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Napirend:
1. „Orvosi ügyelet Gyomaendrődön 2018-2021.” közbeszerzési eljárás
2. Bejelentések

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjen részt venni.
Gyomaendrőd, 2018. június 26.

Nagyné Perjési Anikó s.k.
Bizottság elnöke



A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a
Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat  Testületi ülések  Előterjesztések menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt
ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság
2018. június 28.
napján tartandó rendkívüli üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

"Orvosi ügyelet Gyomaendrődön 2018-2021" közbeszerzési eljárás
Kocsisné Takács Gabriella
Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2016. szeptember 01-től – közbeszerzési eljárás keretében – szerződést kötött
a Békés Medical Kft. ügyeleti szolgáltatóval, mely szerződés 2018. augusztus 31. napján lejár.
Az ügyeleti szolgáltatás folyamatos biztosítása mellett, az önkormányzat kötelező feladatának ellátása érdekében
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 190/2018. (IV. 26.) Kt. határozatában az alábbiakról
döntött:
„Szolgáltatás megrendelése - Teljes körű orvosi ügyelet ellátása” tárgyban közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. A
közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízza: Dr. Varga Imre felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadót.
A Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem: Kocsisné Takács Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Dr. Magyar Hajnalka
A Kbt. 27. § (4) bekezdése értelmében Gyomaendrőd Város Önkormányzata a saját közbeszerzési szabályzatának
4.) c) pontja alapján létrehozta háromtagú Bírálóbizottságát, mely személyek közreműködésével előkészítésre került
a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti eljárás alapján az ajánlati felhívás „Orvosi ügyelet Gyomaendrődön 2018-2021.”
tárgyban és az összefoglaló tájékoztató is. Ezen dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik.
A 2018. évi közbeszerzés becsült értékének meghatározása az előző évek gyakorlatának figyelembe vételével
történt. A becsült érték kiszámításánál nem csak az önkormányzati kiegészítő finanszírozást kell figyelembe venni,
hanem a szolgáltató által elvégzett feladatért járó teljes díjazást is.
A jelenlegi szolgáltató által benyújtott pénzügyi beszámoló, valamint önkormányzatunk által biztosított kiegészítő
finanszírozás alapján az alábbi forrásokból valósult meg 2017. évben az ügyeleti szolgáltatás:
Önkormányzati kiegészítő finanszírozás: 1.139.000 Ft/hó
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (OEP) finanszírozása:

13.668.000 Ft/év
24.915.765 Ft/év

Javasoljuk, hogy a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott szolgáltatóval 36 hónapos időtartamra kössön az
önkormányzat szolgáltatási szerződést.
Ennek alapján a becsült érték meghatározása az alábbiak szerint történik:
Az önkormányzat kiegészítő finanszírozása ( 36 hónapra ):
41.004.000 Ft.
Várható NEAK finanszírozás (közvetlenül a szolgáltatóhoz érkezik):
74.747.295 Ft.
Becsült érték összesen:
115.751.295 Ft.
Az előzetes piackutatás alapján javasoljuk, hogy az önkormányzat az alábbi három gazdasági szereplőt jelölje meg
saját kezdeményezésre történő meghívásra:
1.

Név: Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. Székhely: 1131 Budapest, Topolya utca 4-8.

2.
Név: Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.
Székhely: 4031 Debrecen István u. 6.
3.
Név: Alföld Ambulance Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás utca 14.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy fentiek figyelembe vételével hozza meg döntését!
1. döntési javaslat
"Orvosi ügyelet Gyomaendrődön 2018-2021"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel,
névszerinti (nyílt) szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága elfogadja az „Orvosi ügyelet Gyomaendrődön 2018-2021.” elnevezésű közbeszerzési
eljárás ajánlati felhívását és összefoglaló tájékoztatóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Orvosi ügyelet Gyomaendrődön 2018-2021"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel,
névszerinti (nyílt) szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága jelöl meg a saját kezdeményezésre történő meghívásként:
1…………………………………………………………
2…………………………………………………………
3…………………………………………………………
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Ajánlati felhívás
Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás
Orvosi ügyelet Gyomaendrődön 2018-2021.

