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tárgy:

A

dátum:

2017. július 20.

J Á N L A T T É T E L I

F E L H Í V Á S

Tisztelt Gazdasági Szereplő!
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 11., a
továbbiakban: ajánlatkérő), mint meghatalmazott ajánlatkérő képviseletében az alábbiakkal
fordulok Önökhöz:
Ajánlatkérő nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytat le „Orvosi ügyelet ellátása
Mosonmagyaróvár és Mosonudvar települések közigazgatási területén” elnevezés alatt, mely
eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1)
bekezdés b) pontja, valamint a 113. § (1) bekezdés alapján ezúton
felhívom Önöket ajánlattételre
az alábbiakban meghatározottak szerint:
1.

AZ

AJÁNLATKÉRŐ

NEVE:

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata

CÍME:

9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.

TELEFONSZÁMA:

+36 96 577 805

FAXSZÁMA:

+36 96 211 764 (iktató)

KÉPVISELI:

Dr. Árvay István polgármester

KAPCSOLATTARTÓ NEVE:

Dr. Dudás Eszter

E-MAIL CÍME:

dudas.eszter@mosonmagyarovar.hu

HONLAP CÍME:

http://www.mosonmagyarovar.hu/

2.

LEBONYOLÍTÓ

ELÉRHETŐSÉGEI

NEVE:

ŐSZY ÉS ŐSZY Kft.

CÍME:

1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/18.

TELEFONSZÁMA:

+36 1 225 1229

FAXSZÁMA:

+36 1 225 1230
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E-MAIL CÍME:

zsinka.bea@oeszy.hu

KAPCSOLATTARTÓ NEVE:

dr. Zsinka Beáta

3.

A

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA, JOGCÍME

A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint az ajánlatkérő a Harmadik rész hatálya alá tartozó
közbeszerzés megvalósításakor választása szerint a törvény Második Részében meghatározott
szabályok szerint jár el a 113–116. §-ban foglalt eltérésekkel.
A Kbt. 113. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a jelen nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárást
megindító felhívást nem hirdetmény útján teszi közzé. Az ajánlatkérő az eljárás megindításának
napját legalább öt munkanappal megelőzően, de legfeljebb tizenkét hónapon belül köteles a
Közbeszerzési Hatóság által elérhetővé tett elektronikus úton és módon a megindítandó eljárásról
szóló összefoglaló tájékoztatást küldeni a Közbeszerzési Hatóságnak, amelyet a Közbeszerzési
Hatóság a megküldést követően egy munkanapon belül a honlapján közzétesz. Az ajánlatkérő az
összefoglaló tájékoztatással egyidejűleg köteles megküldeni a Közbeszerzési Hatóság részére
azon, legalább három gazdasági szereplő nevét és címét, amelyeknek az eljárást megindító felhívást
saját kezdeményezésére meg fogja küldeni. Az összefoglaló tájékoztatásban konkrétan meg kell
jelölni az ajánlatkérő nevét és címét, az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőséget, a szerződés
tárgyát, a beszerzés mennyiségét vagy a teljesítés nagyságrendjét meghatározó más adatot, a
szerződés időtartamát vagy a teljesítés határidejét, a teljesítés helyét, a Kbt. 114. § (11) bekezdése
szerinti fenntartást, valamint a gazdasági szereplőknek szóló arra vonatkozó felhívást, hogy
érdeklődésüket az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezzék az ajánlatkérő által az összefoglaló
tájékoztatásban meghatározott időpontig, amely nem lehet az összefoglaló tájékoztatás
megküldését követő ötödik munkanapnál korábbi.
A Kbt. 113. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles legalább három – a Közbeszerzési
Hatóság felé előzetesen megjelölt – gazdasági szereplőnek megküldeni az eljárást megindító
felhívást, valamint mindazoknak a gazdasági szereplőknek is, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt
érdeklődésüket jelezték. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat legkésőbb a felhívás
megküldésének napján a Kbt. 57. § rendelkezéseinek megfelelően rendelkezésre bocsátja.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közbeszerzési eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők
tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Bármely
gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult
közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött
eljárást megindító felhívást.
4.

