik felelősséggel.  

Az ellátandó feladatok:  

Az ügyeleti, készenléti szolgálatot teljesítő orvos feladatait az egészségügyi ellátás folyamatos 

működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet 15. § (9) 

bekezdése szabályozza. 

Nyertes ajánlattevő a jogszabályi feltételek alapulvételével és betartásával minimálisan 

köteles:  

1) a fentiekben megjelölt települések vonatkozásában a központi háziorvosi és a kiegészítő 

házi gyermekorvosi ügyeleti feladatokat ellátni, 

2) az ügyeletben résztvevő személyzetet foglalkoztatni, részükre az ügyeleti beosztást 

meghatározni,  

3) számukra bért vagy díjat fizetni,  

4) számukra munkaruhát és védőeszközt biztosítani,   

5) gépkocsi üzemeltetéséről gondoskodni, az üzemeltetéssel és a fenntartással járó 

költségeket fedezni,  

6) a rendelkezésre bocsátott ügyeleti helyiségek rezsiköltségét fizetni, (házi orvosi ügyelet 

vonatkozásában)  

7) a polgári törvénykönyv használati szerződésre vonatkozó rendelkezései alapján a 

bérlőre háruló kötelezettségeknek eleget tenni,  

8) a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, egyszer használatos készlet pótlásáról 

gondoskodni,  

9) az eszközök, műszerek, informatikai eszközök karbantartásáról, javításáról, pótlásáról 

és fertőtlenítéséről gondoskodni,  

10) az orvosi textíliát biztosítani, annak tisztításáról gondoskodni, 

11) a veszélyes hulladék elszállításáról gondoskodni,  



12) a központi orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatos minden adminisztratív feladat 

elvégzését biztosítani a NEAK felé, a jelentési kötelezettséget megtenni, 

13) hétvégén, valamint munkaszüneti napokon, ügyeleti időben a háziorvosok, 

kezelőorvosok által előzetesen elrendelt sürgősségi injekciózást elvégezni, 

14) a felelősségbiztosítást a vonatkozó jogszabályok szerint megkötni, 

15) a feladatellátás jogszerű biztosítására és végrehajtására vonatkozó jogszabályokat 

betartani ,vállalni, hogy minden, a szolgáltatás ellátásához szükséges engedélyt - a feladat 

kezdő időpontjáig -– megszerez és a teljesítés során érvényben tartja vagy megújítja,  

16) ajánlatkérő havi rendszerességgel kér forgalmi adatokat, és évente átfogó beszámolót 

az ügyelet tevékenységéről, melyet nyertes ajánlattevő minden hónap 10. napjáig köteles 

teljesíteni az ajánlatkérő által kapcsolattartásra kijelölt személy részére,  

17) ajánlattevő köteles megszervezni az ügyeleti helyiségekben a takarítást, a textil 

mosatást. 

A szerződés időtartama alatt bekövetkező esetleges jogszabályváltozás esetén az ott 

meghatározott feltételeknek történő megfelelés biztosítása teljes mértékben nyertes ajánlattevő 

feladata. 

 

IV. szakasz: Eljárás 

 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 

Kbt. Harmadik rész, Kbt. XVII. Fejezet, Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nemzeti, nyílt eljárás 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 

Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nemzeti, nyílt eljárás 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását 

megalapozó körülmények ismertetése: --- 

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése: --- 

 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: --- 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: --- 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 

(2017/07/20) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett 

intézkedések ismertetése: --- 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2- 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre 

bocsátásának indoka:--- 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [-]  

Elnevezés:  

„Orvosi ügyelet ellátása Mosonmagyaróvár és Mosonudvar települések közigazgatási 

területén” 

 



Az eljárás eredményes volt  igen  nem 

 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: 

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 

intézkedések ismertetése: 2 

 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 
A beérkezett ajánlatok száma: [3]  

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 

szempont szerinti tartalmi eleme(i) 

1. Ajánlattevő  

neve: OXY-MOV Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi 

Betéti Társaság 

címe (székhelye, lakóhelye): 9200 Mosonmagyaróvár, Ady u. 3/a 

adószám:  22293374-2-08 

Főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek: 

