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I. BEVEZETÉS
Albertirsa Város Önkormányzata (2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. Tel.: 06 53 570 053, Fax:
06 53 370 175, e-mail: toszegi.aniko@albertirsa.hu a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII.
törvény 113. § alapján összefoglaló tájékoztató közzétételével indított nyílt közbeszerzési eljárást
kezdeményez
HÁZIORVOSI KÖZPONTI (FELNŐTT ÉS GYERMEKORVOSI) ÜGYELET
ELLÁTÁSA ALBERTIRSA, MIKEBUDA ÉS DÁNSZENTMIKLÓS TELEPÜLÉSEK
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN”
tárgykörben.
A közbeszerzési eljárás lebonyolításával és jelen dokumentáció rendelkezésre bocsájtásával az
ajánlatkérő célja annak az ajánlattevőnek a kiválasztása, aki a legjobb ár-érték arányú érvényes
ajánlatot teszi a közbeszerzési dokumentumokban megadott szempontok alapján.
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II. AJÁNLATI FELHÍVÁS
„HÁZIORVOSI KÖZPONTI (FELNŐTT ÉS GYERMEKORVOSI) ÜGYELET
ELLÁTÁSA ALBERTIRSA, MIKEBUDA ÉS DÁNSZENTMIKLÓS TELEPÜLÉSEK
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN”
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti összefoglaló
tájékoztató közzétételét követően indult nyílt közbeszerzési eljárásban
Az Összefoglaló Tájékoztató 2016. március 4-én lett közzétéve a Közbeszerzési Hatóság
Közbeszerzési Adatbázisában
KBE-01220/2016
1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levelezési és honlap címe:
Albertirsa Város Önkormányzata, 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. Tel.: 06 53 570 053, Fax:
06 53 370 175, e-mail: toszegi.aniko@albertirsa.hu www.albertirsa.hu.
Albertirsa Város Önkormányzata a jelen közbeszerzési eljárást az alábbi ajánlatkérőkkel közösen
valósítja meg a Kbt. 29. § (2) bekezdés alapján:
Mikebuda Község Önkormányzata 2736 Mikebuda, Fő u. 19. tel.: 06-53/575-208, e-mail:
mikebuda@t-online.hu
Dánszentmiklós Község Önkormányzata 2735 Dánszentmiklós, Dózsa György u. 100. tel.:
06/53/574-000, e-mail: jegyzo@danszentmiklos.hu
Az ajánlatkérők nevében eljáró személy: Földesiné Töpper Ilona felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó, 2220 Vecsés, Erzsébet u. 21. Telefon: + 36 30 4114927 e-mail: topil@topil.hu
2. A közbeszerzési eljárás fajtája, (tárgyalásos és gyorsított eljárás, versenypárbeszéd,
valamint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása):
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti,
összefoglaló tájékoztató közzétételét követően indult nyílt közbeszerzési eljárást folytat.
3. A közbeszerzési dokumentumok korlátlan és teljes kör , díjmentes elérhetőségének
biztosítása:
Ajánlatkérő a Kbt. 3. § 21) pontjában felsorolt, jelen közbeszerzési eljárás során alkalmazott
közbeszerzési dokumentumokat ingyenesen, elektronikus úton (e-mail útján) korlátlanul és teljes
körűen küldi meg az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők, illetve az ajánlattételre felkért
ajánlattevők részére. A közbeszerzési dokumentumok ajánlatkérő honlapján (www.albertirsa.hu)
a közbeszerzések menüpont „Háziorvosi központi orvosi ügyelet ellátása” cím alatt is elérhetők.
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4. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, (nómenklatúra):
Háziorvosi központi (felnőtt és gyermekorvosi) ügyelet ellátása Albertirsa, Mikebuda és
Dánszentmiklós települések közigazgatási területén.
A nyertes ajánlattevő köteles vállalni, hogy a központi ügyelet hívásfogadási és irányítási
feladatait az Országos Mentőszolgálattal együttműködve – diszpécserszolgálati megállapodás
alapján működteti.
Az ellátandó lakosságszám (2015. 01. 01. KSH adatok alapján összesen 15.822 fő) megegyezik
az állandó lakosság számával, akik lakóhelyeik alapján jogosultak a szolgáltatást igénybe venni.
A lakosságszám érintett települések közötti megoszlását a dokumentáció részeként rendelkezésre
bocsájtott táblázat tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő 5 éves időtartamra 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
biztosítani Albertirsa és Mikebuda lakosai részére készenléti szolgálat keretében.
Nómenklatúra: (CPV kód)

85120000-6
85121000-3
85121100-4
85121200-5

5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás
lefolytatatásra kerül:
Szolgáltatási szerződés háziorvosi központi ügyelet ellátására Albertirsa, Mikebuda és
Dánszentmiklós településeken.
6. Annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor:
Nem kerül sor.
7. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
A nyertes ajánlattevő a szerződés hatálybalépésétől számított 60 hónapig köteles biztosítani a
háziorvosi központi ügyelet ellátását.
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8. A teljesítés helye:
Albertirsa, Mikebuda és Dánszentmiklós települések közigazgatási területe. Az ügyelet
telephelye 2730 Albertirsa, Vasút u. 4. szám, önkormányzati tulajdonú rendelőintézet.
9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályra való
hivatkozás:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatást elsősorban a nyertes ajánlattevő, mint
szolgáltató és az OEP között kötendő finanszírozási szerződés biztosítja.
Az OEP finanszírozás feletti összeget az ajánlatkérő települési önkormányzatok egyenlítik ki
havonta utólag, számla alapján, a lakosságszám arányában, az ajánlatkérő által igazolt teljesítés,
valamint tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított számla ajánlatkérő általi
kézhezvételének napját követő 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 135. §
(1) bekezdése szerint.
Az ajánlatkérőként szerződő fél - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez
alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok
szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig
nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig
nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora
összegre jogosultak az ellenértékből
c) az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a
teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben
nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36 A.
§-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától
számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást
d) az ajánlatkérő az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét
követő harminc napon belül közvetlenül utalja át minden egyes ajánlattevőnek és
alvállalkozónak
e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a kifizetés
időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, az ajánlatkérő az ajánlattevői,
illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36 A. § (3) bekezdése
szerint visszatartja.
Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36. A. §
rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti.
10. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Amennyiben ajánlattevő a Szerződésben meghatározott bármely
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kötelezettségét olyan okból, amelyért felelős nem teljesíti szerződésszerűen a Szerződésben
meghatározott valamely határidőben, úgy a mulasztással érintett napokra szolgáltatási díjra
nem jogosult, és a mulasztással érintett napokra eső szolgáltatási díjjal megegyező összegű
kötbér fizetésre kötelezhető. Ezen összeget a szolgáltatási díj havi esedékes összegéből a
megrendelő (ajánlatkérő) jogosult levonni.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős nem teljesíti valamely a feladatok
körébe tartozó kötelezettségét, meghiúsulási kötbért köteles fizetni ajánlatkérő részére.
Mértéke: a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a. Ajánlatkérő a
szerződés teljesítése meghiúsulásának tekinti, amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés
megkötésétől számított 60 napon belül nem rendelkezik az orvosi ügyelet ellátásához
szükséges ÁNTSZ engedéllyel, majd ezt követő 30 napon belül az OEP-el megkötött
finanszírozási szerződéssel.
11. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot:
Nem.
12. A részajánlattétel lehetőségének megadásáról, vagy annak kizárásáról szóló
ajánlatkérői előírás. Részajánlat tételére lehetőség esetén, tájékoztatás arról, hogy egy vagy
több, vagy valamennyi részre lehet-e ajánlatot tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e
az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek száma. A részajánlat tételének kizárása
esetén ennek indokainak feltüntetése:
A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt kizárja, mivel a
szolgáltatás jellege és a tárgyi feltételek egy egységet képeznek.
13. Az ajánlatok értékelési szempontjai. Ha a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat nem
kizárólag az ár vagy kizárólag a 78. § szerint meghatározott költség alapján kerül
kiválasztásra, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok
súlyozása (kivételesen a sorrendje):
Az ajánlatok értékelése a Kbt, 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő alábbi értékelési szempontok alapján történik:
Bírálati szempont
a.) OEP finanszírozás feletti, ajánlatkérő által
ajánlattevőnek
közvetlenül
fizetendő
díjkiegészítés összege nettó Ft lakos hó
b.) A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt
albertirsai,
dánszentmiklósi,
mikebudai

Súlyszám
50
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munkahellyel
rendelkező
orvosok
heti
óraszáma.
c) A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt
gyermekgyógyász szakorvos heti óraszáma
d) Egészségügyi végzettséggel, vagy minimum
2 éves mentőgépkocsivezető tapasztalattal
rendelkező gépkocsivezető bevonásának heti
óraszáma

20
20

14. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:
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) - (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
- A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
közös ajánlattevőt, az alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt,
aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Kizáró okok fenn nem állásának igazolása:
A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján, a Kbt. 67. § (1) szerint, az ajánlatban az alábbi igazolásokat,
nyilatkozatokat kell becsatolni:
 A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321 2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése
alapján a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) egyszerű
nyilatkozatot kell tennie ajánlatában.
 A 321 2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó, valamint
az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet tekintetében az ajánlattevő csak
arról köteles nyilatkozni, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak
fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
 A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok nem lehetnek régebbiek a közbeszerzési
eljárás megindításának időpontjánál.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján, a Kbt. 69. § (4) bekezdésére hivatkozással, az ajánlatkérő
felhívására csatolandó nyilatkozatok igazolások:
 A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) pontját, a 321 2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i)
pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia az ajánlattevőnek, a Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozatban kell a részletes adatokat megadni, az alábbiak szerint:
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Igazolási mód: 321 2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja: a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet
szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén,
akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r)
pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos
nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot is be kell nyújtani.
Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy
rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges
csatolni.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok nem lehetnek régebbiek a közbeszerzési
eljárás megindításának időpontjánál.
15. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményei:
P1)
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben a számviteli törvény szerinti éves
beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás
megküldését megelőző három lezárt üzleti év közül több, mint egy évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából
(háziorvosi központi ügyelet) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem
éri el összesen az 50.000.000,- HUF értéket.
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül - figyelemmel
arra, hogy a P1) pontban előirt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható
a gazdasági szereplőkre – elegendő, ha egyikük megfelel. (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
Az együttes megfelelés a P1) pontban előirt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként
értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az
előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a P1) pontban előirt
gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.
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P2)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az ajánlati felhívás megküldést megelőző
három üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el
összesen a 60.000.000,- Ft-ot, és a közbeszerzés tárgyából (háziorvosi központi ügyelet)
származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a 50.000.000,HUF értéket.
A P2) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
P3)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé
számított 24 hónapra vonatkozóan bármely pénzügyi intézményének nyilatkozata alapján
megállapítható, hogy a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2.
§ 25. pontja szerint 15 napot meghaladó sorban állása volt.
A P3) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül - figyelemmel
arra, hogy a P3) pontban előirt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható
a gazdasági szereplőkre – elegendő, ha egyikük megfelel. (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
P4)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik orvosi tevékenység ellátására
vonatkozó 20 M Ft kár és 50 M Ft év biztosítási összegű érvényes szakmai
felelősségbiztosítással.
A P4) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül - figyelemmel
arra, hogy a P4) pontban előirt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható
a gazdasági szereplőkre – elegendő, ha egyikük megfelel. (Kbt. 65. § (6) bekezdés).

A gazdasági és pénzügyi alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:
Az ajánlatban csatolandó nyilatkozatok, igazolások:
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a P1)-P4) alkalmassági feltételek esetében az
ajánlattevő az ajánlatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt
alkalmassági követelmények teljesülnek. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó
részletes adatokat nem köteles megadni.
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A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint, az ajánlatkérői felhívásra csatolandó nyilatkozatok,
igazolások:
Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
tartalmazó, az ajánlati felhívásban előírt P1)-P4) alkalmassági feltételekre vonatkozó saját
nyilatkozatát és igazolásokat az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles
benyújtani, az alábbi feltételek figyelembevételével:
P1)
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell a 321 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §
(1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlati felhívás megküldést megelőző három lezárt üzleti
évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolójának
részét képező eredmény-kimutatást, feltéve, hogy a gazdasági szereplő letelepedése szerinti
ország joga előírja beszámoló közzétételét.
Amennyiben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló
közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmény
tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat
honlapjáról megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs
szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, ez esetben a
gazdasági szereplőnek a megfelelést igazoló dokumentum elérési helyét nyilatkozatban szükséges
megadni.
Ha az ajánlattevő a 321 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése értelmében a
számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által
előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az
esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (háziorvosi központi
ügyelet) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy
meg kell haladnia az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott 50.000.000.- HUF
értéket.
A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 321 2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. §
(3) bekezdése.