KÖZBESZERZÉSI

DOKUMENTUMOK ELÉRHETŐSÉGE

A közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen
elektronikusan elérhetőek elektronikus úton az alábbi linken az „Eljárások” menüpont alatt:
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http://www.oeszy.hu/
Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők a jelen ajánlattételi felhívás megküldésével
egyidejűleg az elektronikus levélben megadott felhasználónevük és jelszavuk felhasználásával
léphetnek be felületre, ahonnan a közbeszerzési dokumentumok letölthetőek.
A közbeszerzési dokumentumok (ajánlattételi felhívás, műszaki dokumentáció, szerződéstervezet)
közötti eltérés esetén az ajánlattételi felhívásban foglaltak az irányadók.
5.

A

KÖZBESZERZÉS TÁRGYA ÉS 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
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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
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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.
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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.
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A szerződés időtartama alatt bekövetkező esetleges jogszabályváltozás esetén az ott meghatározott
feltételeknek történő megfelelés biztosítása teljes mértékben nyertes ajánlattevő feladata.
6.

A

SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA, MELYNEK MEGKÖTÉSE ÉRDEKÉBEN A

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁST AJÁNLATKÉRŐ LEFOLYTATJA

Vállalkozási szerződés keretében orvosi ügyelet ellátása Mosonmagyaróvár és Mosonudvar
települések közigazgatási területén
7.

KERETMEGÁLLAPODÁS
RENDSZER

MEGKÖTÉSÉRE,

ALKALMAZÁSÁRA,

DINAMIKUS

BESZERZÉSI

ELEKTRONIKUS

ÁRLEJTÉS

ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

Jelen közbeszerzés nem keretmegállapodás megkötésére és dinamikus beszerzési rendszer
alkalmazására irányul.
Ajánlatkérő nem alkalmaz jelen közbeszerzési eljárásban elektronikus árlejtést.
8.

A

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

A szerződés hatálybalépésétől – 2017. október 01. napjától - számított 2020. szeptember 30-ig
terjedő időtartam.
9.

A

TELJESÍTÉS HELYE

Amennyiben nyertes ajánlattevő igénybe kívánja venni az ajánlatkérő által biztosított helyiséget,
úgy az orvosi ügyelet helyszíne: 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonyi Mihály u. 37.
Amennyiben nyertes ajánlattevő nem kívánja igénybe venni az ajánlatkérő által biztosított
helyiséget, úgy a teljesítés helyszíne az ajánlattevő által bemutatott és ajánlatkérő által elfogadott
helyszín.
Amennyiben a feladatellátás igényli, úgy adott esetben Mosonmagyaróvár és Mosonudvar
települések közigazgatási területe.
NUTS kód: HU221
10. AZ