Értékelési részszempontok Ajánlat 

1. Kiegészítő finanszírozási díj (nettó HUF / fő / hó) nettó 32 Ft/fő/hó 

2. Az M.1.a) alkalmassági feltétel szerinti, a szerződés teljesítésében 

résztvevő szakorvos/nem szakorvos [a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt 

feltételekkel] sürgősségi ellátásban szerzett tapasztalata (hónapokban 

megadva) 

40 hónap 

3. Az M.1.b) alkalmassági feltétel szerinti, a szerződés teljesítésében 

résztvevő ápoló (OKJ)/körzeti ápoló/körzeti, közösségi szakápoló/felnőtt 

szakápoló/mentőápoló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentőtiszt 

sürgősségi ellátásban szerzett tapasztalata (hónapokban megadva) 

192 hónap 

4. Meghiúsulási kötbér mértéke (%/naptári nap, min. 0,5%/naptári nap, 

max. 2%/naptári nap) 
1,5 % / naptári nap 



Az OXY-MOV Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. ajánlattevő ajánlata érvényes, mivel 

mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban előírtaknak..  

2. Ajánlattevő  

neve: OXYTRANS Kft. 

címe (székhelye, lakóhelye): 3400 Mezőkövesd, József Attila u. 3. 

adószám:  11077585-1-05 

Főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek: 

Az OXYTRANS Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes, mivel mindenben megfelelt a vonatkozó 

jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak.  

Értékelési részszempontok Ajánlat 

1. Kiegészítő finanszírozási díj (nettó HUF / fő / hó) nettó 38 Ft/fő/hó 

2. Az M.1.a) alkalmassági feltétel szerinti, a szerződés teljesítésében 

résztvevő szakorvos/nem szakorvos [a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt 

feltételekkel] sürgősségi ellátásban szerzett tapasztalata (hónapokban 

megadva) 

60 hónap 

3. Az M.1.b) alkalmassági feltétel szerinti, a szerződés teljesítésében 

résztvevő ápoló (OKJ)/körzeti ápoló/körzeti, közösségi szakápoló/felnőtt 

szakápoló/mentőápoló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentőtiszt 

sürgősségi ellátásban szerzett tapasztalata (hónapokban megadva) 

60 hónap 

4. Meghiúsulási kötbér mértéke (%/naptári nap, min. 0,5%/naptári nap, 

max. 2%/naptári nap) 
0,5 % / naptári nap 

 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára 

az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb 

oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 



 
  

  
Az ajánlattevő neve: 

OXYTRANS Kft. 

Az ajánlattevő neve: 

OXY-MOV Bt.  
Az értékelés A részszempontok 

  
   

részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

Értékelési pontszám Értékelési pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési pontszám Értékelési pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

 
1. Kiegészítő finanszírozási díj 

(nettó HUF / fő / hó) 
70 84,21 5894,74 100,00 7000,00 

 
2. Az M.1.a) alkalmassági feltétel 

szerinti, a szerződés teljesítésében 

résztvevő szakorvos/nem 

szakorvos [a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről szóló 4/2000. (II. 

25.) EüM rendeletben előírt 

feltételekkel] sürgősségi 

ellátásban szerzett tapasztalata 

(hónapokban megadva) 

10 100,00 1000,00 100,00 1000,00 

 
3. Az M.1.b) alkalmassági feltétel 

szerinti, a szerződés teljesítésében 

résztvevő ápoló (OKJ)/körzeti 

ápoló/körzeti, közösségi 

szakápoló/felnőtt 

szakápoló/mentőápoló/diplomás 

ápoló/egyetemi okleveles 

ápoló/mentőtiszt sürgősségi 

ellátásban szerzett tapasztalata 

(hónapokban megadva) 

10 100,00 1000,00 100,00 1000,00 

 4. Meghiúsulási kötbér mértéke 

(%/naptári nap, min. 
10 0,00 0,00 100,00 1000,00 



0,5%/naptári nap, max. 

2%/naptári nap) 
 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 

 7894,74  10000,00 



V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 

szempontrendszer alkalmazásáról (K.É. 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) alapján: az 

ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 

(amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 0, felső határa: 100. 

Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont tekintetében a kiegészítő finanszírozási díjra tett 

megajánlást értékeli. Ezen megajánlásnak nem része a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő által 

biztosított támogatás, ajánlatkérő kizárólag az ajánlatkérő által fizentendő kiegészítő finanszírozási 

díj (ajánlatkérőtől kért többlet támogatás) vonatkozásában kéri az árat megadni. 

Ajánlatkérő a 2. és 3. értékelési részszempont tekintetében azt értékeli, hogyaz ajánlati felhívás 

M.1.a) pontja, illetve M.1.b) pontja szerinti alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakembernek 

hány hónap tapasztalata van sürgősségi betegellátásban.  

A 2. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel 

meghatározza, hogy a szakember tekintetében legfeljebb 36 hónap szakmai tapasztalatot vesz 

figyelembe, amit a 2. értékelési részszempont legkedvezőbb szintjének minősít. Az ennél kedvezőbb 

vállalásokra ajánlattevő többletpontra nem jogosult, és a ponthatár felső határával azonos számú 

pontot kap. Amennyiben ajánlatkérő nem ajánl meg sürgősségi betegellátásban szerzett 

tapasztalatot, azaz 0 hónapot ajánl meg, ajánlattevő 0 pontot kap a 2. értékelési szempontra. 

A 3. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel 

meghatározza, hogy a szakember tekintetében legfeljebb 36 hónap szakmai tapasztalatot vesz 

figyelembe, amit a 3. értékelési részszempont legkedvezőbb szintjének minősít. Az ennél kedvezőbb 

vállalásokra ajánlattevő többletpontra nem jogosult, és a ponthatár felső határával azonos számú 

pontot kap. Amennyiben ajánlatkérő nem ajánl meg sürgősségi betegellátásban szerzett 

tapasztalatot, azaz 0 hónapot ajánl meg, ajánlattevő 0 pontot kap a 3. értékelési szempontra. 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az 

ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során 

a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a 

módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja fenti ponthatárok közötti 

pontszámot: 

Ajánlatkérő az 1. számú értékelési részszempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszerét 

alkalmazza az ajánlatok elbírálása során. 

Ajánlatkérő a 2. számú értékelési részszempont vonatkozásában az arányosítás módszerét 

alkalmazza az ajánlatok elbírálása során. 

Ajánlatkérő a 3. számú értékelési részszempont vonatkozásában az arányosítás módszerét 

alkalmazza az ajánlatok elbírálása során. 

Az ajánlatkérő a 4. számú értékelési részszempont esetén az Útmutató 1. melléklet A) 1. a) pontja 

szerinti arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

neve: OXY-MOV Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi 

Betéti Társaság 

címe (székhelye, lakóhelye): 9200 Mosonmagyaróvár, Ady u. 3/a 

adószám:  22293374-2-08 

ellenszolgáltatás összege: 



Az OXY-MOV Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. ajánlata mindenben megfelel az 

ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a vonatkozó egyéb 

jogszabályokban előírtaknak, ezért a szerződés teljesítésére alkalmas, az ajánlata érvényes.  

Az OXY-MOV Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték 

arányt megtestesítő ajánlat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján. 

Értékelési részszempontok Ajánlat 

1. Kiegészítő finanszírozási díj (nettó HUF / fő / hó) nettó 32 Ft/fő/hó 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2--- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:  

- szakorvos 

- gépkocsivezető 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 

része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2--- 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2  

1. 

dr. Geiszlinger Beatrix (9023 Győr, Borsos M. u. 9. 7/1. (adószáma nem ismert) 

2. 

Szabó Attila Vince (9244 Újrónafő, Ady 6. (adószáma nem ismert) 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 

amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes 

ajánlattevő ajánlatában:  

1. 

dr. Geiszlinger Beatrix (9023 Győr, Borsos M. u. 9. 7/1. (adószáma nem ismert) 

alkalmassági követelmény: ajánlattételi felhívás 15.) pont M.1. a) alpont 

2. 

