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Felhívás - Orvosi ügyelet Móvár, Mosonudvar (1456)

Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/100
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.05.27.
Iktatószám: 9603/2021
CPV Kód: 85000000-9

Ajánlatkérő:
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Mosonudvar község Önkormányzata

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 mosonmagyaróvári helyszín.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.06.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

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 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728032208
Postai cím: Fő Utca 11
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabóné Molnár Ildikó
Telefon: +36 96577816
E-mail: molnar.ildiko@mosonmagyarovar.hu
Fax: +00 00000000
Internetcím(ek):
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Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mosonmagyarovar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mosonmagyarovar.hu

Hivatalos név: Mosonudvar község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15777012108
Postai cím: Esze Tamás Utca 9
Város: Mosonudvar
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9246
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabóné Molnár Ildikó
Telefon: +36 96577816
E-mail: molnar.ildiko@mosonmagyarovar.hu
Fax: +00 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mosonudvar.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mosonudvar.hu/

I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Mosonmagyaróvár
Város Önkormányzata (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:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000458432021/reszletek (URL)
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
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
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Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000458432021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
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)

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
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Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:

Mosonmagyaróvár,Mosonudvar - orvosi ügyelet (1456)
Hivatkozási szám: EKR000458432021

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 85000000-9
II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Orvosi ügyelet ellátása Mosonmagyaróvár és Mosonudvar települések közigazgatási területén 2 
évre. 
II.2.4. folyt: 
Ajánlattevő a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi feltételrendszert köteles biztosítani 
a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 2. mellékletében a 4601 szakmakóddal rendelkező központi 
ügyeleti ellátásra előírtak szerint, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
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tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (9) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően, 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 és a 4/2000 (II. 25.) EüM rendelet 11. § (9) szerinti, tehát a szolgáltatás 
nyújtásához előírt működési engedélyhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, műszaki-, 
technikai felszereltséggel. 
A teljesítéshez (ügyeleti ellátáshoz) szükséges gyógyszerek, tárgyi eszközök, fertőtlenítőszerek, 
gyógyászati eszközök biztosítása az ajánlattevő feladata 
Ajánlattevőnek biztosítani kell a teljesítés helyszínén 1 db megkülönböztetett jelzésekkel 
ellátott mentő gépjárművet és 1 db megkülönböztetett jelzésekkel ellátott ügyeleti 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. § és 16. 
§ szabályozzák. 
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 (háziorvosi ügyelet 
vonatkozásában), 
7) a Ptk. használati szerződésre vonatkozó rendelkezései alapján a bérlőre háruló 
kötelezettségeknek eleget tenni, 
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8) a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, egyszer használatos készlet, fertőtlenítő-és
takarítószerek 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, melyet nyertes ajánlattevő minden
hónap 10. napjáig köteles teljesíteni az ajánlatkérő által kapcsolattartásra kijelölt személy
részére, továbbá ajánlattevő évente átfogó beszámolót készít az ügyelet tevékenységéről. 
17) ajánlattevő köteles megszervezni az ügyeleti helyiségekben a takarítást, a textil mosatást.
Amennyiben nem egyszer használatos eszközöket is igénybe vesz, úgy a sterilizálásról
gondoskodni 
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 személyi feltételekkel, megfelelő mennyiségű és
minőségű tárgyi eszközökkel, berendezésekkel, felszereléssel, továbbá rendelkezni fog legalább
egy-egy 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 és mentő járművel.