P2)
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. §
(1) bekezdés c) pontja alapján - nyilatkozatát az ajánlati felhívás megküldését megelőző három
lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, és a vizsgált
időszakban a közbeszerzés tárgyából (háziorvosi központi ügyelet) származó általános forgalmi
adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére
állnak.
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P3)
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a 321 2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. §
(1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított 24 hónapra
vonatkozóan valamennyi pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás megküldésének
napjától nem régebbi nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A pénzügyi
intézménytől származó nyilatkozat tartalma:
- valamennyi általa a vizsgált időszakban vezetett számla száma,
- mióta vezeti (mettől-meddig vezette) a bankszámlá(ka)t,
- a bankszámlá(ko)n az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított 24 hónapban volt-e
15 napot meghaladó sorban állás.
P4)
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a 321 2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. §
(1) bekezdés d) pontja alapján orvosi tevékenység ellátására vonatkozó érvényes szakmai
felelősségbiztosításának fennállásáról szóló kötvényét.
A Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek
való megfelelés érdekében, azaz az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak
szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy
hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva (is) felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről is az (érintett) alkalmassági feltételek igazolására vonatkozó nyilatkozatot, az
igazolások benyújtásának előírásakor pedig az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti
felkérése esetén e szervezetnek az alkalmassági követelmények tekintetében, az előírt igazolási
módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
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M szaki-szakmai alkalmassági követelmények
A m szaki-szakmai alkalmasság minimumkövetelményei:
M1)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
megküldésétől visszafelé számított 36 hónapban legalább egy olyan háziorvosi központi ügyelet
ellátására vonatkozó referenciával, amelyet ajánlattevő: legalább két év folyamatos időtartamban,
legfeljebb egy telephelyről legalább két település részére teljesített és évente legalább 11866
lakos ellátása érdekében nyújtott háziorvosi központi ügyeleti ellátására vonatkozik, ahol az
ügyelet hívásfogadási és irányítási feladatait az OMSZ látta el, valamint a szolgáltatásnyújtás
alatt nem került sor az alábbi szankciók jogerős, illetve végrehajtható kiszabására az
ajánlattevővel szemben:
- a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 19. § alapján a működési engedély visszavonása, vagy
- a 96 2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 15. § alapján a működési engedély hatályának elvesztése,
- vagy
- a 96 2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 16.§ alapján kötelezésre a hiányosságok megszüntetésére,
vagy kötelezésre az engedélyben foglaltaknak megfelelő működtetésre, vagy a közegészségügyi
előírásoknak nem megfelelő szolgáltatás miatt külön jogszabályban meghatározott intézkedések
megtételére,
vagy
- a 96 2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 18.§ (5) bekezdése alapján egyes szolgáltatások
nyújtásának felfüggesztése,
vagy
- a 96 2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján bírság kiszabása.
M2)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha vezetője, vagy alkalmazásában álló, a
szolgáltatás teljesítéséért felelős személy nem rendelkezik a 47/2004. EszCsM (V.11.) rendelet,
valamint a 4 2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § 9. bekezdésében előírt szakképesítéssel,
képesítéssel és gyakorlattal, és az ügyeletet vezető szakember rendelkezik minimum 5 éves
háziorvosi központi ügyelet ellátása terén szerzett gyakorlattal.
M3)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
- az orvos pozícióra legalább 3 olyan személlyel, aki megfelel a 4 2000. (II. 25.) EüM rendelet
11. § (9) bekezdésében leírt feltételeknek
- az ápoló pozícióra legalább 2 olyan személlyel, aki megfelel a 4 2000. (II. 25.) EüM rendelet
12. § (1) vagy (2) bekezdésében leírt feltételeknek
- gépkocsivezető pozícióra legalább 2 olyan személlyel, aki rendelkezik érvényes,
megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjármű vezetői jogosultsággal.
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M4.)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik a 60/2003. (X.20.) EszCsM
rendelet által meghatározott, központi ügyeletre vonatkozó szakmai minimumfeltételek szerinti
tárgyi eszközökkel és nem rendelkezik legalább 1 db 4 kerék meghajtásos, megkülönböztetett
jelzéssel ellátott gépjárművel.
A m szaki-szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
Az ajánlatban csatolandó nyilatkozatok, igazolások:
Ajánlattevő a műszaki-szakmai alkalmassági feltételek esetében az ajánlatban csupán arról
köteles nyilatkozni az M1), M2), M3.), M4) alkalmassági feltételek kapcsán, hogy azoknak
megfelel, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles
megadni.
Ajánlatkérői felhívásra csatolandó nyilatkozatok, igazolások:
Ajánlattevő a műszaki-szakmai alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat tartalmazó, az ajánlati felhívásban előírt M1)-M4) alkalmassági feltételekre vonatkozó
saját nyilatkozatait, igazolásait az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles
benyújtani, az alábbi feltételek figyelembevételével:
M1)
Ajánlattevőnek a 321 2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az
eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónap végzett legjelentősebb
háziorvosi központi ügyelet ellátására vonatkozó referenciáit kell ismertetnie. Az M1) pontban
előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelését a 321 1015. (X.30.)
Korm. rendelet 23. § alapján ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
A nyilatkozatból igazolásból ki kell derülnie legalább a következő adatoknak:
- Ajánlattevő legalább két év folyamatos időtartamban, legfeljebb egy telephelyről legalább két
település részére teljesített és évente legalább 11866 lakos ellátása érdekében háziorvosi központi
orvosi ügyeleti ellátást biztosított, ahol az ügyelet hívásfogadási és irányítási feladatait az OMSZ
látta el.
A nyilatkozatnak legalább tartalmaznia kell:
a kiadásának időpontját,
a szolgáltatás-nyújtás kezdő és befejező időpontját (vagy annak megjelölését, hogy a nyilatkozat
kiállításának időpontjában még folyik a szolgáltatásnyújtás),
a szerződést kötő másik fél megnevezését,
a szolgáltatás tárgyát,
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azt, hogy hány fő lakos háziorvosi központi ügyeleti ellátására vonatkozott a szolgáltatás,
továbbá azt, hogy a szolgáltatásnyújtás alatt sor került-e az alábbi szankciók jogerős, illetve
végrehajtható
kiszabására
az
ajánlattevővel
szemben:
- a 96 2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 19.§ alapján a működési engedély visszavonása,
- a 96 2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 15.§ alapján a működési engedély hatályának elvesztése,
- a 96 2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 16.§ alapján kötelezésre a hiányosságok megszüntetésére,
vagy kötelezésre az engedélyben foglaltaknak megfelelő működtetésre, vagy a közegészségügyi
előírásoknak nem megfelelő szolgáltatás miatt külön jogszabályban meghatározott intézkedések
megtételére,
- a 96 2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 18.§ (5) bekezdése alapján egyes szolgáltatások
nyújtásának felfüggesztése,
- a 96 2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján bírság kiszabása.
(Ajánlatkérő a lakosságszám vonatkozásában a KSH által közzétett helységnévkönyv adattárát
veszi figyelembe 2015. január 1-jei dátum vonatkozásában).
- A szolgáltatás tárgyának, és az évente ellátott lakosok számának bemutatása olyan
részletezettséggel, amely alapján megállapítható legyen az alkalmassági minimumfeltételeknek
való megfelelés.
- Az ellenszolgáltatás összege (adott esetben a saját teljesítés értéke Ft-ban meghatározva.)
- A teljesítés helye.
- Az Országos Mentőszolgálattal kötött diszpécserszolgálati megállapodás kelte.
- A szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint részéről információt adó személy neve,
telefonszáma.
- A szerződést kötő másik félnek a szolgáltatásra vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2)
Ajánlattevőnek a 321 2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés f) pontja alapján
ismertetnie kell az ajánlattevő vezetői(nek) végzettségét és képzettségét, különösen azon
személyek végzettségét és képzettségét (szakmai önéletrajz, a végzettséget és képzettséget
igazoló bizonyítvány másolatok, valamint háziorvosi központi ügyelet ellátása terén szerzett
gyakorlat bemutatásával,) akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek az alábbi dokumentumok
becsatolásával:
a) a szakemberek szakmai önéletrajza a szakember által saját kezűleg aláírva, olyan
részletezettséggel melyből megállapítható az alkalmassági feltételeknek való megfelelés,
b) az önéletrajz részeként a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata,
c) a szakemberek végezettségét képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatának
becsatolása.
M3)
Ajánlattevőnek a 321 2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján
ismertetnie kell azoknak a szakembereknek, - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek a
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nevét, képzettségüket, szakmai tapasztalatukat, akiket be kíván vonni a teljesítésbe az alábbi
dokumentumok becsatolásával:
a) a szakemberek szakmai önéletrajza a szakember által saját kezűleg aláírva, olyan
részletezettséggel melyből megállapítható az alkalmassági feltételeknek való megfelelés,
b) az önéletrajz részeként a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata,
c) a szakemberek végezettségét képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatának
becsatolása.
M4)
Ajánlattevőnek a 321 2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján
ismertetnie a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök berendezések, illetve műszaki
felszereltséget. Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges, hogy rendelkezik 60/2003. (X.20.)
EszCsM rendelet által előírt, központi ügyeletre vonatkozó szakmai minimumfeltételek szerinti
tárgyi eszközökkel. A nyilatkozatot a rendelkezésre álló eszközök tételes felsorolásával kell
megtenni, valamint az autó vonatkozásában forgalmi engedély, adott esetben bérleti szerződés
csatolása szükséges.
Felhívjuk a figyelmet a 321 2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.
A Kbt. 65. § (7) (9) (10) bekezdése alapján a gazdasági szereplők az előírt alkalmassági
követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket,
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik.
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére,
képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai
tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a
gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet/személy kapacitásait, ha az
adott szervezet/személy valósítja meg azt a szolgáltatást amelyhez e kapacitásokra szükség
van.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más
szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a
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nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva (is) felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről is az (érintett) alkalmassági feltételek igazolására vonatkozó nyilatkozatot, az
igazolások benyújtásának előírásakor pedig az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti
felkérése esetén e szervezetnek az alkalmassági követelmények tekintetében, az előírt igazolási
módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
16. Az ajánlattételi határidő: 2016. 03. 30. 14.00 óra
17. Az ajánlat benyújtásának címe, és a benyújtás módja:
Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen
aláírva, egy db eredeti példányban, írásban, zártan, roncsolásmentes csomagolásban az “Ajánlat
háziorvosi központi ügyelet ellátására” valamint „Csak az ajánlattételi határidő lejártakor
bontható fel!” „Iktatóban nem bontható fel!” feliratokkal ellátva kell beadni Albertirsa Város
Önkormányzata 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. 5. sz. szoba, címre. Ajánlatkérő az eredeti
papír alapú példány scannelt, pdf formátumban CD-re vagy DVD-re írt fájlját is kéri az ajánlat
mellékleteként benyújtani. Amennyiben az eredeti, valamint az elektronikus adathordozón
beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat eredeti nyomtatott példány szerint kerül
értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. Az ajánlat formai követelményeire egyebekben a
dokumentáció előírásait kell alkalmazni.
18. Az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a
magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat:
Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben az ajánlatban nem magyar nyelvű dokumentumok is
becsatolásra kerülnek, ajánlattevőnek a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok magyar
nyelvű fordítását is csatolnia szükséges. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Ez esetben ajánlattevőnek az
alábbi nyilatkoztatot szükséges ajánlatához csatolni. “Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
az irat magyar fordítása az eredeti szöveg tartalmával mindenben megegyezik.” A fordítás
helyességért és megfelelőségéért az ajánlattevő felel.
19. Az ajánlat(ok) felbontásának ideje és helye az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultak:
Ideje: 2016. 03. 30. 14.00 óra
Helye: 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal, tárgyaló.

17

Az ajánlatok felbontásán jelenlére jogosultak:
A Kbt. 68. § (3) bekezdésében megnevezett személyek.
20. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap.
21. Részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: nem
releváns.
22. Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk: ajánlatkérő nem köti ajánlati
biztosíték nyújtásához az ajánlattételt.
23. Ha a szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak, ezen feltételek:
Nem releváns.
24. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatok:
Nem releváns.
25. Hivatkozás a közzétett előzetes tájékoztatóra és közzétételének napjára. Az ajánlattételi,
valamint a közvetlen részvételi felhívás gazdasági szereplők részére való megküldésének
napja: Ajánlatkérő előzetes tájékoztatót nem tett közzé. Az ajánlati felhívás megküldésének
napja: 2016. 03. 16.
26. Egyéb feltételek:
a) Az ajánlatot, illetve a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti, ajánlatkérői felhívásra csatolandó
nyilatkozatokat, igazolásokat tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani.
b) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint).
c) Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint).
d) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni a Kbt. 68. § (4)
bekezdés szerinti adatokat (Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint).
e) Ajánlatkérő kötelezően előírja, hogy az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő
nyilatkozatát cégszerűen aláírva a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében
(nemleges nyilatkozat is csatolandó) azaz már az ajánlatban meg kell jelölni:

18

- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
- az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már
ismert alvállalkozókat.
i. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alvállalkozói teljesítés
összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő
(ajánlattevők) saját teljesítésének arányát.
ii. Továbbá a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját
teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közrem ködőt.
iii. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában
köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni,
amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni
kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
f) Amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban,
az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati
példányban (321 2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §).
g) A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolnia kell azon cégjegyzésre jogosult
személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírásimintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták.
h) Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat a gazdasági szereplő
vonatkozásában a cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más
személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt meghatalmazást.
i) Egyéni vállalkozó esetében - az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi
CXV. törvény 10. § (1) bekezdése figyelembevételével – csatolni kell a képviseletre
jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben az egyéni vállalkozó megjelöli a
nyilvántartási számát, vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó
esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának
ajánlatban történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására
(pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat).
j) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok
összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok
vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által közzétett devizaárfolyamok képezik.
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Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás
alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által
érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi. Az ajánlatok
összehasonlíthatósága érdekében, az átszámítás alapját árbevétel esetén az üzleti év
fordulónapján, referenciák esetében a teljesítés napján érvényes devizaárfolyamok
képezik.
k) Közös ajánlattétel: több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, amely esetben a
közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők
csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését. Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők
értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a
felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló
értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a Kbt. 35. § (2) bekezdés szerinti képviselőnek
küldi meg.
l) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen
felelnek.
m) A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő
lejárta után változás nem következhet be.
n) Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek
becsatolni együttműködési megállapodásukat.
o) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság
létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
p) Ajánlati felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
q) Ajánlatkérő a 321 2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az
ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint
műszaki illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg
r) A benyújtandó igazolások tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, azaz a
dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is
benyújthatóak, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását
[olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául
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szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról
nyilatkozat)], továbbá a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat.

szóló

s) Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § továbbá a Kbt. 114. § (6) bekezdése
valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadók.
t) Ajánlatkérő az eljárás során – összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal – a hiánypótlás
lehetőségét teljes körben biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti
korlátozást nem alkalmazza.
u) Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet
a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésére.
v) Az ellátás tárgyi feltételeinek kielégítése érdekében ajánlattevőnek saját költségén kell
gondoskodnia a rendelő, az orvosi-, nővér- valamint a sofőrpihenő bútorzatáról, az
ellátáshoz szükséges vezetékes telefonvonalról és mobiltelefonról, továbbá internet
elérhetőség biztosításáról.
w) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában, hogy nyertessége esetén a központi ügyelet
központját a 2730 Albertirsa, Vasút utca 4. szám alatti ingatlanban a szerződés hatálya
alatt folyamatosan fenntartja.
x) Érvénytelen az ajánlat, ha a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nem rendelkeznek
vényírási joggal, melyet az OEP-pel kötött vényírási vagy finanszírozási szerződés
másolatával kérünk igazolni.
y) Ajánlattevő részére az önkormányzat az ügyeleti helyiséget térítésmentesen biztosítja. A
rendelő rezsi (áram, gáz, víz) költségéhez ajánlattevő 30 %-os mértékben köteles
hozzájárulni. Az orvosi rendelőben található, 53 370-552-es telefon költsége teljes
mértékben Ajánlattevőt terheli.
z) Az ellátandó legtávolabbi terület 16 km-re esik a rendelőtől. A két csatolt község
(Mikebuda és Dánszentmiklós) ellentétes irányban fekszik, emiatt a fenti km tovább
növekedhet. A tanyavilág, külterület nehezen megközelíthető hely, melyekhez földút
vezet.
aa) Az ajánlatok benyújtásával járó összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell
viselnie.
bb) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási
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rendeletei az irányadók.