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Nemzeti azonosítószám: 2
AK02737

Hivatalos név:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Postai cím: Selyem út 124.
Város: Gyomaendrőd

NUTS-kód: HU332

Postai irányítószám: 5500 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Toldi Balázs polgármester

Telefon: +36 66386122

E-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Fax: +36 66283288

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.gyomaendrod.hu

I.2) Közös közbeszerzés
・ A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg: nem
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi:

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentumokat Ajánlatkérő egyidejűleg, írásban küldi meg az általa kijelölt, illetve az összesített
tájékoztató alapján jelentkező gazdasági szereplők részére.
További információ a következő címen szerezhető be:
EKR
Internetcím (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
EKR

I.4) Az ajánlatkérő típusa
・ Központi szintű

・ Közszolgáltató

X Regionális/helyi szintű

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

・ Közjogi szervezet

・ Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
・ Általános közszolgáltatások

・ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

・ Honvédelem

・ Szociális védelem

・ Közrend és biztonság

・ Szabadidő, kultúra és vallás

・ Környezetvédelem

・ Oktatás

・ Gazdasági és pénzügyek

・ Egyéb tevékenység:

・ Egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Orvosi ügyelet Gyomaendrődön 2018-2021

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód: 85121100-4 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]
II.1.3) A szerződés típusa ・ Építési beruházás Árubeszerzés ・ X Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Egészségügyi szolgáltatási szerződés teljes körű központi házi felnőtt- és gyermek ügyelet ellátására.
II.1.5) Becsült érték: 2 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
Ajánlatok benyújthatók: 12 részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzését és megállapította,hogy a beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a
részajánlattétel lehetőségét, figyelemmel a gazdaságossági szempontokra. A részekre bontás kihatással lenne a
szolgáltatás minőségére is.

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1
II.2.1) Elnevezés: 2 Orvosi ügyelet Gyomaendrődön 2018-2021
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 85121100-4 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU 332
A teljesítés helye:
5502 Gyomaendrőd, Fő út 3.

Rész száma: 2

Az ajánlatkérő által az orvosi ügyelet ellátására alkalmas épületet és a dokumentációban meghatározott berendezéseket
ingyenesen biztosítja azzal, hogy a közüzemi szolgáltatások díjait vagy közvetlenül, vagy pedig továbbszámlázással köteles
a nyertes ajánlattevő megtéríteni
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
36 hónapos időtartamra 15.000 fő + 10% népesség teljes körű felnőtt- és gyermek központi háziorvosi ügyelet ellátása
munkanapokon 16,00 órától másnap reggel 08,00 óráig. Heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon, továbbá
munkanap áthelyezés esetén az érintett szombatokon: reggel 8,00 órától a következő munkanap reggel 8,00 óráig.
II.2.5) Értékelési szempontok: Legjobb ár-érték arány
1. Kiegészítő finanszírozási díj (HUF/hó), súlyszám: 70
2. Háziorvosi vagy gyermekorvosi szakvizsgával rendelkező orvosok száma, súlyszám: 30
II.2.6) Becsült érték: 2
Érték ÁFA nélkül: Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 2018/09/01 / Befejezés: 2021/08/31
A szerződés meghosszabbítható: nem.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem.
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ: II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról: II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban
rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Alkr.) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
pontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti dokumentumot.
Az ajánlattevő, az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a
Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról.
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. Az Alkr. 19. § (1) a) pontja alapján Ajánlattevő (közös
ajánlattevő)
részéről
csatolandó
valamennyi
pénzforgalmi számlájára vonatkozóan a pénzforgalmi
számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó,
az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem
régebbi nyilatkozat - attól függően, hogy az ajánlattevő
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a
tevékenységét,
amennyiben
ezek
az
adatok
rendelkezésre állnak - legalább az alábbi tartalommal:
- a pénzforgalmi számla számlaszáma,
- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a gazdasági
szereplő pénzforgalmi számlaszámát,
- volt-e, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában
meghatározott 60 napot meghaladó sorban állás az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 12 hónapban.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
P.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő),
amennyiben bármelyik pénzforgalmi számlaszámán a
pénzforgalmi
számlaszámot
vezető
pénzügyi
intézményétől származó nyilatkozat alapján az eljárást
megindító felhívás megküldése napjától visszafelé
számított 12 hónapban 60 napot meghaladó sorban
állás mutatkozott.