II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(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 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): Egy orvosi ügyeleti ellátást nem lehet részekre 
bontani, érdemes egy egészségügyi szolgáltató által ellátni a feladatot, hogy a lakosság ellátása 
ne sérüljön. 
Az eljárás tárgyát képező szolgáltatás egységes és a szolgáltatással érintett feladatok
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egymással összefüggő jellegére tekintettel a rész-ajánlattétel biztosítása a gazdasági
észszerűséggel és a közpénzek hatékony felhasználásával nem összeegyeztethető ezért az
Ajánlatkérő a rész-ajánlattételt kizárja. Területi felosztás is a gazdasági ésszerűséggel
ellentétes lenne, mind ajánlatkérői, mind ajánlattevői oldalról, különös tekintettel az ellátotti
létszámra. 
II.2.4. ponthoz: 
A szerződés időtartama alatt bekövetkező esetleges jogszabályváltozás esetén az ott
meghatározott feltételeknek történő megfelelés biztosítása teljes mértékben nyertes
ajánlattevő feladata.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:
Mosonmagyaróvár,Mosonudvar - orvosi ügyelet (1456)
Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 79625000-1
További tárgyak: 85000000-9

85121100-4
85121200-5
85121291-9
85144000-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 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 mosonmagyaróvári helyszín.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.2.3. folyt. 
A teljesítés helyszínének az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglalt feltételeknek meg kell 
felelnie. 
Amennyiben a feladatellátás igényli, úgy adott esetben Mosonmagyaróvár és Mosonudvar 
települések közigazgatási területe. 
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 2020. december 31-jén 
Mosonmagyaróvár vonatkozásában 35.044 fő, Mosonudvar vonatkozásában 446 fő A 
létszámadat tekintetében a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) felé 
lejelentett adat irányadó, amely minden év március 31. napjával aktualizálásra kerül.
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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 NEAK általi támogatás, 
melyet a nyertes ajánlattevő az általa megkötött finanszírozási szerződés alapján közvetlenül 
igényel meg. 
A központi ügyelet szolgáltatási helye - amennyiben nyertes ajánlattevő igénybe kívánja venni - 
(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 betegváró, 1 
db orvosi vizsgáló, 1 db vetkőző, 3 db pihenő, 1 db fektető, 1 db konyha, 2 db beteg WC, 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, meghatározott ingatlanrészek közös használata mellett; a rezsiköltségek 
megállapítása arányosítással történik. 
A megkötésre kerülő használati szerződés alapján a rendelő épületének állagmegóvási, 
karbantartási kötelezettségeinek felelősségét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 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 betegváró, 1 db orvosi vizsgáló, 1 db vetkőző, 3 db pihenő, 1 db fektető, 1 db konyha, 2 db 
beteg WC, 1 db személyzeti WC és 1 db személyzeti mosdó, mozgássérült személy részére WC, 
gépkocsi tárolására garázs). 
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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 (használatra
jogosultaknak, a rendelkezési jog 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.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.1.a) alkalmassági feltétel szerinti, a szerződés teljesítésében
résztvevő szakorvos/nem szakorvos [4/2000. (II. 25.) EüM rend. előírt felt.kkel] sürgősségi
ellátásban szerzett tapasztalata 15
2 3. Az M.1.b) alkalmassági feltétel szerinti szakember sürgősségi ellátásban szerzett
tapasztalata (egész hónapokban megadva, min. 0 hónap, max. 60 hónap) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Kieg. finanszírozási díj (nettó HUF / fő /hó) / Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(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: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható 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:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók 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 nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.13) További információ
II.2.5. pontban meghatározott értékelési szempontok a karakterkorlátra figyelemmel:
1. Kiegészítő finanszírozási díj (nettó HUF / 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 (egész
hónapokban megadva, min. 0 hónap, max. 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
(egész hónapokban megadva, min. 0 hónap, max. 60 hónap)
II.2.7) ponthoz:
Szerződés hatályba lépése: 2022. február 01. napja
Az I.1.) pontban a "Fax" rovatban megadott szám technikai szám a hirdetmény feladhatósága
érdekében, ajánlatkérő nem rendelkezik Fax számmal.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság

A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, 
és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki vonatkozásában a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok fennállnak. 
Az eljárásból kizárásra kerül a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az az ajánlattevő, akivel szemben, 
illetőleg akinek alvállalkozójával, és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba 
bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti 
kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során 
következett be. 
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró 
ok fennállása ellenére – beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott 
kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz – az 
ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból hivatkozással a Kbt. 64. §-ra, 
amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált 
határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) 
bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlata
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benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának 
ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) 
bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló 
közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata 
kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az 
ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő 
az ajánlatában köteles benyújtani. 
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki (amely) részéről a kizáró ok az eljárás
során következett be. 
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az
ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a 114/A.§-t alkalmazza.
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) és n) 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
Kbt.-ben 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.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11) és (11a) bekezdéseire.
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: P.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) 
bekezdés c) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három), 
mérlegfordulónappal lezárt üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről 
szóló nyilatkozatát . 
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
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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. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 114./A.§ alkalmazásra kerül, azaz az alkalmasság
igazolásának dokumentumait már az ajánlatba be kell nyújtani
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
19. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3
(három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik összesen nettó 31.516.000 Ft
szerinti árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1. a Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontjára
figyelemmel a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek végzettséget, képzettséget igazoló
dokumentum egyszerű másolati példányának csatolásával valamennyi szakember
vonatkozásában.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember 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 felhívja a figyelmet, hogy a 114./A.§ alkalmazásra kerül, azaz az alkalmasság
igazolásának dokumentumait már az ajánlatba be kell nyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 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 rendelet 11. § (9) bekezdésében 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 (Pályaalkalmassági) vizsgával kell
rendelkeznie.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők
esetében)

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

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
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
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III.1.6) A szerződés biztosítékai:
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.
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 mértéke: az eredeti szerződéses időszakból még hátralévő időszakra járó,
NEAK támogatáson felüli nettó szolgáltatási díj alapján számított összeg 30%-a.
A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.
A részletes szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
A részletes szerződéses feltételeket és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos
leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:

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. 
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., adószám: 15728032-2-08) nevére és címére kiállítva, a mosonmagyaróvári lakosság 
vonatkozásában ellátott és befejezett feladatokról, a teljesítésigazolás kiállítását és 
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata általi jóváhagyását követően.
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 Másik számlát Mosonudvar Község Önkormányzata (székhely: 9246 Mosonudvar, Esze Tamás
u. 9., adószám 15777012-1-08) 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 2017. évi CL. törvény, 
- 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.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet
alapításához, azt a nyertes ajánlattevő(k)től sem követeli meg. AK időszakos üzleti társulások
(konzorciumok) ajánlatát is elfogadja. Feltételeket ld. a közbeszerzési dokumentációban.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
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: 60/2003.
(X. 20.) ESZCSM rendelet sürgősségi betegellátás (szakmakód: 4601) személyi feltételei, valamint
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet
11. § (9) bekezdésében előírt feltételeknek megfelelő képzettség.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A III.1.7. pont szerint.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
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
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
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Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Nyílt eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
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:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentésére 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
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

Dátum: 2021/06/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)

Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
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vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/06/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://www.ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68. § (3)
bekezdésében meghatározottak jogosultak részt venni. Irányadó a 424/2017 (XII.19.) Korm.
rendelet 15. §-a.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

x 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: A Kbt.
53.§ (5) bekezdésre hivatkozással AK felhívja a figyelmet, hogy – AK tudomása szerint - a
háziorvosi ügyelet feladatellátása központi átszervezés alatt van, azaz előfordulhat, hogy
jogszabály alapján kikerül az önkormányzatok kötelező feladat ellátásából. Amennyiben ezen
bizonytalan jövőbeli esemény bekövetkezik, úgy ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja a Kbt. 75.§ (2) bekezdés a) pontja alapján, illetve ebben az esetben mentesül a
szerződéskötési kötelezettség alól a Kbt. 131.§ (9) bekezdés alapján.
Amennyiben a szerződés megkötésre kerül és a szerződés időtartama alatt következik be a fenti
feltétel, úgy a szerződés a feladat ellátási kötelezettség megszűnésének napján megszűnik.

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) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat
során érvénytelenné nyilvánítja
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VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám:

0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
megadásra kerül:

Az 1. értékelési részszempont esetén a KH Útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020 március 25.) 1.
melléklet A1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás, 2. - 3. ért. részszemp. esetén 1. melléklet
A1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítással.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét
életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5)
bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő
benyújtását.