Albertirsa 2016. március 16.
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III. RÉSZLETES AJÁNLATTÉTELI FELTÉTELEK
Általános információk
1) A jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló, 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
Harmadik Rész, XVII. Fejezet 113. § alapján, összefoglaló tájékoztató közzétételével
kezdeményezett, a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával kerül lebonyolításra.
2) Jelen közbeszerzési dokumentáció ajánlattevők részére történő megküldésével ajánlatkérő
célja az, hogy a gazdasági szereplők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek.
A gazdasági szereplőkre vonatkozó közös szabályok
3) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, (Kbt. 35. § (1) bek.). Ez esetben a közös
ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében
eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A Kbt. 113. §-a alapján kezdeményezett eljárásban az
ajánlatkérő legalább három gazdasági szereplőnek, valamint mindazoknak a gazdasági
szereplőknek küldi meg az eljárást megindító felhívást közbeszerzési dokumentumokat, akik az
ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők
közösen nem tehetnek ajánlatot, (Kbt. 113. § (2) bek.)
4) Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, (kiegészítő tájékoztatás
megadása [56. §], hiánypótlás [71. §], felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §]) az ajánlatkérő a
közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a 3) pont szerinti
képviselőnek küldi meg.
5) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
6) A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta
után változás nem következhet be.
7) Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása
esetén ugyanazon rész tekintetében:
a)
b)
c)

nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik
részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,
más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,
más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való
alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].
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8) Amennyiben az ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárás során a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban:
Tpvt.) 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli
vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó
szabályai szerint - jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak
Közbeszerzési dokumentumok megküldése
9) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat, azok esetleges módosításait a gazdasági
szereplők számára elektronikus úton, - a regisztrálási adatok megkérésének kivételével korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen megküldi hozzáférhetővé teszi az eljárást megindító
felhívásban jelzettek szerint.
Üzleti titok
10) A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban
elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §]
tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag
olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti
tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot
tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja,
hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna
számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő,
amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra, (Kbt. 44. § (1) bek.).
A közbeszerzési dokumentumok benyújtása
11) Ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a
dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az
ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását,
amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen
garanciavállaló nyilatkozat, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Nem elektronikus úton
történő ajánlattétel esetén az ajánlat a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti
példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
Az ajánlatot az alábbiak fegyelembe vételével kell benyújtani
Formai követelmények:
- Ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat
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első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre
jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán
legyen, másik része pedig az ajánlat lapján.
- Ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A
címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Ajánlatkérő az ettől kismértékben
eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a A, B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben
az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet
hivatkozni.
- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
- Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumban tudomására jutott információk
figyelembevételével kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania 1 eredeti példányban és egy – a
papír alapú példánnyal mindenben megegyező – elektronikus másolati példányban (CD/DVD,
pendrive), amely tartalmazza a papír alapon benyújtott ajánlatot jelszó nélkül olvasható, de nem
módosítható .pdf fájlformátumban.
Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában
közreműködő szervezet (vagy személy) által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén
alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni.
- Amennyiben az ajánlat példánya több elkülönülő részből áll, egyértelműen jelölni kell a kötetek
számát.
- Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani, az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell
tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat:
„HÁZIORVOSI KÖZPONTI (FELNŐTT ÉS GYERMEKORVOSI) ÜGYELET
ELLÁTÁSA ALBERTIRSA, MIKEBUDA ÉS DÁNSZENTMIKLÓS TELEPÜLÉSEK
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN”
illetve a
"NEM BONTHATÓ FEL AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ LEJÁRTA ELŐTT!"
Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus adathordozón beadott példánya
között eltérés van, úgy az eredeti, papír alapú példány szerint kerül értékelésre az ajánlat,
ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.
12) Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős
fordítását is elfogadja.
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13) Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a
becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.
Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása
14) A Kbt. 113. § (4) bekezdése figyelembe vételével, a Kbt. 52. § (3) bekezdése alapján az
ajánlattételi beérkezési határidőt csak hosszabbítani lehet, az ajánlati felhívás módosítására
vonatkozó szabályok alkalmazásával [55. §].
15) Az ajánlatkérő meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt,
a)
ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 56. §ban meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [56. § (2)
bekezdés] teljesíteni, vagy
b)
ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja.
16) Ajánlatkérő nem köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési
dokumentumok módosítása nem jelentős, ha nem befolyásolja az ajánlatok időben történő
megfelelő előkészítését.
Visszalépés a közbeszerzéstől
17) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja
vissza.
A visszavonásról az ajánlatkérő - a nem hirdetménnyel induló eljárásokban - az eredeti határidő
lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőket.
18) Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig vonhatja vissza.
19) Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az
ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni (Kbt. 55.
§ (7) bek.)
A kiegészítő tájékoztatás
20) Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a
megfelelő ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban
írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől.
(Kbt. 56. § (1) bek.)
21) A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül adja meg
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ajánlatkérő.
22) Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez
szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez
nem áll megfelelő idő rendelkezésre, ajánlatkérő élhet az ajánlattételi határidő
meghosszabbításával.
Az ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy a kiegészítő tájékoztatás kérés során
megfogalmazott kérdéseiket
toszegi.aniko@albertirsa.hu
elektronikus címre
és a
topil@topil.hu
elektronikus címre is küldjék meg, a minél gyorsabb kommunikáció megvalósítása
érdekében.
Alkalmassági követelmények
23) Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy
felel meg.
24) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására
vagy arra is támaszkodik.
25) A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével (gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolása) csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
26) Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.
27) A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére,
képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai
tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a
gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott
szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást amelyhez e kapacitásokra szükség van.
Az ajánlatok benyújtása és felbontása
28) Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában
kezdi meg ajánlatkérő.
29) A nem elektronikusan benyújtott ajánlat esetében, az ajánlatot egy példányban, írásban és
zártan, az ajánlati ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírja 1 db elektronikus másolati
példány (CD DVD) benyújtását.
30) A nem elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők,
valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő
ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek
lehetnek jelen.
31) Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét,
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési
szempontok alapján értékelésre kerülnek.
32) Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ajánlatkérő ismertetheti a rendelkezésére álló
fedezet összegét is.
33) Az ajánlatok felbontásáról és a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatok ismertetéséről az
ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes
ajánlattevőnek.
34) A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az
összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek is megküldi.
Az ajánlatok bírálatának folyamata
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35) A Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja,
hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
36) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan
gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.
37) Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok szerinti
kritériumok előzetes ellenőrzésére köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba
foglalt nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni,
szükség szerint a Kbt. 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni.
38) A megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az alábbi értékelési szempontok és azok
súlyszáma alapján értékeli.
Az ajánlatok értékelése a Kbt, 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő alábbi értékelési szempontok alapján történik:
Bírálati szempont
a.) OEP finanszírozás feletti, ajánlatkérő által
ajánlattevőnek
közvetlenül
fizetendő
díjkiegészítés összege nettó Ft lakos hó
b.) A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt
albertirsai,
dánszentmiklósi,
mikebudai
munkahellyel
rendelkező
orvosok
heti
óraszáma.
c) A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt
gyermekgyógyász szakorvos heti óraszáma
d) Egészségügyi végzettséggel, vagy minimum
2 éves mentőgépkocsivezető tapasztalattal
rendelkező gépkocsivezető bevonásának heti
óraszáma

Súlyszám
50

10

20
20

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1,00-100,00
A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
a.) Az OEP finanszírozás feletti, ajánlatkérő által ajánlattevőnek közvetlenül fizetendő
díjkiegészítés elnevezésű bírálati szempont esetében ajánlatkérő a relatív értékelés módszere
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szerint, a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A legkedvezőbb (legalacsonyabb) ár kapja
a maximálisan adható 100 pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest
arányosítva kerül megállapításra. Az így kapott pontszámok az ajánlati ár súlyszámával
felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2
tizedes jegyig történik a kerekítés. “0” vállalás esetén ajánlatkérő 0.01 értékkel számol.
Az ajánlati árat a Felolvasólapon magyar forintban (HUF) kell megadni, ajánlati árként
kizárólag a központi ügyeleti ellátására vonatkozó, OEP finanszírozás feletti, ajánlatkérő
által ajánlattevőnek közvetlenül fizetendő díjkiegészítés összegét kell megjelölni:
nettó Ft/lakos/hó
formátumban.
Az ajánlattevő által benyújtott ellenszolgáltatás összegének tartalmaznia kell minden olyan
vámot, adót, tartalékösszeget vagy egyéb díjat, (pl.: anyag, felszerelés, munkaerő, szállítás,
ideiglenes szolgáltatások) amely a szerződés értelmében, vagy egyéb okból ajánlattevőt terheli.
Az ajánlatban szereplő egységáraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők
semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó
ajánlatot.
Az ellenszolgáltatás összegét nettó Forintban kell megadni.
Az alkalmazott képlet:
P= (A legjobb/ A vizsgált)*(Pmax - Pmin)+ Pmin
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi értéke
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke
b.) A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt albertirsai, dánszentmiklósi, mikebudai
munkahellyel rendelkező orvosok heti óraszáma elnevezésű bírálati részszempont esetében az
albertirsai, dánszentmiklósi, mikebudai munkahellyel rendelkező orvosok bevonására vonatkozó
legmagasabb heti vállalt óraszám az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb, ezért az azt tartalmazó
ajánlat a maximális 100 pontot kapja. A többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz
képest arányosítva kerül megállapításra. Az így kapott pontszámok a bírálati szempont
súlyszámával felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám
keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés. A heti vállalt óraszám mértékét órákban,
egész számban kell megadni.
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Amennyiben ajánlattevő nem vállalja albertirsai, dánszentmiklósi, mikebudai munkahellyel
rendelkező orvosok részvételét a szerződés teljesítésekor, vagyis a bírálati részszempontra „0”
órát tüntet fel, úgy ajánlatkérő ezen részszempontra 1 pontot oszt ki.
Az alkalmazott képlet:
P= (A vizsgált / A legjobb)*(Pmax - Pmin)+ Pmin
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi értéke
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke
c) A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt gyermekgyógyász szakorvos heti óraszáma
elnevezésű bírálati részszempont esetében a gyermekgyógyász szakorvos bevonására vonatkozó
legmagasabb heti vállalt óraszám az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb, ezért az azt tartalmazó
ajánlat a maximális 100 pontot kapja. A többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz
képest arányosítva kerül megállapításra. Az így kapott pontszámok a bírálati szempont
súlyszámával felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám
keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés. A heti vállalt óraszám mértékét órákban,
egész számban kell megadni.
Amennyiben ajánlattevő nem vállalja gyermekgyógyász szakorvos részvételét a szerződés
teljesítésekor, vagyis a bírálati részszempontra „0” órát tüntet fel, úgy ajánlatkérő ezen
részszempontra 1 pontot oszt ki.
Az alkalmazott képlet:
P= (A vizsgált / A legjobb)*(Pmax - Pmin)+ Pmin
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi értéke
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke
d) Egészségügyi végzettséggel, vagy minimum 2 éves mentőgépkocsivezető tapasztalattal
rendelkező gépkocsivezető bevonásának heti óraszáma elnevezésű bírálati részszempont
esetében az egészségügyi végzettséggel, vagy minimum 2 éves mentőgépkocsivezető
tapasztalattal rendelkező gépkocsivezető bevonására vonatkozó legmagasabb heti vállalt óraszám
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az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb, ezért az azt tartalmazó ajánlat a maximális 100 pontot
kapja. A többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül
megállapításra. Az így kapott pontszámok a bírálati szempont súlyszámával felszorzásra
kerülnek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig
történik a kerekítés. A heti vállalt óraszám mértékét órákban, egész számban kell megadni.
Amennyiben ajánlattevő nem vállalja egészségügyi végzettséggel, vagy minimum 2 éves
mentőgépkocsivezető tapasztalattal rendelkező gépkocsivezető részvételét a szerződés
teljesítésekor, vagyis a bírálati részszempontra „0” órát tüntet fel, úgy ajánlatkérő ezen
részszempontra 1 pontot oszt ki.
Az alkalmazott képlet:
P= (A vizsgált / A legjobb)*(Pmax - Pmin)+ Pmin
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi értéke
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke
39) Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos
határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint az eljárást
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására.
40) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények
tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
41) Ha az ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően
sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal
ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások
benyújtására.
42) Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes
ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok szerinti kritériumok
tekintetében a Kbt. és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének
eleget tett.
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43) Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak
a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő
legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
44) Az ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb
ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások
benyújtására.
45) Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági
szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő
tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, hogy nyújtsa be az
igazolásokat.
46) Az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban benyújtott igazolás, nyilatkozat tartalmának ellenőrzése
érdekében más állami vagy önkormányzati szervtől, hatóságtól vagy gazdasági szereplőtől
információt kérni.
47) Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő
a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás
eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike
meghaladja a - Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi
fedezet összegét.
Hiánypótlás, felvilágosításkérés és a számítási hiba javítása
48) Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás
lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás
tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítás kérhet.
49) Az ajánlatkérő a hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást a többi
ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül megküldi az ajánlattevők részére, megjelölve a
határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.
50) A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési
dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak.
51) A hiánypótlás során az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szereplő iratokat - ideértve a
69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és kiegészíteni is
lehet.
Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások
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52) A Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges
ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást írásban kéri meg, és erről a
kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíti, ha az ajánlat a megkötni tervezett
szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési
szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre
kerülő eleme tekintetében.
Az ajánlat érvénytelensége
53) Az ajánlat érvénytelen, ha
a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be
b) az ajánlattevőt az eljárásból kizárták
c) ha az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a Kbt.
62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja
szerinti kizáró ok miatt kizárásra került
d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide
nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit
f) az ajánlattevő
fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az
ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja vagy
fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.
Az fentieken túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más
teljesíthetetlen feltételt tartalmaz.
Kbt. 73. § (4) bekezdésére hivatkozással a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen
az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés,
illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések
írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden
évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé honlapján a
Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.
A Kbt. 73. § (5) bekezdésben előírtaknak megfelelően ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg
azoknak a szervezeteknek a nevét amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4)
bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni
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Az eljárás eredménytelensége
54) Kbt. 75. § (1) Eredménytelen az eljárás, ha
a)
nem nyújtottak be ajánlatot
b)
kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be
c)
az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és
egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát.
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(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha
a)
a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való
elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés]
b)
a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet
összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb
ajánlatot tett ajánlattevővel
c) valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő, illetve érdekeit
súlyosan sértő cselekményt követ el
d)
a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését,
és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás
lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek
az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően
jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható.
A nyertes ajánlattevő kiválasztása
55) A Kbt. 76. § alapján az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki jelen dokumentáció 38.
pontjában foglalt értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata
érvényes.
Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről
56) Az ajánlatkérő az ajánlatok és elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban
meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az
ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli
összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő
megküldésével teljesíti.
57) A közbeszerzési eljárás során alkalmazott definíciók:
ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be
alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag
eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót
gazdasági szereplő bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a
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piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja;
közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés
vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás leírása vagy
meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen
az eljárást megindító hirdetmény, az eljárást megindító felhívásként alkalmazott előzetes
tájékoztató, műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a
gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan
költségvetés;
58) Alkalmazandó jogszabályok
A jelen ajánlati dokumentációban nem, vagy nem kellő mélységben szabályozott kérdésekben a
vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, mindenekelőtt a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
végrehajtási rendeleteiben foglaltak az irányadók.
Ha rendelet vagy utasítás olyan szabályokat tartalmaz a szerződéskötés folyamatára,
előzményeire, feltételeire, szerződés kötelező tartalmi elemeire vagy szerződés teljesítésére
vonatkozóan, melyek nem egyeztethetők össze a Kbt. rendelkezéseivel, akkor a Kbt. hatálya alá
tartozó ügyekben kizárólag a Kbt-t kell alkalmazni.
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IV. SPECIFIKÁCIÓ
A nyertes ajánlattevő 60 hónap időtartamra, az alábbi táblázatban feltüntetett 15822 (fő) (+10%)
fő részére
Dánszentmiklós:
Mikebuda:
Albertirsa:

2943 fő
667 fő
12.212 fő

háziorvosi központi ügyeletet köteles biztosítani.
Az ügyelet működési rendje:
Hétköznap:

18.00-07.00 óráig

Pénteken:

16.00-07.00 óráig

Hétvégén és munkaszüneti napokon:

07.00-07.00 óráig

Biztosítania kell továbbá ajánlattevőnek hétköznap 07.00-18,00 óráig szakképzett ápoló vagy
nővér rendelkezésre állását az Albertirsa, Vasút u. 4. sz. alatti rendelőben, valamint az ellátáshoz
szükséges, kötelezően előírt nyomtatványt, gyógyszert és műszerkészletet.
A nyertes ajánlattevőnek a feladat ellátásához a mindenkori egészségügyi szakmai
minimumfeltételeknek megfelelően felszerelt megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsival,
valamint a következő eszközökkel kell rendelkeznie:
- orvosi, valamint a sofőr pihenő bútorzata,
- ellátáshoz szükséges vezetékes telefonvonal és mobiltelefonok.
Az ügyelet telephelye Albertirsa, Vasút u. 4. szám, önkormányzati tulajdonú rendelőintézet.
A munkát a helyi telephelyű OMSZ (egy épületben van az ügyelettel) dolgozói is segítik, akik a
20 km-re fekvő ceglédi OMSZ szolgálatvezetése alá tartoznak. Jelenleg a legközelebbi
rendelőintézeti, ill. kórházi hátteret Cegléd biztosítja.
Ajánlattevő részére az önkormányzat az ügyeleti helyiséget térítésmentesen biztosítja. A rendelő
rezsi (áram, gáz, víz) költségéhez ajánlattevő 30 %-os mértékben köteles hozzájárulni. Az orvosi
rendelőben található, 53 370-552-es telefon költsége teljes mértékben Ajánlattevőt terheli.
Az ellátandó legtávolabbi terület 16 km-re esik a rendelőtől. A két csatolt község (Mikebuda és
Dánszentmiklós) ellentétes irányban fekszik, emiatt a fenti km tovább növekedhet. A tanyavilág,
külterület nehezen megközelíthető hely, melyekhez földút vezet.
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A teljesítéssel kapcsolatos követelmények
Ajánlattevő köteles biztosítani a központi háziorvosi ügyelet tárgyi minimumfeltételeit a
60 2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak megfelelően.
Az ügyeletet teljesítő orvosok az előírt szakképesítéssel, szakvizsgával kell, hogy
rendelkezzenek.
Ajánlattevőnek a szerződés időtartama alatt az ügyeletes ellátást a mindenkori érvényes
jogszabályok előírásainak megfelelően szakképzett szakszemélyzettel (orvosokkal,
asszisztensekkel, gépkocsivezetőkkel) kell biztosítania.
Ajánlattevőnek vállalnia ill. alkalmazkodnia kell, az ajánlatkérőnél érvényben lévő, a hatályos
jogszabályoknak, előírásoknak megfelelő munka-, tűz- és balesetvédelmi szabályzathoz.
Ajánlattevőnek az adatvédelmi jogszabályok betartásával biztosítania kell ajánlatkérő számára a
statisztikai adatokat: betegforgalom, ambuláns betegek száma, mentőhívások száma, EXIT-ek
száma.
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V. SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK
Szerződés-tervezet
amely létrejött egyrészről
név: Albertirsa Város Önkormányzata
székhely: 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.
elérhetőség: 53 570-051; info@albertirsa.hu
adószám: 15390723-2-13
bankszámlaszám: 10402977-50505549-55531002
képviseli: Fazekas László polgármester,
elérhetősége: 53 570-051
címe: 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.
név: Mikebuda Község Önkormányzata
székhely: 2736 Mikebuda, Fő u. 19.
elérhetőség: 53 575-208; mikebuda@t-online.hu
adószám: 15390840-1-13
bankszámlaszám: 10402977-00026394-00000002
képviseli: Takácsné Mocsári Ibolya polgármester
elérhetősége: 53 575-208
címe: 2730 Albertirsa, Fő u. 19.
név: Dánszentmiklós Község Önkormányzata
székhely: 2735 Dánszentmiklós, Dózsa Gy. u. 100.
elérhetőség: 53 574-002; polgarmester@danszentmiklos.hu
adószám: 15730291-2-13
bankszámlaszám: 11742025-15390785-00000000
képviseli: Sipeki Zsolt polgármester
elérhetősége: 53 574-002
címe: 2735 Dánszentmiklós, Dózsa Gy. u. 100.
(a továbbiakban: Megbízók)
mint Megbízók
másrészt a(z)
cégnév:
székhely
elérhetőség:
adószám:
cégjegyzékszám:
bankszámlaszám:
telefon:
e-mail:
40