ELLENSZOLGÁLTATÁS

TELJESÍTÉSÉNEK

FELTÉTELEI

VAGY

A

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKRA HIVATKOZÁS

Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy
az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről
szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.
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A jelen közbeszerzés finanszírozása a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő finanszírozásából és az
ajánlatkérő által biztosított kiegészítő finanszírozásból történik. Ajánlatkérő csak olyan ajánlattevő
ajánlatát fogadja el, amely az ügyeleti szolgáltatást a NEAK által finanszírozott formában nyújtja,
vagyis nyertes ajánlattevőnek a szolgáltatás finanszírozására közvetlenül a NEAK-kal kell
szerződést kötnie, a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján. Ajánlatkérő a NEAK-támogatás
előfinanszírozását nem biztosítja.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít a nyertes ajánlattevőnek.
Nyertes ajánlattevő havonta 2 (kettő) darab számla benyújtására jogosult és köteles az előző
hónapban ellátott és befejezett feladatok teljesítése után, az alábbiak szerint:
 Egyik számlát Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (székhely: 9200
Mosonmagyaróvár, Fő út 11.) nevére és címére kiállítva, a mosonmagyaróvári lakosság
vonatkozásában ellátott és befejezett feladatokról, a teljesítésigazolás kiállítását és
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata általi jóváhagyását követően.
 Másik számlát Mosonudvar Község Önkormányzata (székhely: 9246 Mosonudvar, Esze
Tamás u. 9.) nevére és címére kiállítva, a mosonudvari lakosság vonatkozásában ellátott és
befejezett feladatokról, a teljesítésigazolás kiállítását és Mosonudvar Község
Önkormányzata általi jóváhagyását követően.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére valamennyi számla vonatkozásában a Ptk. 6:130. § (1)–(2)
bekezdései, valamint a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (11) bekezdései alapján a számla kézhezvételétől
számított harminc napon belül kerül sor.
Az ellenérték kifizetése utólag történik az alábbi jogszabályok alapján:
-

az adózás rendjéről szóló törvény 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-a

-

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 135. § (1), (5)-(6) és (11)
bekezdései, a 136. § (1)-(2) bekezdései, valamint

-

a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdése.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
SZERZŐDÉST

BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

A nyertes ajánlattevő az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles:
Az ajánlattevő késedelmi kötbért köteles vállalni, amelynek mértéke az 1. értékelési részszempont
szerinti nettó ajánlati ár 1 (egy) hónapra eső teljes (az ügyeleti szolgáltatással érintett teljes lakosság
létszáma szerinti) ellenszolgáltatásának 0,25%-a naptári naponként, de legfeljebb a nettó havi
ellenértékének 10 %-a. 40 naptári napot meghaladó késedelem esetén ajánlatkérő jogosult a
szerződéstől elállni.
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Nyertes ajánlattevő kötelessége a mulasztása miatt keletkezett kár helyreállítása. A nyertes
ajánlattevő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, ha
olyan okból, melyért felelős, bármely a szerződésből fakadó kötelezettségét hibásan teljesíti
(megszegi a szerződést). A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett, megkezdett
naptári naponként a hiba kijavításáig a késedelmi kötbér vonatkozásában irányadó nettó havidíj 1
%-ának megfelelő összeg. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke az adott feladatra eső nettó
díj (nettó ajánlati ár 1 (egy) hónapra eső teljes (az ügyeleti szolgáltatással érintett teljes lakosság
létszáma szerinti) ellenszolgáltatása) 30 %-a.
Az ajánlatkérő a késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbér maximális mértékének elérése esetén
jogosult a szankciós elállásra és érvényesítheti a meghiúsulási kötbér iránti igényét.
A hibás teljesítési és késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a nyertes ajánlattevőt a teljesítés
kötelezettsége alól.
Meghiúsulási kötbért köteles nyertes ajánlattevő fizetni, a 3. értékelési részszempont körében tett
megajánlása szerint.
A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.
A részletes szerződéses feltételeket
szerződéstervezet tartalmazza.

a

közbeszerzési

11. TÖBBVÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV)

dokumentumok

részét

képező

AJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE

A többváltozatú ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja ajánlatkérő.
12. RÉSZAJÁNLATTÉTEL

LEHETŐSÉGE VAGY ANNAK KIZÁRÁSA

Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt kizárja, tekinttettel arra, hogy a gazdasági ésszerűséggel
nem összeegyeztethető, a szolgáltatás helyszínének osztatlansága, az ellátás színvonalának
állandósága együttesen nem teszik lehetővé a részajánlattételt.
13. AZ

AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI, SÚLYOZÁSA

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat a nyertes
ajánlat.
Az értékelési részszempontok súlyszámai és a pontkiosztás módszerei az alábbiak:
Értékelési részszempontok
1. Kiegészítő finanszírozási díj (nettó HUF / fő / hó)
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Súlyszám

Az értékelés módszere

70

Fordított arányosítás

10
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

Arányosítás

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

Arányosítás

4. Meghiúsulási kötbér mértéke (%/naptári nap, min.
0,5%/naptári nap, max. 2%/naptári nap)

10

Arányosítás

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa (valamennyi értékelési szempont esetén):
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
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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.