VI.3.9) További információk: . Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az 
EKR rendszeren keresztül a közbeszerzési dokumentumok II. – Ajánlat összeállítása – 1. Formai 
előírások pontjában előírt formai követelményeknek megfelelően. 
b. Ajánlatkérő nem tartja fenn a jelen eljárásban való részvétel jogát a Kbt. 34. §-ban meghatározott 
gazdasági szereplők részére. 
c. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek., 66. § (6) bek. szerinti 
nyilatkozatát. 
d. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) 
bekezdése szerinti információkat. Ajánlattevő az EKR-ben a közbeszerzési dokumentumok között 
elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapot köteles az ajánlat részeként kitölteni! 
e. Ajánlattevőnek az EKR felületen rendelkezésre álló űrlap kitöltésével 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. A nyilatkozatot 
ajánlattevő nemleges tartalommal is köteles csatolni. 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. 
f. Az ajánlattevő nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább a szolgáltatás 
véghatáridejét 1 (egy) naptári hónappal meghaladó érvényességi idejű, a közbeszerzés tárgya 
szerinti tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítást köt vagy a meglévő felelősségbiztosítását 
kiterjeszti, amelynek legalább 3.200.000 Ft/káresemény és 15.758.000 Ft/év értékű kárösszeget kell 
fedeznie. Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az előírt 
felelősségbiztosítással rendelkezni. 
Fentiek elmaradása szerződéskötéskor a Kbt. 131.§ (4) bekezdés szerinti visszalépésnek minősül. 
g. Az ajánlat részeként benyújtandó valamennyi, a közbeszerzési dokumentumokban előírt 
nyilatkozat és dokumentum. 
h. Valamennyi időpont/határidő tekintetében az ajánlatkérő a közép-európai idő (CET) szerinti 
időpontokat tekinti irányadónak. 
i. A többváltozatú ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja ajánlatkérő. 
j. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 114./A.§ figyelembevételével végzi.
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k. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot nem alkalmazza. 
l. Nincs a jelen közbeszerzésnek olyan része, amely eredménytelensége esetén már nem áll
érdekében a többi részre vonatkozó szerződés megkötése 
m. FAKSZ: Dr. Zsinka-Tóth Beáta (lajstromszám: 00091) 
n. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 
o. Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (4) bekezdés alapján szerződéskötési feltételként írja elő az alábbiakat: 
Nyertes ajánlattevő – ideértve az alvállalkozóját, illetve a nyertes ajánlattevő által foglalkoztatott
egyéb egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyt is - a szerződéskötés időpontjára –
amennyiben a hatálya alá tartozik - köteles megfelelni az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló
2020. évi C. törvény 4.§-ában rögzített összeférhetetlenségi előírásoknak, ennek tudomásulvételéről
már az ajánlatban nyilatkoznia kell. 
A szerződéskötéskor nyertes ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy társaság tagja, vagy a társasággal
a feladat ellátása vonatkozásában jogviszonyban lévő személy – ideértve az alvállalkozóját, illetve a
nyertes ajánlattevő által foglalkoztatott egyéb egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyt
is - az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozik-e.
Amennyiben a hatálya alá tartozik, úgy köteles az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.
évi C. törvény 4.§-ában rögzített összeférhetetlenségi előírásoknak való megfelelésről írásban
nyilatkozni, és csatolni szükséges Kormány által kijelölt szerv engedélyét. Az alvállalkozó és a
nyertes ajánlattevő által foglalkoztatott egyéb egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy
vonatkozásában nyertes ajánlattevő köteles nyilatkozni. 
A nyilatkozattétel megtagadása és a fenti engedély benyújtásának elmaradása a Kbt. 131.§ (4)
bekezdés szerinti visszalépésnek minősül. 
A hivatkozott jogszabályhelynek történő megfelelést a szerződés teljes időtartama alatt köteles
fenntartani. Részletesen a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

2021/05/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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