képviseli:
címe:
elérhetősége:
(a továbbiakban: Megbízott)
és Megbízott között, a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése
szerinti, összefoglaló tájékoztató közzétételét követően indult nyílt közbeszerzési eljárásban a
Megbízott „háziorvosi központi ügyelet ellátása Albertirsa, Mikebuda és Dánszentmiklós
településeken” tárgyú ajánlata és a Megbízók ajánlati felhívása, dokumentációja, továbbá az
eredményes közbeszerzési eljárás során keletkezett közbeszerzési dokumentumok alapján, az
alulírott helyen és időben a következő feltételekkel:
1. Felek rögzítik, hogy Albertirsa, Mikebuda, Dánszentmiklós települések ellátási körébe tartozó
lakosság hétközbeni, éjszakai és hétvégi, valamint ünnepnapokon történő háziorvosi központi
orvosi ügyeleti ellátását (továbbiakban: ügyeleti ellátás) jelen szerződés alapján a Megbízott
üzemelteti.
2. A Megbízott a megbízást elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban
meghatározott feladatot legjobb tudása szerint, a hatályos jogszabályok és speciális szakmai,
etikai szabályok betartásával - a Megbízók érdekeinek figyelembe vételével - ellátja, elvégzi.
3. Megbízott kijelenti, hogy az 1. pontban meghatározott feladatok ellátására jogosult,
valamennyi előírt engedéllyel rendelkezik, és érvényes egészségügyi felelősségbiztosítása van. A
Megbízott köteles a jelen szerződés aláírását követően haladéktalanul a MEP-pel finanszírozási
szerződést kötni, és azt a Megbízóknak 1 pl-ban átadni. A Megbízott kijelenti továbbá, hogy ezen
engedélyek, és finanszírozási szerződés birtokában a jelen megbízási szerződésben vállalt
kötelezettségeket maradéktalanul teljesíteni tudja. A fentiek hiányából eredő
jogkövetkezményekért, károkért a Megbízott teljeskörű felelősséggel tartozik. A Megbízott
kötelezettséget vállal arra, hogy bármely olyan körülményt, - mely a jelen megbízási szerződés
teljesítését akadályozza, vagy valamilyen formában befolyásolja, - haladéktalanul írásban jelzi a
Megbízók felé.
4. Megbízott a jelen megbízási szerződésből eredő kötelezettségeit a hatályos egészségügyi
jogszabályok alapján, a szerződésben meghatározott időtartamban köteles ellátni, a feladatok
ellátására rendelkezésére állni. Megbízott esetleges akadályoztatását a lehető legrövidebb időn
belül köteles a Megbízók felé jelezni. Megbízott a rendkívüli helyzetek biztonságos és gyors
kezelése érdekében tartalék szakember és műszaki kapacitás biztosításáról köteles gondoskodni.
5. Megbízók a 7. pontban foglalt rezsiköltség megtérítésén túl, térítésmentesen biztosítják
Megbízottnak az ügyeleti szolgálat telephelyéül szolgáló helyiségeket az Albertirsa, Vasút utca 4.
sz. alatti rendelőintézetben. A folyamatos szolgálat megkezdése előtt a Megbízók és a Megbízott
kötelesek leltár keretében az átadás-átvételi eljárást jegyzőkönyvezetten és leltáríven
lebonyolítani.
6. A jelen megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges tárgyi eszközöket a Megbízók és a
Megbízott együttesen köteles biztosítani.
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A rendelő helyiség biztosítására a Megbízók kötelesek, de az általuk biztosított rendelő
helyiségben más személyek is folytatnak orvosi tevékenységet az ügyeleti időn kívül.
Megbízók jelen szerződés melléklete szerint, leltár szerinti nyilvántartás alapján térítésmentesen
használatba adják az ott felsorolt eszközöket.
Megbízott saját költségén gondoskodik az orvosi, nővér, valamint a sofőr pihenő bútorzatáról, az
ellátáshoz szükséges vezetékes telefon és mobiltelefonokról, internetről, valamint a hatályos
jogszabályok által meghatározott szakmai minimumfeltételek szerinti felszerelésekről.
7. Felek megállapodnak, hogy az Albertirsa, Vasút u. 4. szám alatti rendelő rezsi (áram, gáz, víz)
költségéhez százalékos arányban járulnak hozzá. Megbízott a rezsiköltség 30 %-át köteles
megtéríteni. Megbízottat terheli a rendelőben található 53 370-552-es telefon költsége.
Megbízott vállalja, hogy Albertirsa Város Önkormányzata által kiállított számla összegét 15
napon belül átutalja a 10402977-50505549-55531002 számú számlára.
8. Megbízott ügyeleti ellátás teljes körű működtetéséért havonta nettó ……………………Ft fő
megbízási díjat számít fel a településenkénti bontásban. Ezen összeg, illetve a MEP finanszírozás
biztosítja az ügyeleti feladatok ellátásának teljes költségét (ügyeleti szolgálat bére, járulékai,
gépkocsi üzemeltetés költségei, gyógyszerek, szakmai minimumfeltételek szerinti felszerelések
és eszközök beszerzése, pótlása, hétvégi takarítás az ügyeleti helyiségekben stb).
Megbízók vállalják, hogy a szolgáltatás ellenértékét (önkormányzati támogatás összegét)
folyamatosan tárgyhónapot követően, a benyújtott számla kézhezvételét követően, 30 napon
belül, átutalással egyenlítik ki Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 135. § (1) bekezdése
szerint.
A megbízási díj a szerződés időtartama alatt 2017. január elsejét követően minden év március 31ig január 1-jei visszamenőleges hatállyal a KSH által közzétett inflációs ráta mértékével
emelhető. A bázisidőszak minden esetben az áremelés évét megelőző évben érvényesített
megbízási díj. Amennyiben a szerződés időtartama alatt az általános forgalmi adó a Megbízott
által nyújtott szolgáltatás vonatkozásában megváltozik, azt a Megbízott automatikusan
érvényesíti
azzal
a
kikötéssel,
hogy
nem
minősül
a
megbízási
díj
újratárgyalásának szerződésmódosításnak.
A megbízási díj Megbízókra eső része 2017. január 1-jét követően minden évben hozzáigazításra
kerül a KSH által tárgyév január 1-je vonatkozásában közzétett helységnévkönyv adattárban
szerepeltetett lakosságszámnak megfelelően, mely hozzáigazítás esetében azonban a fentiekben
rögzített fajlagos (egy főre eső) megbízási díj nem módosítható.
9. A 8. pontban meghatározott megbízási díj megfizetésének késedelme esetén a Megbízott a
Ptk. 6:155. §-ában meghatározott mértékű éves késedelmi kamat felszámítására jogosult a
késedelemmel érintett napok arányában.
Megbízók a 7. pontban meghatározott rezsiköltségek késedelmes megfizetése esetén a Ptk. 6:155.
§-ában előírt késedelmi kamat fizetésére kötelezhetik Megbízottat.
10. Amennyiben Megbízott a szerződésben meghatározott bármely kötelezettségét olyan okból,
amelyért felelős nem teljesíti szerződésszerűen a Szerződésben meghatározott valamely
határidőben, úgy a mulasztással érintett napokra szolgáltatási díjra nem jogosult, és a
mulasztással érintett napokra eső szolgáltatási díjjal megegyező összegű kötbér fizetésre
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kötelezhető. Ezen összeget a szolgáltatási díj havi esedékes összegéből a Megbízók jogosultak
levonni.
11. Amennyiben Megbízott olyan okból, amelyért felelős nem teljesíti valamely a feladatok
körébe tartozó kötelezettségét, meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megbízók részére. Mértéke:
szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a. Ajánlatkérő a szerződés
teljesítése meghiúsulásának tekinti, amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésétől
számított 60 napon belül nem rendelkezik az orvosi ügyelet ellátásához szükséges ÁNTSZ
engedéllyel, majd ezt követő 30 napon belül az OEP-el megkötött finanszírozási szerződéssel.
12./ Megbízott vállalja, hogy a 8. pontban rögzített összegért a hatályos jogszabályban foglalt
szakmai feltételek biztosításával, orvosi ellátásban részesíti ügyeleti időben a rendelőben
megjelent felnőtt és gyermek járóbetegeket, sérülteket. Hívásra ellátja lakáson, szálláson a
fekvőbetegeket, sérülteket. Megbízott gondoskodik a kórházi szakorvosi ellátásra szoruló
betegek beutalásáról, szükség esetén a betegek részére az illetékes egészségügyi intézménybe
történő szállítás megrendeléséről.
13./ Megbízott a központi orvosi ügyeleti szolgálatot hétköznap 18.00 órától másnap reggel 7.00
óráig, pénteken 16.00 órától másnap reggel 7.00 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 7.007.00 óráig köteles biztosítani. Hétköznap 7,00-18,00 óráig szakképzett ápolót vagy nővért,
valamint az ellátáshoz szükséges, kötelezően előírt nyomtatványt, gyógyszert és műszert biztosít
a központi ügyelet telephelyén.
Az ügyeleti beosztást Megbízott 1 hónapra előre elkészíti és tárgyhónapot megelőző hónap 20.
napjáig megküldi a Megbízók számára is.
14. Az ügyelet ellátásához szükséges, négykerékmeghajtású, megkülönböztetett jelzéssel ellátott,
üzemképes gépkocsi biztosítása Megbízott feladata. Megbízott vállalja, hogy az ügyeleti
gépjárműben a konvencionális orvosi tevékenységhez szükséges eszközöket, gyógyszereket, a
szakmai minimumfeltételeknek megfelelően folyamatosan biztosítja.
15. Megbízott kötelezettsége a rendelőben keletkező veszélyes hulladékok elszállíttatása a
vonatkozó rendeletek előírásainak figyelembe vételével. Megbízott felelősséggel tartozik az
érdekeltségi körében felmerült, a veszélyes hulladék nem megfelelő elhelyezéséből eredő
károkért.
16. A Megbízott köteles betartani a speciális egészségügyi, orvosi titoktartási szabályokat,
továbbá mint adatkezelő az 1997. évi XLVII. törvényt az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és védelméről, valamint végrehajtási rendeleteit.
17.
A Megbízott az l. pontban meghatározott kötelezettségei teljesítése során köteles
figyelembe venni a Megbízók érdekeit, elvárásait és az ellátott lakosság igényeit.
18. A Megbízott az 1. pontban meghatározott kötelezettségei ellátása során köteles a Megbízók
dolgozóival jó munkakapcsolatot kialakítani, velük együttműködni. A Megbízott a jelen
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megbízási szerződés ellátása során, illetve annak kapcsán tudomására jutott információkat,
adatokat bizalmasan, titokként köteles kezelni a jelen megbízási jogviszony megszűnése után is.
19. Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződés tárgyát képező központi orvosi ügyelet
2730 Albertirsa, Vasút u. 4. szám alatti központjából, jelen szerződés szerinti szolgáltatás
ellátására biztosított személyi- és dologi erőforrások egyidejű felhasználásával nem jogosult
további, a Megbízóktól eltérő, más önkormányzatok vagy igénybevevők részére szolgáltatást
nyújtani. Megbízott tudomásul veszi továbbá, hogy kötelezettsége a központi ügyelet központját
a 2730 Albertirsa, Vasút u. 4. szám alatti ingatlanban a szerződés hatálya alatt folyamatosan
fenntartani.
20. Megbízott köteles igény szerint akár 3 havonta, Megbízók felé ügyeleti munkájáról havi
bontású statisztikai jelentést küldeni, valamint év végén egy összesített statisztikai beszámolót
készíteni, amelyet igény szerint köteles Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
előtt prezentálni.
21. A szerződő felek a jelen megbízási szerződést 60 hó időtartamra kötik. A szerződés
hatálybalépésének napja a Megbízott MEP finanszírozási szerződésének Megbízó részére történő
bemutatását követő naptári nap.
22. Súlyos szerződésszegés esetén a szerződő felek írásban, indokolással 30 napos felmondási
idővel jogosultak a szerződést felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a
Megbízók részéről a jelen megbízási szerződésben vállalt és a szerződés teljesítéséhez szükséges
feltételek (önkormányzati finanszírozás, rendelő helyiség) biztosításának elmaradása, a
Megbízott részéről különösen a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek, szerződések
hiánya, a feladatelvégzéshez kapcsolódó hatályos jogszabályok be nem tartása, továbbá a jelen
szerződés 30., 31., 32. pontjában tett vállaláspk be nem tartása.
23. A szerződő felek a jelen szerződéses jogviszonyból eredően okozott károkért a Ptk.
rendelkezései szerint tartoznak felelősséggel. A Megbízott a betegeknek okozott károkért
közvetlenül tartozik felelősséggel, saját orvosszakmaifelelősség biztosítása terhére.
24. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi Megbízók által a közbeszerzési eljárás
során kibocsátott „közbeszerzési dokumentumok”, illetve a Megbízott által beadott ajánlat.
25. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízót haladéktalanul értesíti abban az
esetben, ha a jelen Szerződés időtartama alatt végelszámolás alá kerül, valamint ha ellene csőd-,
felszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul.
26. Megbízott a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel nem fizethet, illetve számolhat el
a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel,
és amelyek Megbízott adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
27. Megbízott a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel kötelezettséget vállal arra, hogy a
jelen Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megbízó számára
megismerhetővé teszi és az alábbi ügyletekről Megbízót haladéktalanul értesíti:
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a) Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel
b) Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel.
28. A Megbízott által a Szerződés teljesítésébe bevont gazdasági szereplők a Kbt. 65. § (9)
alapján: (Ajánlat alapján kitöltendő adott esetben)
29. Megbízott kifejezetten nyilatkozik, hogy a Szerződés teljesítésébe az alábbi alvállalkozó(ka)t
kívánja bevonni: (Ajánlat, valamint a szerződéskötést megelőzően benyújtott nyilatkozat alapján
kitöltendő adott esetben)
30. Megbízott nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt albertirsai,
dánszentmiklósi, mikebudai munkahellyel rendelkező orvosok heti óraszáma: (Ajánlat alapján
kitöltendő)
31. Megbízott nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt gyermekgyógyász
szakorvos heti óraszáma: (Ajánlat alapján kitöltendő)
32. Megbízott nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt egészségügyi
végzettséggel, vagy minimum 2 éves mentőgépkocsivezető tapasztalattal rendelkező
gépkocsivezető bevonásának heti óraszáma: (Ajánlat alapján kitöltendő)
33. Megbízott a Kbt. 138.§ (3) alapján kifejezetten nyilatkozik, hogy a teljesítésébe bevonni
kívánt alvállalkozó(k) nem áll(nak) kizáró okok hatálya alatt.
34./ Megbízott tudomással bír arról, hogy a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles
Megbízónak minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és
a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem
áll kizáró okok hatálya alatt.
35. Jelen pontban említett felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
36. Amennyiben Megbízott külföldi adóilletőségű szervezetnek minősül, köteles a szerződéshez
arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Megbízottra vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegély igénybevétele nélkül.
37. A szerződő felek a jelen megbízási szerződésből eredő vitás ügyeiket megkísérlik békés
úton rendezni, de ennek eredménytelensége esetére kikötik a Ceglédi Járásbíróság kizárólagos
illetékességét.

45

38. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos egészségügyi jogszabályok, és
a Ptk. rendelkezései megfelelően vonatkoznak.
A jelen megbízási szerződést, mely 7 oldalból és 38 pontból áll, a szerződő felek elolvasás után,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Albertirsa, 2016. …………….
Megbízók nevében aláírók:

Albertirsa Város Önkormányzata
Fazekas László polgármester

Dánszentmiklós Község Önkormányzata
Sipeki Zsolt polgármester

Mikebuda Község Önkormányzata
Takácsné Mocsári Ibolya
polgármester
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VI. IRATMINTÁK
BORÍTÓLAP

„HÁZIORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET
BIZTOSÍTÁSA ALBERTIRSA, MIKEBUDA
ÉS DÁNSZENTMIKLÓS
TELEPÜLÉSEKEN”
tárgyú,
a közbeszerzésekről szóló, 2015. CXLIII. törvény
113. § alapján kezdeményezett, nyílt közbeszerzési
eljárás
Az ajánlatot adó cég pontos neve:
Címe:
Telefonszáma:
Telefax száma:
E-mail címe:
A cég cégjegyzék száma:
Cégbírósága:
Statisztikai számjele:
Adószáma:
Uniós adószáma:
A cég Kkvt. szerinti minősítése:
A számlát vezető bank neve és
számla száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
személy neve:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
mobil száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
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telefax száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó
e-mail címe
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AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK ÉS IGAZOLÁSOK
JEGYZÉKE
(A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján, a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatok)
HÁZIORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET BIZTOSÍTÁSA ALBERTIRSA, MIKEBUDA
ÉS DÁNSZENTMIKLÓS TELEPÜLÉSEKEN”
(1. számú melléklet)
1
Tartalomjegyzék

Oldalszám
Felolvasólap, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy
által aláírva. (2. számú melléklet)
Tartalomjegyzék, oldalszámokkal ellátva, az oldalak összege
dokumentálva (1. számú melléklet)
Ajánlattételi nyilatkozat, megfelelő képviseleti jogosultsággal
rendelkező személy által aláírva, eredeti példány (3. számú melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint, megfelelő
képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. (4. számú
melléklet)
Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról, megfelelő
képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. (5. számú
melléklet)
Opcionálisan: Együttműködési megállapodás (6. számú melléklet) –
közös ajánlattétel esetén
Ajánlattevő(k) nyilatkozata a kizáró okok tekintetében
Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról, megfelelő
képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. (7. számú
melléklet)
Ajánlattevő(k) és alvállalkozó(k), illetve az alkalmasság igazolásában közrem ködő
szervezet(ek) (vagy személy(ek))egyéb igazolásai
Opcionálisan: Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és
az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás
van folyamatban
Azon gazdasági szereplők cégjegyzésre jogosult személyeinek aláírási
címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírási-mintája,
aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták

1

A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!
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Oldalszám
Egyéni vállalkozó esetében - az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről
szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (1) bekezdése figyelembevételével
–a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozat, amelyben az
egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az
igazolványszámát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében
ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának
ajánlatban történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való
jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás minta,
közjegyző által hitelesített nyilatkozat).
Opcionálisan: A cégjegyzésre jogosult személytől származó, a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazás, amennyiben az ajánlatot, illetve
a szükséges nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult képviselőjének
felhatalmazása alapján más személy írja alá
Ajánlattevő(k), illetve alkalmasság igazolásában közrem ködő szervezet(ek) (vagy
személy(ek)) nyilatkozatai a pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmény
teljesüléséről
Nyilatkozat az ajánlati felhívás 15. pont P1) alpontjában előírt
pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmény teljesüléséről (8.
számú melléklet)
Nyilatkozat az ajánlati felhívás 15. pont P2) alpontjában előírt
pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmény teljesüléséről (9.
számú melléklet)
Nyilatkozat az ajánlati felhívás 15. pont P3) alpontjában előírt
pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmény teljesüléséről (10.
számú melléklet)
Nyilatkozat az ajánlati felhívás 15. pont P4) alpontjában előírt
pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmény teljesüléséről (11.
számú melléklet)
Ajánlattevő(k), illetve alkalmasság igazolásában közrem ködő szervezet(ek) (vagy
személy(ek)) nyilatkozatai a m szaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény
teljesüléséről
Nyilatkozat az ajánlati felhívás 15. pont M1) alpontjában előírt
műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény teljesüléséről (12.
számú melléklet)
Nyilatkozat az ajánlati felhívás 15. pont M2) alpontjában előírt
műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény teljesüléséről (13.
számú melléklet)
Nyilatkozat az ajánlati felhívás 15. pont M3) alpontjában előírt
műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény teljesüléséről (14.
számú melléklet)
Nyilatkozat az ajánlati felhívás 15. pont M4) alpontjában előírt
műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény teljesüléséről (15.
számú melléklet)
Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (személy) kapacitására
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Oldalszám
támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek:
Ajánlattevő nyilatkozata a más szervezet kapacitására történő
támaszkodásról, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező
személy által aláírva. (16. számú melléklet)
Opcionális - A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
nyilatkozata a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján, megfelelő képviseleti
jogosultsággal rendelkező személy által aláírva. (17. számú melléklet)
Opcionális - A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.2
Az ajánlat mellett külön csatolva:
1 példány elektronikus adathordozó (CD DVD) amely tartalmazza:
az ajánlatot jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájlformátumban

Az ajánlat …… folyamatosan számozott oldalt tartalmaz.
Dátum:

cégszerű aláírás

2

A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre
állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó
követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet
kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást amelyhez e
kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető
igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a
nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A csatolandó
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
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(2. számú melléklet)
Felolvasólap
„HÁZIORVOSI KÖZPONTI (FELNŐTT ÉS GYERMEKORVOSI) ÜGYELET
ELLÁTÁSA ALBERTIRSA, MIKEBUDA ÉS DÁNSZENTMIKLÓS TELEPÜLÉSEK
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN”
tárgyú,
a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

a.) OEP finanszírozás feletti, ajánlatkérő
által ajánlattevőnek közvetlenül fizetendő
díjkiegészítés összege nettó Ft lakos hó
b.) A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt
albertirsai, dánszentmiklósi, mikebudai
munkahellyel rendelkező orvosok heti
óraszáma.
c) A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt
gyermekgyógyász szakorvos heti óraszáma
d) Egészségügyi végzettséggel, vagy
minimum 2 éves mentőgépkocsivezető
tapasztalattal rendelkező gépkocsivezető
bevonásának heti óraszáma

Ft

óra

óra
óra

Dátum:

cégszer aláírás
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(3. számú melléklet)
Ajánlattételi nyilatkozat (Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint)3
„HÁZIORVOSI KÖZPONTI (FELNŐTT ÉS GYERMEKORVOSI) ÜGYELET
ELLÁTÁSA ALBERTIRSA, MIKEBUDA ÉS DÁNSZENTMIKLÓS TELEPÜLÉSEK
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN”
tárgyú,
a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő
közös ajánlattevő) nevében
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással
összefüggésben
az alábbi nyilatkozatot tesszük :


Az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi követelmény, utasítás, kikötés és leírás gondos
áttekintése után, a Kbt. 66. § (2) bekezdésének foglaltaknak megfelelően ezennel
kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük,
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.



Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy jelen közbeszerzési dokumentumban
rögzítetteket, a tárgyi feladat ellátásával összefüggő kötelezettségeinket maradéktalanul
teljesítjük az ajánlatunkban rögzítettek szerint. Kötelezettséget vállalunk a szerződés
megkötésére és teljesítésére az ajánlatunkban meghatározott ellenszolgáltatásért.



Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha fennállnak a Kbt.-ben
meghatározott összeférhetetlenségi követelmények.



Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye
nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen
felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött
szerződés teljesítése során.



Tudomásul vesszük, hogy Önök a legjobb ár-érték arányú ajánlatot kívánják kiválasztani.



Tudomásul vesszük, hogy az ajánlati felhívás adatait csak az ajánlattétlhez
hasznosíthatjuk, más célra történő felhasználása tilos.



Vállaljuk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltától számítva legalább 30 napig
fenntartjuk. Tudomásul vesszük, hogy ajánlatunkat ezen ajánlati kötöttség időtartama
alatt nem változtathatjuk meg.



Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban elektronikus formában
benyújtott ajánlat (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl) teljes mértékben
megegyezik a papír alapon benyújtott (eredeti) ajánlattal.



Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi az eljárás során
kibocsátott kiegészítő tájékoztatást jelen ajánlatom elkészítése során figyelembe vettük.4

3

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.
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Kijelentjük, hogy társaságunkkal szemben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált
módosítás folyamatban van5 / nincs folyamatban6.
Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel
a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalunk.

Kelt:
………………..………………………………
cégszerű aláírás

4

Opcionális – ha volt(ak) kiegészítő tájékoztatás(ok)
Amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban.
6
Megfelelő rész aláhúzandó.
5
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(4. számú melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében
„HÁZIORVOSI KÖZPONTI (FELNŐTT ÉS GYERMEKORVOSI) ÜGYELET
ELLÁTÁSA ALBERTIRSA, MIKEBUDA ÉS DÁNSZENTMIKLÓS TELEPÜLÉSEK
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN”
tárgyú,
a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő
közös ajánlattevő) nevében
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással
összefüggésben a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakról
nyilatkozom:
1.

Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés
tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a teljesítéséhez
alvállalkozót igénybe veszünk / nem veszünk igénybe7:
A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót vesz igénybe8

2.

Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a fenti részek
tekintetében igénybe venni kívánt, az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az
alábbiak910:
Az ajánlattevő által a
fenti részek tekintetében
igénybe venni kívánt, az
ajánlat benyújtásakor
már ismert
alvállalkozók neve

Az ajánlattevő által a
fenti részek tekintetében
igénybe venni kívánt, az
ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozók
címe

neve:

címe:

neve:

címe:

7

A közbeszerzésnek az a
része (részei), amelynek
teljesítéséhez az
ajánlattevő a már ismert,
e pontban nevesített
alvállalkozót igénybe
veszi
…
…

Nem kívánt rész törlendő!
A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe
venni.
9
Csak akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban azt nyilatkozat, hogy igénybe vesz alvállalkozót.
10
Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni, továbbá
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
8
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Kelt:
………………..………………………………
cégszerű aláírás meghatalmazott aláírása
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(5. számú melléklet)
Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról
a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint11
„HÁZIORVOSI KÖZPONTI (FELNŐTT ÉS GYERMEKORVOSI) ÜGYELET
ELLÁTÁSA ALBERTIRSA, MIKEBUDA ÉS DÁNSZENTMIKLÓS TELEPÜLÉSEK
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN”
tárgyú,
a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő
közös ajánlattevő) nevében
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással
összefüggésben nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény (Kkvt.) 3. §12 szerint vállalkozásunk besorolása a következő:
(jelölje X-el)
középvállalkozás
kisvállalkozás
mikrovállalkozás
nem tartozunk a Kkvt. besorolás alá
Kelt:
………………..………………………………
cégszerű aláírás meghatalmazott aláírása

11
12

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük.
3. §
(1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege
legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy
közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja
a 25%-ot.
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(6. számú melléklet)
Együttm ködési megállapodás13
(minta)
„HÁZIORVOSI KÖZPONTI (FELNŐTT ÉS GYERMEKORVOSI) ÜGYELET
ELLÁTÁSA ALBERTIRSA, MIKEBUDA ÉS DÁNSZENTMIKLÓS TELEPÜLÉSEK
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN”
tárgyú,
a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
……………………………………………………………….… (név, székhely) ajánlattevő és
…………………………………………………………….…… (név, székhely) ajánlattevő
(továbbiakban: Felek) között,
Az Albertirsa Város Önkormányzata által, tárgyi közbeszerzési eljárásban amennyiben
nyertesként kiválasztásra kerülünk a szerződés teljesítésével kapcsolatban - a későbbi
együttműködési szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben - előzetesen - az alábbi
megállapodást kötjük:
1. Képviselet:
A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére – a Kbt. 35. §
(2) bekezdés alapján - az ajánlattétellel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, a
közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére, kapcsolattartásra, az ajánlat aláírására
……………… (cégnév) részéről …………………. (név) (levelezési cím: …, telefon: ...,
telefax: ..., e-mail cím: …) teljes joggal jogosult.
2. A szerződés teljesítésének irányítása:
A szerződés teljesítésének irányítására az alábbi megbízott személy(ek) kerül(nek) kijelölésre:
…………………………………………...…. (cégnév) részéről: ………………………………
……………………………………………… (cégnév) részéről: ………………………………
3. Felelősség vállalás
Felek kijelentik, hogy a közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi feltételt
megismerték, megértették és azokat elfogadják.
Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányába.
Tudomásul veszik, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az
ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
4. Feladatmegosztás
A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a felek között a következő:
13

Opcionális - csak közös ajánlattétel esetében töltendő ki!
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CÉG

FELADAT

A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.
A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt,
véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik.

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

………………………………
cégszerű aláírás

59

(7. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról14
„HÁZIORVOSI KÖZPONTI (FELNŐTT ÉS GYERMEKORVOSI) ÜGYELET
ELLÁTÁSA ALBERTIRSA, MIKEBUDA ÉS DÁNSZENTMIKLÓS TELEPÜLÉSEK
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN”
tárgyú,
a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............……………………
(ajánlattevő
közös
ajánlattevő)
………………………. (ajánlattevő közös ajánlattevő) nevében nyilatkozattételre jogosult a
fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben
az alábbi nyilatkozatot tesszük :
Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési Törvényben foglalt alábbi Kbt. 62. § (1)
bekezdés a) – p) és a Kbt. 62. § (2) bekezdés a)-b) pont szerinti kizáró okok, mely szerint
nem lehet ajánlattevő közös ajánlattevő15, aki:
Kbt. 62. § (1) bekezdés:
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az
elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányok alól nem mentesült
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban 1978. évi IV.
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban Btk.)
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő
elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban,
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti
terrorizmus finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti
kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló
14

Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön.
Nem kívánt rész törlendő!

15
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bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek
megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a
gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki
személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló
2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési
eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta,
az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és
módon jogerősen korlátozta;
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján
jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési
Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított
időtartam végéig;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében
jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három
évig;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak
nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban hamis adat), illetve hamis adatot
tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként
benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy
a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a
továbbiakban együtt hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az
ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis
nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen
fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata
a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt
kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban,
vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és
a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás
lezárulásától számított három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel,
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel
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az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r)
pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni,
vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;
l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása
esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény
7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak
felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe
történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő
kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott
- jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti
határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában
megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen
jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - három évnél nem régebben jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az
ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve,
ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges
ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy
az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében
foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a
Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;
p) a 135. § (7)-(9) bekezdése szerinti előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel,
és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási (vagy annak
felülvizsgálata esetén bírósági határozat) megállapította.
Kbt. 62. § (2) bekezdés:
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági
társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy
felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő
döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és
a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az
elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett
előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel
szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető
tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság
esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő
szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy
volt.
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***
Nyilatkozunk – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint –, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés a-p) pontja valamint a
62. § (2) bekezdés a-b) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az
általunk az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet sem tartozik a Kbt. 62. § (1)
bekezdés a-p) pontja valamint a 62. § (2) bekezdés a-b) pontja szerinti kizáró okok hatálya
alá.
Kelt:
………………..………………………………
cégszerű aláírás meghatalmazott aláírása
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(8. számú melléklet)

Nyilatkozat a P1) gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek való megfelelésről16
„HÁZIORVOSI KÖZPONTI (FELNŐTT ÉS GYERMEKORVOSI) ÜGYELET
ELLÁTÁSA ALBERTIRSA, MIKEBUDA ÉS DÁNSZENTMIKLÓS TELEPÜLÉSEK
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN”
tárgyú,
a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő
közös ajánlattevő
kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése, székhelye ) nevében nyilatkozattételre jogosult
a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbi nyilatkozatot
teszem:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 114. § (2) bekezdése megfelelően
kijelentem, hogy társaságunk az ajánlati felhívás 15. pont P1) alpontjában előírt gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelménynek megfelel / nem felel meg17.
A beszámoló elérési helye ahonnan az ajánlatkérő teljes körűen ellenőrizhető a P1)
alkalmassági feltételnek való megfelelést: ……………………………………………………..
Kelt:
………………..………………………………
cégszerű aláírás meghatalmazott aláírása

16

A nyilatkozat az ajánlattevő vagy a kapacitásait nyújtó szervezet által kerül kiállításra, annak
függvényében, hogy a hivatkozott alkalmassági feltételnek az ajánlattevő önmagában vagy kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni. Amennyiben az ajánlattevő
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági
feltételnek, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek kell az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat benyújtani.
17
Megfelelő rész aláhúzandó.
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(9. számú melléklet)

Nyilatkozat a P2) gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek való megfelelésről18
„HÁZIORVOSI KÖZPONTI (FELNŐTT ÉS GYERMEKORVOSI) ÜGYELET
ELLÁTÁSA ALBERTIRSA, MIKEBUDA ÉS DÁNSZENTMIKLÓS TELEPÜLÉSEK
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN”
tárgyú,
a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő
közös ajánlattevő
kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése, székhelye ) nevében nyilatkozattételre jogosult
a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbi nyilatkozatot
teszem:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 114. § (2) bekezdése megfelelően
kijelentem, hogy társaságunk az ajánlati felhívás 15. pont P2) alpontjában előírt gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelménynek megfelel / nem felel meg19.

Kelt:
………………..………………………………
cégszerű aláírás meghatalmazott aláírása

18

A nyilatkozat az ajánlattevő vagy a kapacitásait nyújtó szervezet által kerül kiállításra, annak
függvényében, hogy a hivatkozott alkalmassági feltételnek az ajánlattevő önmagában vagy kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni. Amennyiben az ajánlattevő
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági
feltételnek, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek kell az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat benyújtani.
19
Megfelelő rész aláhúzandó.
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(10. számú melléklet)

Nyilatkozat a P3) gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek való megfelelésről20
„HÁZIORVOSI KÖZPONTI (FELNŐTT ÉS GYERMEKORVOSI) ÜGYELET
ELLÁTÁSA ALBERTIRSA, MIKEBUDA ÉS DÁNSZENTMIKLÓS TELEPÜLÉSEK
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN”
tárgyú,
a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő
közös ajánlattevő
kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése, székhelye ) nevében nyilatkozattételre jogosult
a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbi nyilatkozatot
teszem:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 114. § (2) bekezdése megfelelően
kijelentem, hogy társaságunk az ajánlati felhívás 15. pont P3) alpontjában előírt gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelménynek megfelel / nem felel meg21.

Kelt:
………………..………………………………
cégszerű aláírás meghatalmazott aláírása

20

A nyilatkozat az ajánlattevő vagy a kapacitásait nyújtó szervezet által kerül kiállításra, annak
függvényében, hogy a hivatkozott alkalmassági feltételnek az ajánlattevő önmagában vagy kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni. Amennyiben az ajánlattevő
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági
feltételnek, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek kell az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat benyújtani.
21
Megfelelő rész aláhúzandó.

66

(11. sz. melléklet)
Nyilatkozat a P4) gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek való megfelelésről
„HÁZIORVOSI KÖZPONTI (FELNŐTT ÉS GYERMEKORVOSI) ÜGYELET
ELLÁTÁSA ALBERTIRSA, MIKEBUDA ÉS DÁNSZENTMIKLÓS TELEPÜLÉSEK
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN”
tárgyú,
a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő
közös ajánlattevő ) nevében
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással
összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 114. § (2) bekezdése megfelelően
kijelentem, hogy társaságunk az ajánlati felhívás 15. pont P4) alpontjában előírt gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelménynek megfelel / nem felel meg22.

