
EKR000458432021 2021.09.22 13:27:58

I. szakasz: Ajánlatkérő

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

http://www.mosonudvar.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.mosonudvar.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+00 00000000Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

www.mosonmagyarovar.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.mosonmagyarovar.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+00 00000000Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Mosonmagyaróvár Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Mosonmagyaróvár,Mosonudvar - orvosi ügyelet (1456)Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000458432021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 15728032208

Fő Utca 11

Mosonmagyaróvár HU221 9200

Szabóné Molnár Ildikó

molnar.ildiko@mosonmagyarovar.
hu

+36 96577816

Igen

Mosonudvar község Önkormányzata 15777012108

Esze Tamás Utca 9

Mosonudvar HU221 9246

Szabóné Molnár Ildikó

molnar.ildiko@mosonmagyarovar.
hu

+36 96577816

Nem
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II.szakasz: Tárgy

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 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. 
 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Mosonmagyaróvár,Mosonudvar - orvosi ügyelet (1456)

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.oeszy.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.oeszy.huLebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 12251230Fax:+36 12251229Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Őszy Közbeszerzési Tanácsadó Kft. 12740497241

Hold Utca 6. IV. em. 5.

Budapest HU110 1054

Zsinka-Tóth Beáta

kozbeszerzes@oeszy.hu



EKR000458432021

IV. szakasz: Eljárás

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

100A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

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,  
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.  

Harmadik része, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100

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

1. Kieg. finanszírozási díj (nettó HUF / fő /hó)  
súlyszám: 70; pont: 10.00; pont x súlyszám: 700.00 
 
2. Az M.1.a) alkalmassági feltétel szerinti, a szerződés teljesítésében résztvevő szakorvos/nem szakorvos [a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt 
feltételekkel] sürgősségi ellátásban szerzett tapasztalata (egész hónapokban megadva, min. 0 hónap, max. 60 
hónap) 
súlyszám: 15; pont: 10.00; pont x súlyszám: 150.00 
 
3. Az M.1.b) alkalmassági feltétel szerinti, a szerződés teljesítésében résztvevő ápoló (OKJ)/körzeti ápoló
/körzeti, közösségi szakápoló/felnőtt szakápoló/mentőápoló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló
/mentőtiszt sürgősségi ellátásban szerzett tapasztalata (egész hónapokban megadva, min. 0 hónap, max. 60 
hónap) 
súlyszám: 15; pont: 10.00; pont x súlyszám: 150.00

Szöveges értékelés:

1000.00Oxy-Mov Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az Oxy-Mov Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó 
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, nem áll a kizáró okok hatálya alatt, 
alkalmasságát megfelelően igazolta, így ajánlata érvényes. 
Ajánlata: 
1. Kiegészítő finanszírozási díj (nettó HUF / fő / hó): 51 
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): 72 
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): 336 

22293374208Oxy-Mov Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság, Magyarország 9200 Mosonmagyaóvár, Ady 
Utca 3/a

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

Igen
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V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

ANVA-MED Kft. (M.1.a. pont, adószám: 25279096-1-08); Kudoba Szabolcs E.V. (M.1.b. pont ; adószám: 63018727128)

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az Oxy-Mov Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó 
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, nem áll a kizáró okok hatálya alatt, 
alkalmasságát megfelelően igazolta, így ajánlata érvényes. A szükséges többletfedezet biztosításra került. 
Ajánlata: 
1. Kiegészítő finanszírozási díj (nettó HUF / fő / hó): 51 

22293374208Oxy-Mov Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság, Magyarország 9200 Mosonmagyaóvár, Ady Utca 3
/a

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

1. értékelési szempont - fordított arányosítás 
2. és 3. értékelési szempont - egyenes arányosítás

szakorvos, mentőtiszt/mentőápoló

ANVA-MED Kft. (szakorvos biztosítása, adószám: 25279096-1-08); Kudoba Szabolcs E.V. (mentőtiszt biztosítása; adószám: 
63018727128)
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

A tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a Kbt. 131.§ (8) bekezdés a) pontja alapján a szerződés megköthető a fenti moratórium lejártát 
megelőzően.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2021.10.04Lejárata:2021.09.23Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2021.09.22

2021.09.22


	form1: form1
	form1:resultcselekmenyek_sortKey: 
	form1:resultcselekmenyek_sortDir: 
	javax: 
	faces: 
	ViewState: stateless