A P.1. pontban előírt alkalmassági követelmény a Kbt.
114. § (2) bekezdés szerint igazolandó. A Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán
arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények
teljesítésére
vonatkozó
részletes
adatokat nem köteles megadni. Ajánlattevő az
alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító
felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági
követelmények tekintetében az eljárást megindító
felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó
szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti
felhívására köteles benyújtani.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 2

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
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M.1. Az Alkr. 21. § (3) a) pontja alapján Ajánlattevő (közös
ajánlattevő) részéről csatolandó az ajánlati felhívás
feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, jelen
eljárás
tárgyával
megegyező,
legjelentősebb
(egészségügyi szolgáltatás) referenciák ismertetése.
Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell
legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a szállítás tárgyát és mennyiségét oly módon, hogy az
alkalmasság
minimumkövetelményeinek
történő

M.1. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az
eljárást megindító felhívás megküldésének napjától
visszafelé számított 3 évben összesen legalább 1 db,
minimum 1 évig folyamatosan biztosított egészségügyi
szolgáltatásra vonatkozó, szerződésszerűen végzett olyan
referenciával, melynek során Ajánlattevő legalább 10.000
fő teljes körű felnőtt- és gyermek központi háziorvosi
ügyelet ellátását végezte.

megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja)
- továbbá nyilatkozni szükséges arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt -e.
Az M.1. pont esetét az Alkr. 23. §-a szerint az ajánlattevő,
illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik
fél által adott igazolással lehet igazolni.
M.2. Az. Alkr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen
a
minőség-ellenőrzésért
felelősöknek
–
a
megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe
(benyújtandó a szakemberek önéletrajza, megjelölve
benne az adott személy szakmai tapasztalatait, gyakorlati
idejét, végzettségét/képzettségét, az iskolai végzettséget
igazoló bizonyítványok másolata.)
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megnevezett
szakemberek kifejezett nyilatkozatát, hogy ajánlattevő
nyertessége esetén rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.

M.2. Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha a létszám
bemutatása során nem rendelkezik 8 fő ügyeletet ellátó
orvossal, legalább 5 fő szakalkalmazottal, valamint
legalább 2 fő gépkocsivezetővel, akinek legalább 2 éves
gépkocsivezetői gyakorlata van.
Továbbá alkalmatlan Ajánlattevő, ha a bemutatott
szakemberek közül legalább egy fő nem rendelkezik
ügyelet megszervezésére vonatkozó legalább 2 éves
gyakorlattal.

Az M.1. és M.2. pont szerinti alkalmassági követelmény a
Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint igazolandó. A Kbt. 67. §
(1) bekezdése szerinti nyilatkozatban ajánlattevő csupán
arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények
teljesítésére
vonatkozó
részletes
adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást
megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az
alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására
vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. §
szerinti felhívására köteles benyújtani.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében):

-

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2: III.1.6) A szerződés biztosítékai:

2

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlattevő a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) közvetlenül köt finanszírozási szerződést, az egészségügyi
szolgáltatások egészségügyi alapból történő finanszírozás részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.03.) Korm.
rendeletben meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő az ajánlattevő részére ezen kívül fix mértékű kiegészítő finanszírozást biztosít a nyertes ajánlattevő
ajánlatában szereplő összegben, közvetlenül a szolgáltatónak havonta utólag fizeti meg a szolgáltató által kiállított
számla alapján, átutalással, a havi teljesítést követő 30 napos fizetési határidőn belül, a Kbt. 135. §-ában, valamint a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottakra tekintettel.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.
Az ajánlatkérő előleget nem fizet.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2
Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében):
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCSM
rendelet és az egészségügyi szolgáltatások gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési
eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II.25.) EÜM rendelet, az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló
47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
-

Az orvosi ügyeletre vonatkozó törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek előírásainak betartása.
- Az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
- A Kötelező Egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. Törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 01.)
Korm. rendelet
- Az Egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény
- Az Egészségügyi szolgáltatások egészségbiztosítási alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 03.) Korm. r.
- Az Egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési
eljárásáról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. r.
- Az Egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges minimum feltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM. r.
- Az Egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezeti kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 01.)
ESZCSM. r.
- Az Orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. r.
- A Háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. r.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ: -

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája: Kbt. 113. § szerinti nyílt
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk: IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentesére irányuló információ: IV.1.4) Információ a tárgyalásról: IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk: -

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
Összefoglaló tájékoztató feladása: 2018.06.29., Iktsz: ……………
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/07/20

Helyi idő: 09:00

IV.2.3) Az ajánlattételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja 4
Dátum: 2018/07/09
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: magyar
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva).
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2018/07/20

Helyi idő: 11:00

Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
EKR

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem.