A 4. értékelési részszempont tekintetében ajánlatkérő az eredeti szerződéses időszakból még
hátralévő időszakra járó, NEAK támogatáson felüli nettó szolgáltatási díj %-ában kéri megadni a
meghiúsulási kötbér mértékét. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel meghatározza,
hogy az ajánlattevők a fentebb meghatározott árra vonatkozóan 0,5%/naptári napnál alacsonyabb
vállalást nem tehetnek, mivel a nettó ajánlati ár 0,5%/naptári napnál alacsonyabb vállalás esetén az
ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja, míg a 2%/naptári napot az
ajánlatkérő a 4. értékelési résszempont legkedvezőbb szintjének minősíti. Az ennél kedvezőbb
vállalásokra ajánlattevő többletpontra nem jogosult, és a ponthatár felső határával azonos számú
pontot kap.
További részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
14. KIZÁRÓ

OKOK

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés
pontjai szerinti kizáró okok fennállnak.
MEGKÖVETELT

IGAZOLÁSI MÓDOK

A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok igazolása körében a Kbt. 67. § (1) bekezdése
szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes
formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része „egységes európai
közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell
érteni. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1)

Ő S Z Y
É S Ő S Z Y K f t .
székhely: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/18.
cégjegyzékszám: Főv. Tvszék Cb. 01-09-196202
tel.: (+36 1) 225-1229; fax: (+36 1) 225-1230

12
bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározottak
szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Korm. rendeletben részletezettek
szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból
is.
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban
egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib)
alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az
ajánlattevő a Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes
európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság
igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig
a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Az ajánlatkérő köteles
kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban
alkalmazandó kizáró ok fennáll. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzését az ajánlatkérő Kbtben és a külön jogszabályban foglaltak szerint köteles elvégezni.
A Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról,
hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró
okok.
15. ALKALMASSÁGI

KÖVETELMÉNYEK, AZ ALKALMASSÁG MEGÍTÉLÉSÉHEZ

SZÜKSÉGES ADATOK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG

Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha:
P.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel az eljárást
megindító felhívás megküldését megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem
rendelkezik összesen nettó 14.000.000 Ft közbeszerzés tárgya (orvosi ügyeleti feladatok ellátása)
szerinti árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
MŰSZAKI

ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG:
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Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik:
M.1. a Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontjára figyelemmel a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberei közt nem rendelkezik a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet sürgősségi betegellátás
(szakmakód: 4601) személyi feltételei között előírt
M.1.a) legalább 1 fő, szakorvos/nem szakorvos [a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételeknek megfelelő]
szakemberrel; és
M.1.b) legalább 1 fő, ápoló (OKJ)/körzeti ápoló/körzeti, közösségi szakápoló/felnőtt
szakápoló/mentőápoló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentőtiszt szakemberrel; és
M.1.c) legalább 1 fő gépkocsivezető szakemberrel. A gépkocsivezetőnek megkülönböztető
jelzéssel ellátott gépjármű vezetésére jogosító PÁV vizsgával kell rendelkeznie.
Az egyes szakemberek között az átfedés nem megengedett.
GAZDASÁGI

ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG

MEGKÖVETELT

IGAZOLÁSI MÓDOK:

Az ajánlattevőnek a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat
kell becsatolnia:
P.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel az eljárást
megindító felhívás megküldését megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti év
közbeszerzés tárgya (orvosi ügyeleti feladatok ellátása) szerinti – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát évenkénti bontásban.
Ha az ajánlattevő a P.1. pontban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az 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 az árbevételről szóló nyilatkozat
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
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 vagy részvételre jelentkező ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
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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.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről az (1) 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.
Az alkalmasság igazolására egyebekben a Kbt. 65. §-ban foglaltak, illetve a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidőig benyújtandó ajánlatban a Kbt.
114. § (2) bekezdése alapján a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa
igazolni kívánt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági
követelmények, valamint - adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok
szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
MŰSZAKI

ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG:

Az ajánlattevőnek a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell
becsatolnia:
M.1. a Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontjára figyelemmel a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberek szakmai tapasztalatának bemutatásával és a megkívánt szakmai gyakorlatot igazoló,
az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz, továbbá a végzettséget, képzettséget igazoló
dokumentum egyszerű másolati példányának csatolásával valamennyi szakember vonatkozásában.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából
lényeges adatokat, így különösen:
- a betöltött munkakör ismertetését,
- az adott szakember által a hivatkozott munkakörben ellátott feladat, tevékenység ismertetését,
- a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap, nap),
- valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését,
akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyban áll.
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Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember legalább teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi
közbeszerzési eljárásban az alkalmasság minimumkövetelménye(i) szerinti adott (konkrétan
megjelölt) pozícióban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja
ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele
az adott szakember gyakorlati idejébe. Minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.
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 vagy részvételre jelentkező ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. 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.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről az (1) 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.
Az alkalmasság igazolására egyebekben a Kbt. 65. §-ban foglaltak, illetve a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidőig benyújtandó ajánlatban a Kbt.
114. § (2) bekezdése alapján a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa
igazolni kívánt műszaki és szakmai alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági
követelmények, valamint - adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok
szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
16. AJÁNLATTÉTELI

HATÁRIDŐ

2017. július 31. napja 10:30 óra
17. AJÁNLAT

BENYÚJTÁSÁNAK CÍME, BENYÚJTÁS MÓDJA
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ŐSZY ÉS ŐSZY Kft., 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4., V./18.
Az ajánlat benyújtható az ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/18. szám
alatti székhelyén munkanapokon 09:00-16.00 óra közötti időpontokban, az ajánlattételi határidő
lejártának napján 09:00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig.
A benyújtás személyesen /kézbesítő útján/, vagy postai úton történhet. Ezúton felhívjuk az
ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat postai megküldése esetén az ajánlatoknak az ajánlattételi
határidő fentebb megadott időpontjáig be kell érkeznie az előírt helyre, ellenkező esetben az ajánlat
érvénytelen.
Az ajánlatkérő a kézhezvétel kapcsán felhívja a figyelmet arra, hogy a lebonyolító szervezet postai
címe át van irányítva postafiókra, melynek ürítését rendszeresen elvégzi, de nem vállal semmilyen
felelősséget ajánlatkérő arra az esetre, hogy a postai küldemény az ajánlattételi határidő lejártáig a
bontás helyszínén kézhezvételre kerül.
A postai úton, vagy futárszolgálat igénybevételével benyújtott ajánlatok esetében az esetleges
késedelemből, roncsolódásból eredő kockázatot ajánlattevő viseli.
Az előírt formai követelmények be nem tartásából fakadó, az ajánlat beazonosíthatatlanságát
eredményező mulasztások kockázatát ajánlattevő viseli.
18. AZ

AJÁNLATTÉTEL NYELVE

Kizárólag magyar. A magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be ajánlat.
Amennyiben az ajánlathoz csatolt okiratok bármelyike idegen nyelven került kiállításra,
ajánlattevő köteles legalább az adott dokumentum felelős magyar fordítását is ajánlatához csatolni.
Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű változat között bármilyen eltérés adódik, a magyar
változat az irányadó. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő
általi felelős fordítását is köteles elfogadni.
19. AZ

AJÁNLAT(OK)

