16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Albertirsa Város Önkormányzata
Postai cím: Irsay Károly u. 2.
Város: Albertirsa

Postai irányítószám: 2730

Hivatalos név: Mikebuda Község Önkormányzata
Postai cím: Fő u. 19
Város: Mikebuda

Postai irányítószám: 2736

Hivatalos név: Dánszentmiklós Község Önkormányzata
Postai cím: Dózsa György u. 100.
Város: Dánszentmiklós

Postai irányítószám: 2735

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Háziorvosi központi ügyelet biztosítása Albertirsa, Mikebuda és
Dánszentmiklós településeken, a szolgáltatás jogszabályok szerinti dokumentálása az OEP által
megjelölt tevékenységi körön belül érintett körzetben.
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: A nyertes ajánlattevő 4 éves időtartamra, 16.330 (+20%) fő
részére háziorvosi központi ügyelet ellátását köteles biztosítani hétköznap 18.00 órától másnap
reggel 7.00 óráig, pénteken 16.00 órától másnap reggel 7.00 óráig, hétvégén és munkaszüneti
napokon 7.00-7.00 óráig úgy, hogy egyszerre egy szakképzett orvosnak, egy ápolónak vagy
nővérnek és egy gépkocsivezetőnek a mindenkori egészségügyi szakmai minimumfeltételeknek
megfelelően felszerelt gépkocsival kell a telephelyen, illetve a területen tartózkodnia. Hétköznap
07.00-18.00 óráig szakképzett ápolót vagy nővért valamint az ellátáshoz szükséges, kötelezően előírt
nyomtatványt, gyógyszert és műszerkészletet kell biztosítania Albertirsa és Mikebuda lakosai
részére.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. III. Rész,
Nemzeti eljárásrend
IV.1.2) Az eljárás fajtája: nyílt
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 KÉ-5586/2012 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn)
V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: Dr. Pécsi és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság
Postai cím: Köztársaság u. 26/b.
Város: Albertirsa

Postai irányítószám: 2730

V.2) A szerződés teljesítése
V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt  igen  nem
A nem szerződésszerű teljesítés indoka:
V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2016. május 31.
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2016. 06. 15.
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 49234950
Pénznem: HUF
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
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szükség szerinti számban ismételje meg
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adott esetben