Kelt:
………………..………………………………
cégszerű aláírás meghatalmazott aláírása

22

Megfelelő rész aláhúzandó.
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(12. számú melléklet)

Nyilatkozat az M1) műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek való
megfelelésről23
„HÁZIORVOSI KÖZPONTI (FELNŐTT ÉS GYERMEKORVOSI) ÜGYELET
ELLÁTÁSA ALBERTIRSA, MIKEBUDA ÉS DÁNSZENTMIKLÓS TELEPÜLÉSEK
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN”
tárgyú,
a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő
közös ajánlattevő
kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése, székhelye) nevében nyilatkozattételre jogosult
a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbi nyilatkozatot
teszem:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 114. § (2) bekezdése megfelelően
kijelentem, hogy társaságunk az ajánlati felhívás 15. pont M1) alpontjában előírt műszaki,
illetve szakmai alkalmassági követelménynek
megfelel / nem felel meg24.
Kelt:
………………..………………………………
cégszerű aláírás meghatalmazott aláírása

23

A nyilatkozat az ajánlattevő vagy a kapacitásait nyújtó szervezet által kerül kiállításra, annak
függvényében, hogy a hivatkozott alkalmassági feltételnek az ajánlattevő önmagában vagy kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni. Amennyiben az ajánlattevő
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági
feltételnek, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek kell az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat benyújtani.
24
Megfelelő rész aláhúzandó.
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(13. számú melléklet)

Nyilatkozat az M2) műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek való
megfelelésről25
„HÁZIORVOSI KÖZPONTI (FELNŐTT ÉS GYERMEKORVOSI) ÜGYELET
ELLÁTÁSA ALBERTIRSA, MIKEBUDA ÉS DÁNSZENTMIKLÓS TELEPÜLÉSEK
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN”
tárgyú,
a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő
közös ajánlattevő
kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése, székhelye) nevében nyilatkozattételre jogosult
a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbi nyilatkozatot
teszem:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 114. § (2) bekezdése megfelelően
kijelentem, hogy társaságunk az ajánlati felhívás 15. pont M2) alpontjában előírt műszaki,
illetve szakmai alkalmassági követelménynek
megfelel / nem felel meg26.
Kelt:
………………..………………………………
cégszerű aláírás meghatalmazott aláírása

25

A nyilatkozat az ajánlattevő vagy a kapacitásait nyújtó szervezet által kerül kiállításra, annak
függvényében, hogy a hivatkozott alkalmassági feltételnek az ajánlattevő önmagában vagy kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni. Amennyiben az ajánlattevő
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági
feltételnek, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek kell az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat benyújtani.
26
Megfelelő rész aláhúzandó.
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(14. számú melléklet)

Nyilatkozat az M3) műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek való
megfelelésről27
„HÁZIORVOSI KÖZPONTI (FELNŐTT ÉS GYERMEKORVOSI) ÜGYELET
ELLÁTÁSA ALBERTIRSA, MIKEBUDA ÉS DÁNSZENTMIKLÓS TELEPÜLÉSEK
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN”
tárgyú,
a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő
közös ajánlattevő
kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése, székhelye) nevében nyilatkozattételre jogosult
a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbi nyilatkozatot
teszem:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 114. § (2) bekezdése megfelelően
kijelentem, hogy társaságunk az ajánlati felhívás 15. pont M3) alpontjában előírt műszaki,
illetve szakmai alkalmassági követelménynek
megfelel / nem felel meg28.
Kelt:
………………..………………………………
cégszerű aláírás meghatalmazott aláírása

27

A nyilatkozat az ajánlattevő vagy a kapacitásait nyújtó szervezet által kerül kiállításra, annak
függvényében, hogy a hivatkozott alkalmassági feltételnek az ajánlattevő önmagában vagy kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni. Amennyiben az ajánlattevő
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági
feltételnek, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek kell az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat benyújtani.
28
Megfelelő rész aláhúzandó.
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(15. számú melléklet)

Nyilatkozat az M4) műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek való
megfelelésről29
„HÁZIORVOSI KÖZPONTI (FELNŐTT ÉS GYERMEKORVOSI) ÜGYELET
ELLÁTÁSA ALBERTIRSA, MIKEBUDA ÉS DÁNSZENTMIKLÓS TELEPÜLÉSEK
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN”
tárgyú,
a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő
közös ajánlattevő
kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése, székhelye) nevében nyilatkozattételre jogosult
a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben az alábbi nyilatkozatot
teszem:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 114. § (2) bekezdése megfelelően
kijelentem, hogy társaságunk az ajánlati felhívás 15. pont M4) alpontjában előírt műszaki,
illetve szakmai alkalmassági követelménynek
megfelel / nem felel meg30.
Kelt:
………………..………………………………
cégszerű aláírás meghatalmazott aláírása

29

A nyilatkozat az ajánlattevő vagy a kapacitásait nyújtó szervezet által kerül kiállításra, annak
függvényében, hogy a hivatkozott alkalmassági feltételnek az ajánlattevő önmagában vagy kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni. Amennyiben az ajánlattevő
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet erőforrására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági
feltételnek, ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetnek kell az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat benyújtani.
30
Megfelelő rész aláhúzandó.
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(16. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a más szervezet vagy személy kapacitására történő
támaszkodásról
„HÁZIORVOSI KÖZPONTI (FELNŐTT ÉS GYERMEKORVOSI) ÜGYELET
ELLÁTÁSA ALBERTIRSA, MIKEBUDA ÉS DÁNSZENTMIKLÓS TELEPÜLÉSEK
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN”
tárgyú,
a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............……………………
(ajánlattevő
közös
ajánlattevő)
………………………. nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított
közbeszerzési eljárással összefüggésben – a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően – nyilatkozom, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek történő
megfeleléshez más szervezet(ek) (vagy személy(ek)) kapacitásaira támaszkodunk / nem
támaszkodunk31.
Az Ajánlati felhívás vonatkozó pontja, azon
alkalmassági követelmény(ek) megjelölése,
melynek történő megfelelés igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrásaira vagy arra is támaszkodik

Az ajánlattevő részére a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet neve,
székhelye32

P1) alkalmassági feltétel
(beszámoló)
P2) alkalmassági feltétel
(árbevétel)
P3) alkalmassági feltétel
(pénzügyi intézménytől származó igazolás)
M1) alkalmassági feltétel
(referencia)
M2) alkalmassági feltétel
(ügyeletet vezető szakember bemutatása)

31

Megfelelő aláhúzandó.
A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés
érdekében bármely más szervezet (személy) kapacitására vagy arra is támaszkodva felel meg.
32
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Az Ajánlati felhívás vonatkozó pontja, azon
alkalmassági követelmény(ek) megjelölése,
melynek történő megfelelés igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrásaira vagy arra is támaszkodik

Az ajánlattevő részére a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet neve,
székhelye32

M3) alkalmassági feltétel
a) Orvos
b) Orvos
c) Orvos
a) Ápoló
b) Ápoló
a) Gépkocsivezető
b) Gépkocsivezető
M4) alkalmassági feltétel
a) A 60/2003. (X.20.) EszCsM rendelet
által
meghatározott
szakmai
minimumfeltételek szerinti tárgyi
eszközök
b) 1 db 4 kerék meghajtásos
megkülönböztetett jelzéssel ellátott
gépjármű
* Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva felel meg a m szaki szakmai alkalmassági követelményeknek, az
ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
* A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére,
képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns
szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait,
ha az adott szervezet valósítja meg a teljesítést, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
A csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

Kelt:
………………..………………………………
cégszerű aláírás meghatalmazott aláírása
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(17. számú melléklet)
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 65. § (8) bekezdése
alapján33
„HÁZIORVOSI KÖZPONTI (FELNŐTT ÉS GYERMEKORVOSI) ÜGYELET
ELLÁTÁSA ALBERTIRSA, MIKEBUDA ÉS DÁNSZENTMIKLÓS TELEPÜLÉSEK
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN”
tárgyú,
a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
megnevezése, székhelye) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított
közbeszerzési eljárással összefüggésben mint a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem,
hogy a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezességet vállalunk az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárának
megtérítéséért.
Kelt:
………………..………………………………
kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet cégszerű aláírása nevében
meghatalmazott aláírása

33

Opcionális – Azon szervezetek esetében, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolásához használja fel.
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A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti,
ajánlatkérői felhívásra csatolandó
nyilatkozatok / igazolások jegyzéke
(19. számú melléklet)
Tartalomjegyzék34
HÁZIORVOSI KÖZPONTI (FELNŐTT ÉS GYERMEKORVOSI) ÜGYELET
ELLÁTÁSA ALBERTIRSA, MIKEBUDA ÉS DÁNSZENTMIKLÓS TELEPÜLÉSEK
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN”
tárgyú,
a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
Oldalszám
Ajánlattevő(k) igazolása a kizáró okok tekintetében
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy
által aláírva. (20. számú melléklet)
Opcionális, amennyiben ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén:
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
tekintetében megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy
által aláírva (21. számú melléklet)
Ajánlattevő(k), illetve alkalmasság igazolásában közrem ködő szervezet(ek) (vagy
személy(ek)) igazolásai a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására
Az ajánlati felhívás 15. pont P1) alpontja alapján, az ajánlati felhívás
megküldést megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, ajánlattevő
saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő
beszámolójának részét képező eredmény-kimutatás, feltéve, hogy a
gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja beszámoló
közzétételét.
Amennyiben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga nem
írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges
a vonatkozó minimumkövetelmény tekintetében.
(Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló elérési helyét a
gazdasági szereplő a nyilatkozatában már feltüntette, és abból teljes
körűen ellenőrizhető a P1) alkalmassági feltételnek való megfelelés a
beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, beszámoló csatolása nem
szükséges)
Az ajánlati felhívás 15. pont P2) alpontja alapján, nyilatkozat az ajánlati
felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti év teljes - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, és a közbeszerzés
tárgyából (háziorvosi központi ügyelet) származó általános forgalmi adó
nélkül számított árbevételéről - attól függően, hogy ajánlattevő (közös
ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
34

A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!
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amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak. (22. számú
melléklet)
Az ajánlati felhívás 15. pont P3) alpontja alapján, az ajánlati felhívás
megküldésétől visszafelé számított 24 hónapra vonatkozóan valamennyi
pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás megküldésének
napjától nem régebbi nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak.
Az ajánlati felhívás 15. pont P4) alpontja alapján orvosi tevékenység
ellátására vonatkozó érvényes szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról
szóló kötvény.
Ajánlattevő(k), illetve alkalmasság igazolásában közrem ködő szervezet(ek) (vagy
személy(ek)) igazolásai a m szaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására
Az ajánlati felhívás 15. pont M1) alpontjai szerint:
az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 36
hónapban végzett legjelentősebb háziorvosi központi ügyelet ellátására
vonatkozó referenciáinak ismertetése. Az M1) pontban előírt műszakiszakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelését a 321/1015.
(X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján ajánlattevő vagy a szerződést kötő
másik fél által adott igazolással nyilatkozattal kell igazolni.
A nyilatkozatból igazolásból ki kell derülnie legalább a következő
adatoknak:
- Ajánlattevő legalább két év folyamatos időtartamban, legfeljebb egy
telephelyről legalább két település részére teljesített és évente legalább
11866 lakos ellátása érdekében háziorvosi központi orvosi ügyeleti ellátást
biztosított, ahol az ügyelet hívásfogadási és irányítási feladatait az OMSZ
látta el.
A nyilatkozatnak legalább tartalmaznia kell:
a kiadásának időpontját,
a szolgáltatás-nyújtás kezdő és befejező időpontját (vagy annak
megjelölését, hogy a nyilatkozat kiállításának időpontjában még folyik a
szolgáltatásnyújtás),
a szerződést kötő másik fél megnevezését,
a szolgáltatás tárgyát,
azt, hogy hány fő lakos háziorvosi központi ügyeleti ellátására vonatkozott
a szolgáltatás, továbbá azt, hogy a szolgáltatásnyújtás alatt sor került-e az
alábbi szankciók jogerős, illetve végrehajtható kiszabására az
ajánlattevővel szemben:
- a 96 2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 19.§ alapján a működési engedély
visszavonása,
- a 96 2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 15.§ alapján a működési engedély
hatályának elvesztése,
- a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 16.§ alapján kötelezésre a
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hiányosságok megszüntetésére, vagy kötelezésre az engedélyben
foglaltaknak megfelelő működtetésre, vagy a közegészségügyi
előírásoknak nem megfelelő szolgáltatás miatt külön jogszabályban
meghatározott intézkedések megtételére,
- a 96 2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 18.§ (5) bekezdése alapján egyes
szolgáltatások nyújtásának felfüggesztése,
- a 96 2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján bírság
kiszabása.
(Ajánlatkérő a lakosságszám vonatkozásában a KSH által közzétett
helységnévkönyv adattárát veszi figyelembe 2015. január 1-jei dátum
vonatkozásában).
- A szolgáltatás tárgyának, és az évente ellátott lakosok számának
bemutatása olyan részletezettséggel, amely alapján megállapítható legyen
az alkalmassági minimumfeltételeknek való megfelelés.
- Az ellenszolgáltatás összege (adott esetben a saját teljesítés értéke Ft-ban
meghatározva.)
- A teljesítés helye.
- Az Országos Mentőszolgálattal kötött diszpécserszolgálati megállapodás
kelte.
- A szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint részéről információt
adó személy neve, telefonszáma.
- A szerződést kötő másik félnek a szolgáltatásra vonatkozó minősítése,
nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
(Nyilatkozat: 23. sz. melléklet, Referenciaigazolás: 24. sz.melléklet)
Az ajánlati felhívás 15. pont M2) alpontjai szerint, az ajánlattevő
vezetői(nek) végzettségét és képzettségét, különösen azon személyek
végzettségét és képzettségét (szakmai önéletrajz, a végzettséget és
képzettséget igazoló bizonyítvány másolatok, valamint háziorvosi központi
ügyelet ellátása terén szerzett gyakorlat bemutatásával,) akik a szolgáltatás
teljesítéséért felelősek az alábbi dokumentumok becsatolásával:
a)
a szakemberek szakmai önéletrajza a szakember által saját kezűleg
aláírva, olyan részletezettséggel melyből megállapítható az alkalmassági
feltételeknek való megfelelés,
b)
az önéletrajz részeként a szakemberek rendelkezésre állási
nyilatkozata,
c)
a szakemberek végezettségét képzettségét igazoló dokumentum
egyszerű másolatának becsatolása.
(25. számú melléklet)
Az ajánlati felhívás 15. pont M3) alpontjai szerint ajánlattevőnek
ismertetnie kell azoknak a szakembereknek, - különösen a minőségellenőrzésért
felelősöknek
a
nevét,
képzettségüket,
szakmai
tapasztalatukat, akiket be kíván vonni a teljesítésbe az alábbi
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dokumentumok becsatolásával:
d) a szakemberek szakmai önéletrajza a szakember által saját kezűleg
aláírva, olyan részletezettséggel melyből megállapítható az
alkalmassági feltételeknek való megfelelés,
e) az önéletrajz részeként a szakemberek rendelkezésre állási
nyilatkozata,
f) a szakemberek végezettségét képzettségét igazoló dokumentum
egyszerű másolatának becsatolása.
Az orvos pozícióra legalább 3 olyan személy bemutatása, aki megfelel a
4 2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (9) bekezdésében leírt feltételeknek
- az ápoló pozícióra legalább 2 olyan személy bemutatása, aki megfelel a
4 2000. (II. 25.) EüM rendelet 12. § (1) vagy (2) bekezdésében leírt
feltételeknek
- gépkocsivezető pozícióra legalább 2 olyan személy bemutatása, aki
rendelkezik érvényes, megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjármű vezetői
jogosultsággal. (26. sz. melléklet)
A szakemberek szakmai önéletrajza a szakember által saját kezűleg aláírva,
olyan részletezettséggel melyből megállapítható az alkalmassági
feltételeknek való megfelelés (27. számú melléklet)
A szakemberek végezettségét képzettségét, vényirási jogosultságot igazoló
dokumentum egyszerű másolata.
Az ajánlati felhívás 15. pont M4) alpontjai alapján ajánlattevőnek
ismertetnie a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök berendezések,
illetve műszaki felszereltséget. Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges,
hogy rendelkezik 60 2003. (X.20.) EszCsM rendelet által előírt, központi
ügyeletre vonatkozó szakmai minimumfeltételek szerinti tárgyi
eszközökkel. A nyilatkozatot a rendelkezésre álló eszközök tételes
felsorolásával kell megtenni, valamint az autó vonatkozásában forgalmi
engedély, adott esetben bérleti szerződés csatolása szükséges. (28. sz.
melléklet)
Az iratok mellett külön csatolva:
1 példány elektronikus adathordozó (CD DVD) amely tartalmazza:
a papír alapon benyújtott igazolásokat jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf
fájlformátumban.
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(20. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontja tekintetében / I. 35
„HÁZIORVOSI KÖZPONTI (FELNŐTT ÉS GYERMEKORVOSI) ÜGYELET
ELLÁTÁSA ALBERTIRSA, MIKEBUDA ÉS DÁNSZENTMIKLÓS TELEPÜLÉSEK
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN”
tárgyú,
a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban