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

VI.3) További információk: 2
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés: Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében): VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk: VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele:
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása
esetében újabb hiánypótlás elrendelése: igen.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2: VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ 2: VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 2
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra
2
kerül:
Ajánlatkérő a Kiegészítő finanszírozási díj részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában

közzétett, a nyertes ajánlat kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója
(Útmutató) 1. sz. melléklet A 1. ba) pontban rögzített fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést.
P= (Alegjobb/Avizsgált)(Pmax-Pmin) + Pmin
A Háziorvosi vagy gyermekorvosi szakvizsgával rendelkező orvosok száma tekintetében Ajánlatkérő az Útmutató A 1. bb)
pontban rögzített egyenes arányosítás módszerével végzi az értékelést.
Az alkalmazandó képlet a következő:
P= (Avizsgált/Alegjobb)(Pmax-Pmin) + Pmin
A fenti képletek esetében:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Ajánlatkérő az alkalmazott bírálati részszempontokra az ismertetett módszerekkel kiosztja a pontszámokat. A kapott
pontok két tizedesjegy pontosságig kerülnek kiszámításra. A pontszámok felszorzásra kerülnek a részszemponthoz
tartozó súlyszámmal. A súlyozott pontszámok ajánlattevőnként összesítésre kerülnek. A legmagasabb összesített
pontszámot elérő ajánlattevő lesz a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő, míg a második legtöbb
összesített pontszámot elérő ajánlattevő a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nyújtó ajánlatot követő ajánlatot tevő.

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ: VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében):
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését
követően végzi el.

VI.3.12) További információk:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében benyújtandó az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetőleg - ha ilyet az
ajánlattevő az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító szervezet
cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti ügyvéd
által ellenjegyzett aláírás-mintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban
szereplő iratot). Amennyiben az ajánlatban szereplő valamely nyilatkozatot nem gazdasági társaság formájában
működő gazdasági szereplő teszi, a természetes személy gazdasági szereplő vonatkozásában az ajánlathoz közjegyző
által hitelesített aláírás-mintát szükséges csatolni. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a
cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás egyszerű másolati példányát is csatolni kell az
ajánlathoz.
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.
Ajánlatkérő - a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján - előírja a közbeszerzési dokumentumban megadott minta szerinti
nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell az EKR rendszerben megadott minta szerinti
felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat.
Az ajánlattevő(k)nek és az esetlegesen alkalmasságának igazolására igénybe vett szervezetnek nyilatkoznia kell arról,
hogy mely pénzügyi intézmény(ek)nél vezet számlát.
Ajánlatevő köteles ajánlathoz csatolni egy tervezetet az alkalmazni kívánt panaszkezelési eljárásrend vonatkozásában.
Ebben részletesen ki kell dolgoznia a panaszok felvételére, a panaszok jelzésének és dokumentálásának rendszerére, a
panaszok elintézésének menetére, határidejére, a panaszkezeléssel kapcsolatos felelősségi rendre vonatkozó
előírásokat, továbbá az ajánlatkérő tájékoztatására vonatkozó rendelkezéseket. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése
során a panaszkezelési eljárásrend alapján kezelt panaszokra vonatkozó nyilvántartásba betekinthet.
Az ajánlattevő az Egészségügyi szolgáltatást köteles az ajánlattételi felhívásban meghatározott ingatlanban teljesíteni.
Az ajánlattevő köteles valamennyi – a jelzett ingatlan rendeltetésszerű használatához fűződő – közüzemi szolgáltatás
díját, illetve az ingatlannal átadott eszközök használatával kapcsolatos költségeket a dokumentumban
meghatározottak szerint megfizetni.