FELBONTÁSÁNAK

IDEJE,

HELYE,

JELENLÉTRE

JOGOSULTAK

2017. július 31. napja 10:30 óra
ŐSZY ÉS ŐSZY Kft., 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4., V./18.
Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározottak jogosultak résztvenni.
20. AJÁNLATI

KÖTÖTTSÉG MINIMÁLIS IDŐTARTAMA

Az ajánlati kötöttség harminc (30) nap, az ajánlattételi határidő lejártának napjától.
21. AJÁNLATI

BIZTOSÍTÉK
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Ajánlatkérő nem követeli meg ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását jelen közbeszerzési
eljárásban.
22. SZERZŐDÉS

TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részeként
rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
23. EURÓPAI UNIÓBÓL

SZÁRMAZÓ FORRÁSRA TÖRTÉNŐ UTALÁS

Ajánlatkérő jelen közbeszerzése nem érintett Európai Uniós projekttel (programmal).
24. TÁRGYALÁS

LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE, ALAPVETŐ SZABÁLYAI

Ajánlatkérő jelen eljárás keretében nem tárgyal az ajánlattevőkkel.
25. EGYÉB

INFORMÁCIÓK

a.

Az ajánlatokat a következő formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani kettő [egy
eredeti, valamint egy adat PDF formátumban (CD, DVD vagy pendrive)] példányban
roncsolás nélkül nem bontható kötésben, az írott oldalakat folyamatos oldalszámozással
ellátva, sérülésmentes, zárt csomagolásban:
a) Az ajánlat eredeti példányát sérülésmentesen nem bonthatóan, lapozhatóan össze kell
fűzni, vagy be kell kötni;
b) Az ajánlat jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen.
Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres
oldalakat nem szükséges.;
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
d) Az ajánlaton lévő, minden – ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság
igazolásában résztvevő szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá
kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
e) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni.
f) Az ajánlat csomagolásán fel kell tüntetni az "Ajánlat: Orvosi ügyelet ellátása
Mosonmagyaróvár és Mosonudvar települések közigazgatási területén (418)" megjelölést.

b.

Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget,
kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie, mely tényről ajánlattevő külön íven szövegezett
nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől
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függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a
költségekkel kapcsolatban.
c.

Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de
közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (konzorciális szerződés) kell
kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az
ajánlatkérővel való kapcsolatát. A megállapodásnak különösen a következő kötelező
elemeket kell tartalmazni:
- a konzorciumot képviselő cég megnevezése és felhatalmazása a konzorcium vezetésére, az
ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a döntéshozatalra,
- a konzorciumot képviselő természetes személy megjelölése és aláírás-mintája,
- a felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére,
- a közös ajánlattevők egymás közti munkamegosztása,
- pénzügyi rendelkezés arra vonatkozóan, hogy ajánlatkérő a konzorcium mely
tagjának/tagjainak teljesítsen, a bankszámlaszám megjelölésével,
- a felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a vállalkozási szerződésben
foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig a konzorciumi szerződés ezen tartalmi elemein
és a tagok személyén nem változtatnak.
A konzorciális szerződés eredeti példányát csatolni kell az ajánlathoz.

d.

Amennyiben az alkalmasságot bizonyító bármely igazolás nem magyar forintban kifejezett
értékadatot tartalmaz, azt az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás megküldésének napján
érvényes MNB deviza középárfolyamon számítja át magyar forintra. Ha a Magyar Nemzeti
Bank az adott devizanemet nem jegyzi, akkor azt az ajánlatkérő a Deutsche Bank AG-nek az
eljárást megindító felhívás megküldésének napján érvényes deviza közép árfolyamán
számítja át euróra.

e.

Ajánlatkérő nem tartja fenn a jelen eljárásban való részvétel jogát a Kbt. 34. §-ban
meghatározott gazdasági szereplők részére.

f.

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet
alapításához, azt a nyertes ajánlattevő(k)től sem követeli meg.

g.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan (eredetiben).

h.

Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (6) bekezdésére hivatkozással tájékoztatja az ajánlattevőket arról,
hogy a kiegészítő tájékoztatást nem kívánja konzultáció formájában nyújtani.

i.

Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68.
§ (4) bekezdése szerinti információkat.
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j.

Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban 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.
k.

Nem rendel el ajánlatkérő újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre
tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

l.

Ajánlatkérő nem alkalmaz elektronikus árlejtést jelen közbeszerzés esetében.

m.

Ajánlattevő a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles
ajánlatához csatolni arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

n.

Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot.
Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan
gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.

o.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében előírtakra figyelemmel az
ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint
műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságuk feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

p.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a csatolt cégokmányokban foglaltakhoz
képest van-e a cégbírósághoz benyújtott, de még el nem bírált – és így a cégokmányokban
nem szereplő – változásbejegyzési kérelme. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi
jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

q.

Az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot,
illetve annak mellékleteit aláíró érvényes aláírási címpéldányá(i)nak, vagy a 2006. évi V. tv.
9. § szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egyszerű másolati példányát. A
cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől
származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos
meghatalmazását is csatolni kell, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalva. Ez utóbbi esetben a meghatalmazó érvényes aláírási
címpéldányának, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintájának egyszerű másolati példányát csatolni szükséges az ajánlathoz.
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r.

Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi
határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.

s.

Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, azaz - ha
jogszabály eltérően nem rendelkezik - a dokumentumok egyszerű másolatban is
benyújthatók, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását
[olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál
(különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat)], továbbá
a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat.

t.

Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló
írásbeli összegezésben megjelölte.

u.

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. § figyelembevételével végzi.

v.

Ajánlatkérő nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

w.

Ajánlatkérő Kbt. 29. § (1) bekezdésére figyelemmel Mosonudvar Község Önkormányzattal
(címe: 9246 Mosonudvar, Esze Tamás u. 9.) kötött együttműködési megállapodás alapján
folytatja le a tárgyi közbeszerzési eljárást. A szerződést Mosonmagyaróvár Város
Önkormányzata és Mosonudvar Község Önkormányzata együttesen köti meg nyertes
ajánlattevővel.

x.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlattevő az ajánlatában köteles
nyilatkozni, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog a szolgáltatás
teljesítéséhez szükséges, a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendeletben meghatározott
minimumkövetelményeknek megfelelő mennyiségű és minőségű tárgyi eszközökkel,
berendezésekkel, felszereléssel, továbbá rendelkezni fog legalább két darab az ügyeleti
szolgálat ellátásához szükséges, a 60/2003.(X.20.) ESZCSM rendeletben meghatározott
technikai felszereltségű, érvényes forgalmi engedéllyel, biztosítással és megkülönböztető
jelzéssel felszerelt ügyeleti gépjárművel.

y.

A nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább a szolgáltatás
tényleges véghatáridejét 1 (egy) naptári hónappal meghaladó érvényességi idejű, a
tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítást kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását
kiterjeszteni, amelynek legalább 5.000.000,- Ft/káreseményt és 50.000.000,- Ft/év értékű
kárösszeget kell fedeznie. Az ajánlattevőnek felelősségbiztosítási szerződést kell kötni, vagy
a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a fentiek szerint, és a biztosítási okmányt
(eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban), valamint a biztosító
nyilatkozatát/(fedezet)igazolását a fedezeti időszakról (díjrendezettségről) ajánlatkérőnek
átadni a szerződéskötéssel egyidejűleg. Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének
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időtartama alatt köteles az előírt felelősségbiztosítással rendelkezni. Ajánlattevő erre
vonatkozó nyilatkozatát az ajánlat részeként köteles benyújtani.
Kelt Budapesten, 2017. év július hónap 20. napján
Tisztelettel:

__________________________
ŐSZY ÉS ŐSZY Kft.
Csizmadia Renáta
közbeszerzési tanácsadó
/ jelen dokumentum elektronikus
aláírással kerül ellátásra /
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