Szabó Attila Vince (9244 Újrónafő, Ady 6. (adószáma nem ismert) 

alkalmassági követelmény: ajánlattételi felhívás 15.) pont M.1. c) alpont 

 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 

amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes 

ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --- 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

neve: Emergency Service Kft. 

címe (székhelye, lakóhelye): 1131 Budapest, Topolya u. 4-8. 

adószáma:  13789581-2-41 

Az Emergency Service Kft. ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja 

alapján, tekintettel arra, hogy nem nyújtotta be az alábbi hiánypótlását és felvilágosítását, így a 

hiánypótlási felhívásban és felvilágosítás kérésben jelzett hiányosságok és ellentmondások továbbra 

is fennállnak az ajánlata vonatkozásában: 



1) Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 13. pontjában – Az ajánlatok értékelési szempontjai, 

súlyozása – az alábbiakat írta elő:  

„Ajánlatkérő a 2. és 3. értékelési részszempont tekintetében azt értékeli, hogy az ajánlati felhívás 

M.1.a) pontja, illetve M.1.b) pontja szerinti alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakembernek 

hány hónap tapasztalata van sürgősségi betegellátásban.  

A 2. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel 

meghatározza, hogy a szakember tekintetében legfeljebb 36 hónap szakmai tapasztalatot vesz 

figyelembe, amit a 2. értékelési részszempont legkedvezőbb szintjének minősít. Az ennél kedvezőbb 

vállalásokra ajánlattevő többletpontra nem jogosult, és a ponthatár felső határával azonos számú 

pontot kap. Amennyiben ajánlatkérő nem ajánl meg sürgősségi betegellátásban szerzett 

tapasztalatot, azaz 0 hónapot ajánl meg, ajánlattevő 0 pontot kap a 2. értékelési szempontra.  

A 3. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel 

meghatározza, hogy a szakember tekintetében legfeljebb 36 hónap szakmai tapasztalatot vesz 

figyelembe, amit a 3. értékelési részszempont legkedvezőbb szintjének minősít. Az ennél kedvezőbb 

vállalásokra ajánlattevő többletpontra nem jogosult, és a ponthatár felső határával azonos számú 

pontot kap. Amennyiben ajánlatkérő nem ajánl meg sürgősségi betegellátásban szerzett 

tapasztalatot, azaz 0 hónapot ajánl meg, ajánlattevő 0 pontot kap a 3. értékelési szempontra.  

Ajánlattevőnek a 2. és 3. értékelési részszempont vonatkozásában már az ajánlatában csatolnia kell 

az értékelni kívánt szakember tekintetében:  

- ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát arról, hogy az M.1.a), illetve M.1.b) pont szerinti alkalmassági 

követelmény körében bemutatott szakember adatait kívánja bemutatni a 2. és 3. számú értékelési 

részszempont körében (amennyiben az M.1.a), illetve M.1.b) pont szerinti alkalmassági követelmény 

teljesítéséhez több szakembert jelöl meg ajánlattevő, úgy köteles megadni, hogy az értékelés során 

mely szakember adatait kéri figyelembe venni), továbbá a szakember összefoglaló ismertetése;  

- az adott szakember aláírását is tartalmazó szakmai önéletrajzot. A szakmai önéletrajzot olyan 

részletezettséggel kell elkészíteni, amelyből az ajánlatkérő egyértelműen meg tudja állapítani a 

szakemberrel kapcsolatban előírt szakmai tapasztalat meglétét;  

- az adott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.”  

Az ajánlat 27-28. és 29-30. oldalán (K.Z., illetve K.A. szakemberek) benyújtott önéletrajzok alapján 

nem állapítható meg a bemutatott szakemberek sürgősségi betegellátásban szerzett tapasztalatának 

ténye.   

Fentiekre tekintettel kérjük, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjenek benyújtani a hivatkozott 

önéletrajzokat olyan formában, amely alapján pontosan megállapítható, hogy a szakmai 

tapasztalatot a szakember sürgősségi betegellátásban szerezte. 

2) Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 13. pontjában – Az ajánlatok értékelési szempontjai, 

súlyozása – az alábbiakat írta elő:  

„(…) Ajánlattevőnek a 2. és 3. értékelési részszempont vonatkozásában már az ajánlatában csatolnia 

kell az értékelni kívánt szakember tekintetében:  

- ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát arról, hogy az M.1.a), illetve M.1.b) pont szerinti alkalmassági 

követelmény körében bemutatott szakember adatait kívánja bemutatni a 2. és 3. számú értékelési 

részszempont körében (amennyiben az M.1.a), illetve M.1.b) pont szerinti alkalmassági követelmény 

teljesítéséhez több szakembert jelöl meg ajánlattevő, úgy köteles megadni, hogy az értékelés során 



mely szakember adatait kéri figyelembe venni), továbbá a szakember összefoglaló ismertetése; (…)

  

Az ajánlat 26. oldalán benyújtásra került a 2. és 3. értékelési részszempont tekintetében tett 

nyilatkozat, azonban a 2. számú értékelési részszempont vonatkozásában nem került kitöltésre a 

szakember neve.  

Fentiekre tekintettel kérjük, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjenek benyújtani a hivatkozott 

nyilatkozatot olyan formában, hogy megjelölik benne a 2. értékelési részszempont keretében 

bemutatott szakember nevét is. 

3) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok „Ajánlat összeállítása” fejezet 3.10. pontjában - 

Nyilatkozat kapacitást biztosító szervezet bevonásáról – az alábbiakat írta elő:  

„Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az előírt 

alkalmassági követelményeknek mely szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván 

megfelelni. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is szükséges csatolni.” 

Az ajánlat részeként a hivatkozott dokumentum nem került benyújtásra.   

Fentiekre tekintettel kérjük, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjenek benyújtani a kapacitást 

biztosító szervezet bevonásáról szóló nyilatkozatot, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal 

összhangban.  

A kapacitást biztosító szervezet bevonásáról szóló nyilatkozat kitöltésekor kérjük legyenek 

figyelemmel a jelen hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés felvilágosítás kérés szakaszában 

foglaltakra. 

Felvilágosítás: 

1) Ajánlattevő ajánlatának 9-10. oldalán akként nyilatkozott, hogy a szerződés teljesítéséhez 

igénybe vesz alvállalkozót. Ajánlattevő ajánlatának 27-28., illetve 29-30. oldalain (K.Z., illetve K.A. 

szakember) a 2. és 3. számú értékelési részszempont keretében bemutatott szakemberek az 

önéletrajzok alapján ajánlattevővel az ajánlattétel során foglalkoztatási jogviszonyban állnak. 

Figyelemmel arra, hogy amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattevő alkalmazásában áll, úgy 

nem minősül kapacitást nyújtó szervezetnek– és egyben alvállalkozónak sem -, az ajánlat részeként 

benyújtott dokumentumok ellentmondást tartalmaznak.  

Felvilágosítás keretében kérjük szíveskedjenek feloldani az ellentmondást az alábbiak szerint:  

Amennyiben a szakemberek az ajánlattétel során ajánlattevő alkalmazásában állnak, úgy kérjük 

csatolják az alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozatot olyan formában, hogy nem jelölik meg 

alvállalkozóként a hivatkozott szakembereket.  

Amennyiben a szakemberek az ajánlattétel során nem állnak ajánlattevő alkalmazásában, úgy kérjük 

szíveskedjenek az alábbi dokumentumokat benyújtani: 

 A hivatkozott szakemberek önéletrajzai olyan formában, hogy a foglalkoztatási jogviszony 

mezőben nem ajánlattevő kerül megjelölésre; 

 Az összeférhetetlenségi nyilatkozatukat – mindkét szakembernek - (Közbeszerzési 

dokumentumok „Ajánlat összeállítása” fejezet 3.16. pontja szerint) és  

 Az aláírási címpéldányát, aláírás mintáját (Közbeszerzési dokumentumok „Ajánlat 

összeállítása” fejezet 3.5. pontja szerint, amennyiben mint gazdasági társaság kerül bevonásra. 

Amennyiben természetes személyként kerül bevonásra, úgy amennyiben nem rendelkezik aláírási 

címpéldánnyal, a benyújtása nem szükséges).” 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 

intézkedések ismertetése: 2--- 



 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 
Kezdete: (2017/08/25) / Lejárata: (2017/09/03.) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/08/24) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/08/24) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2--- 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 --- 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2--- 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2--- 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: --- 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: --- 

VI.1.10) További információk: 2--- 
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