8.

9.

Ajánlatkérő az Alkr. 30. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében nyilatkozik, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az
ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és igazolását az Alkr. 28. § (3) bekezdése alapján
meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg az előírt alkalmassági feltételek
vonatkozásában.
Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával, továbbá a közbeszerzési eljárásban való részvétellel összefüggésben
felmerült valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.

VI.4) Az ajánlati felhívás megküldésének dátuma: (2018/07/09)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása
az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
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szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben
ha az információ ismert
súlyszám helyett fontosság is megadható
súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

Összefoglaló tájékoztatás
Összefoglaló tájékoztatás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és cím adatok
Hivatalos név:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Postai cím:
Város:

Gyomaendrőd

Egyéb cím adatok:

Selyem Út 124

5500

Postai irányítószám:

Ország:

Magyarország

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000313452018/reszletek

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Szolgáltatás megrendelés

II.1.1) A szerződés típusa

Orvosi ügyelet Gyomaendrődön 2018-2021

II.1.2) A szerződés tárgya:
II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

36 hónapos időtartamra 15.000 fő + 10% népesség teljes körű felnőtt- és gyermek központi háziorvosi ügyelet ellátása munkanapokon
16,00 órától másnap reggel 08,00 óráig. Heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon, továbbá munkanap áthelyezés esetén az
érintett szombatokon: reggel 8,00 órától a következő munkanap reggel 8,00 óráig.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
36

Időtartam hónapban:
II.1.5) A teljesítés helye:

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

5500 Gyomaendrőd, Fő út 3.

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Megnevezés:

Igen

Minőségi szempont

Súlyszám / Jelentőség

Háziorvosi vagy gyermekorvosi szakvizsgával rendelkező orvosok száma

Költség szempont:

Nem

30

Ár szempont:

Igen

Megnevezés:

Súlyszám / Jelentőség:

Kiegészítő finanszírozási díj (HUF/hó)

70

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
P.1. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 19. § (1) a) pontja alapján Ajánlattevő (közös
ajánlattevő) részéről csatolandó valamennyi pénzforgalmi számlaszámára vonatkozóan a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi
intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat - attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - legalább az
alábbi tartalommal: - a pénzforgalmi számla számlaszáma, - mióta vezeti a pénzügyi intézmény a gazdasági szereplő pénzforgalmi
számlaszámát, - volt-e, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott 60 napot meghaladó sorban állás az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben bármelyik
pénzforgalmi számláján a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az eljárást
megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított 12 hónapban 60 napot meghaladó sorban állás mutatkozott. M.1. Az Alkr.
21. § (3) a) pontja alapján Ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3
évben teljesített, jelen eljárás tárgyával megegyező, legjelentősebb (egészségügyi szolgáltatás) referenciák ismertetése. Az
ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább: - a szerződést kötő másik fél megnevezését, - a szállítás tárgyát és
mennyiségét oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen, - a
teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) - továbbá nyilatkozni szükséges arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt -e. Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé
számított 3 évben összesen legalább 1 db, minimum 1 évig folyamatosan biztosított egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó,
szerződésszerűen végzett olyan referenciával, melynek során Ajánlattevő legalább 10.000 fő teljes körű felnőtt- és gyermek központi
háziorvosi ügyelet ellátását végezte. M.2. Az. Alkr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) –
különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be
kíván vonni a teljesítésbe (benyújtandó a szakemberek önéletrajza, megjelölve benne az adott személy szakmai tapasztalatait,
gyakorlati idejét, végzettségét/képzettségét, az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a
megnevezett szakemberek kifejezett nyilatkozatát, hogy ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha a létszám bemutatása során nem rendelkezik 8 fő
ügyeletet ellátó orvossal, legalább 5 fő szakalkalmazottal, valamint legalább 2 fő gépkocsivezetővel, akinek legalább 2 éves
gépkocsivezetői gyakorlata van. Továbbá alkalmatlan Ajánlattevő, ha a bemutatott szakemberek közül legalább egy fő nem rendelkezik
ügyelet megszervezésére vonatkozó legalább 2 éves gyakorlattal.
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

Nem

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
2018.07.09.

10:00

óra/perc

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk:

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma

Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:
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