1.

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő közös ajánlattevő) nevében
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással
összefüggésben nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet
nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.

Kelt:
………………..………………………………
cégszerű aláírás meghatalmazott aláírása

2.

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő közös ajánlattevő) nevében
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással
összefüggésben nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet
szabályozott tőzsdén jegyeznek.

Kelt:
………………..………………………………
cégszerű aláírás meghatalmazott aláírása
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) vagy az 1. pont, vagy a 2. pont szerinti nyilatkozatot
kell megtennie, a cég valós adati alapján!
Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) az 1. pont szerint nyilatkozik, a 21. számú
melléklet szerint is nyilatkoznia kell.
Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 2. pont szerint nyilatkozik, a 21. számú
melléklet szerint nem kell nyilatkoznia.

35

Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön.
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(21. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontja tekintetében / II. 36 37
„HÁZIORVOSI KÖZPONTI (FELNŐTT ÉS GYERMEKORVOSI) ÜGYELET
ELLÁTÁSA ALBERTIRSA, MIKEBUDA ÉS DÁNSZENTMIKLÓS TELEPÜLÉSEK
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN”
tárgyú,
a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő
közös ajánlattevő) nevében
nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított közbeszerzési eljárással
összefüggésben nyilatkozom, hogy társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek
szabályozott tőzsdén, és amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. §38 r) pont ra)rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosomat képes
vagyok megnevezni, nevüknek és állandó lakóhelyüknek bemutatása tekintetében az alábbiak
szerint nyilatkozom39:
Valamennyi tényleges tulajdonos
állandó lakóhelye

Valamennyi tényleges tulajdonos neve

36

Opcionális – csak akkor kell alkalmazni, ha a 20. számú melléklet 1. pontja szerint nyilatkozott (ajánlattevőt
nem jegyzik szabályozott tőzsdén).
37
Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön.
38
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja:
r) tényleges tulajdonos
r) * tényleges tulajdonos
ra) * az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben
közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 8:2. § (4)
bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt
százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a
szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű
nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) * az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a
Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő
kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták
meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;
39
Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
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Kelt:
………………..………………………………
cégszerű aláírás meghatalmazott aláírása
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(22. számú melléklet)
Nyilatkozat nettó árbevételről
(a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak
megfelelően)
„HÁZIORVOSI KÖZPONTI (FELNŐTT ÉS GYERMEKORVOSI) ÜGYELET
ELLÁTÁSA ALBERTIRSA, MIKEBUDA ÉS DÁNSZENTMIKLÓS TELEPÜLÉSEK
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN”
tárgyú,
a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése40) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti
tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy az ajánlati
felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti évben társaságunk teljes árbevétele és a
közbeszerzés tárgyából származó (orvosi ügyelet ellátása) az alábbiak szerint alakult:
P2) alkalmassági
feltétel
Teljes - általános
forgalmi adó nélkül
számított
árbevétel
Közbeszerzés
tárgyából származó
–
általános
forgalmi adó nélkül
számított árbevétel

….
év
(nettó Ft)

…. év (nettó
Ft)

... év (nettó
Ft)

Összesen
Ft)

(nettó

Kelt:
………………..……………………
cégszerű aláírás meghatalmazott aláírása

40

Nem kívánt rész törlendő!
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(23. számú melléklet)
Nyilatkozat referenciáról
(a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak
megfelelően)
„HÁZIORVOSI KÖZPONTI (FELNŐTT ÉS GYERMEKORVOSI) ÜGYELET
ELLÁTÁSA ALBERTIRSA, MIKEBUDA ÉS DÁNSZENTMIKLÓS TELEPÜLÉSEK
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN”
tárgyú,
a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése41) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti
tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, az eljárást
megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónap végzett legjelentősebb
háziorvosi központi ügyelet ellátására vonatkozó referenciá(i)m az alábbiak voltak:
A szolgáltatás tárgya:
A szerződést kötő másik fél megnevezése valamint részéről információt adó személy neve,
telefonszáma:
A szolgáltatás ideje (év hó-tól év hó-ig, ill. a nyilatkozat kiállításának időpontjában tart-e még
a szolgáltatásnyújtás):
A szolgáltatásnyújtás telephelye:
Az ellátott települések száma, megnevezése:
Az évente ellátott lakosok száma:
Az ügyelet hívásfogadási és irányítási feladatait ellátó szervezet:
Az Országos Mentőszolgálattal kötött diszpécserszolgálati megállapodás kelte:
A szolgáltatásnyújtás alatt sor került-e jogszabályban meghatározott szankciók jogerős, illetve
végrehajtható kiszabására az ajánlattevővel szemben:
Az ellenszolgáltatás összege (adott esetben a saját teljesítés értéke Ft-ban meghatározva.)

41

Nem kívánt rész törlendő!
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A szerződést kötő másik félnek a szolgáltatásra vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy
a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Kelt:
………………..……………………
cégszerű aláírás meghatalmazott aláírása
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(24. sz. melléklet)
Referenciaigazolás
(minta)
Alulírott ……….... mint a ……………42 cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom,
hogy társaságunk és a(z)……………43 között szerződés jött létre az alábbiak szerint:


a szolgáltatás tárgyának (mennyiségének) olyan részletes bemutatása, hogy abból
megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés:



az ellenszolgáltatás nettó összege:



adott esetben a saját teljesítés értéke Ft-ban meghatározva:



a teljesítés ideje (tól-ig, év hónap):



a teljesítés helye:



a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy
neve és telefonszáma:



a szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e:

Ezúton igazolom, hogy a(z) ……………………………………………………..44 a teljesítést
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően látta el.
Jelen igazolást közbeszerzési eljárásban való ajánlattétel céljából adom ki.
Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás45

42

Referenciát adó cég neve és székhelye
Ajánlattevő cég neve és székhelye
44
Ajánlattevő cég neve
45
Opcionális igazolás.
43
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(25. számú melléklet)
Nyilatkozat szakemberekről
„HÁZIORVOSI KÖZPONTI (FELNŐTT ÉS GYERMEKORVOSI) ÜGYELET ELLÁTÁSA ALBERTIRSA, MIKEBUDA ÉS
DÁNSZENTMIKLÓS TELEPÜLÉSEK KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN”
tárgyú,
a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) .......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő /
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése, székhelye46) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított
közbeszerzési eljárással összefüggésben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés f) pontjában foglaltaknak megfelelően
nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi szakember(eke)t, a táblázatban megjelölt pozíciókra kívánjuk bevonni:
Végzettség / képzettség / szakmai
tapasztalat

Alkalmassági feltétel
M2)

Szakember neve

A 4 2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §
(9) bekezdésében leírt feltételek közül
melyiknek felel meg:

A szolgáltatás teljesítéséért felelős személy aki rendelkezik a
47/2004. EszCsM rendelet, valamint a 4 2000. (II. 25.) EüM
rendelet 11. § 9. bekezdésében előírt szakképesítéssel, képesítéssel
és gyakorlattal, és az ügyeletet vezető szakember rendelkezik
minimum 5 éves háziorvosi központi ügyelet ellátása terén szerzett
gyakorlattal.
(Ajánlatkérő elfogadja, ha a vezető, a szolgáltatás teljesítésért
felelős személy, valamint az ügyeletet vezető szakember
poziciójára ajánlattevő ugyanazt a személyt jelöli meg.)
Kelt:
………………..………………………………
cégszerű aláírás meghatalmazott aláírása
46

Nem kívánt rész törlendő!
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(26. számú melléklet)
Nyilatkozat szakemberekről
„HÁZIORVOSI KÖZPONTI (FELNŐTT ÉS GYERMEKORVOSI) ÜGYELET ELLÁTÁSA ALBERTIRSA, MIKEBUDA ÉS
DÁNSZENTMIKLÓS TELEPÜLÉSEK KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN”
tárgyú,
a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
Alulírott …………………………………….... (név), mint a(z) .......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő /
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése, székhelye47) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti tárgyban megindított
közbeszerzési eljárással összefüggésben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően
nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi szakember(eke)t, a táblázatban megjelölt pozíciókra kívánjuk bevonni:
Alkalmassági feltétel
M3)

Azon szakemberek, - különösen
a
minőség-ellenőrzésért
felelősöknek
a
neve,
képzettségük,
szakmai
tapasztalatuk
ismertetése,
akiket ajánlatkérő be kíván
vonni a teljesítésbe:

47

Szakember neve

A) orvos
(Kérjük feltüntetni, hogy a 4/2000. (II.
25.) EüM rendelet 11. § (9)
bekezdésében leírt feltételek közül
melyiknek felel meg)

B) orvos
(Kérjük feltüntetni, hogy a 4/2000. (II.
25.) EüM rendelet 11. § (9)
bekezdésében leírt feltételek közül
melyiknek felel meg)

Nem kívánt rész törlendő!
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Végzettség / képzettség / szakmai
tapasztalat

Alkalmassági feltétel
M3)

Szakember neve

Végzettség / képzettség / szakmai
tapasztalat

C) orvos
(Kérjük feltüntetni, hogy a 4/2000. (II.
25.) EüM rendelet 11. § (9)
bekezdésében leírt feltételek közül
melyiknek felel meg)

A) ápoló
(Kérjük feltüntetni, hogy a 4/2000. (II.
25.) EüM rendelet 12. § (1) vagy (2)
bekezdésében leírt feltételek közül
melyiknek felel meg)

B) ápoló
(Kérjük feltüntetni, hogy a 4/2000. (II.
25.) EüM rendelet 12. § (1) vagy (2)
bekezdésében leírt feltételek közül
melyiknek felel meg)

A) gépkocsivezető
B) gépkocsivezető
Kelt:
………………..………………………………
cégszerű aláírás meghatalmazott aláírása
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(27. számú melléklet)
Szakember szakmai önéletrajza
(minta)48
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, KÉPZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)
Intézmény megnevezése
Végzettség/képzettség és
szakirány

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év, hó)
Munkahely megnevezése

JELENTŐSEBB, A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ KORÁBBI
MUNKÁK, TAPASZTALATOK, ISMERTETÉSE
(E pontban szükséges, hogy egyértelműen megállapítható legyen az ajánlati felhívás
M2 és M3) „Műszaki, szakmai alkalmasság minimumkövetelményei” pontjában előírt
szakmai tapasztalat megléte)
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi szolgáltatások ismertetése,
Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett
időpontjai, mettől meddig (év, hó)
tevékenység bemutatása

Magyar nyelv

NYELVISMERET49
(gyenge közepes jó kiváló anyanyelv)
Beszéd
Olvasás

48

Írás

Mintaként szolgál, nem kötelező alkalmazni, de az önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági
feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelőségnek.
49
Egyes szakemberek esetében informális célt szolgál, azaz nem befolyásolja az alkalmasság megítélését.
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Idegen nyelvek

Beszéd

Olvasás

Írás

EGYÉB
Szakmai testületi tagság:
Egyéb képzettség:
Egyéb, Ön által fontosnak tartott adat:
***
Alulírott …………………………… mint a(z) …………………………… ajánlattevő által a
„HÁZIORVOSI KÖZPONTI (FELNŐTT ÉS GYERMEKORVOSI) ÜGYELET
ELLÁTÁSA ALBERTIRSA, MIKEBUDA ÉS DÁNSZENTMIKLÓS TELEPÜLÉSEK
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN”
tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember
nyilatkozom,
hogy, az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a szerződés
időtartama alatt – a szerződés teljesítése során – az ajánlatban szereplő beosztásban, amelyre
vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották.
Az ajánlati felhívásban előírt vényírási joggal rendelkezem, melyet az OEP-pel kötött
vényírási vagy finanszírozási szerződés másolatával mellékelten igazolok.
Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítésének időszakában nincs más olyan
kötelezettségem, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen
szempontból akadályozná.

Kelt:
………………..………………………………
szakember eredeti, saját kezű aláírása

90

(28. sz. melléklet)
Nyilatkozat a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről
(a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontjában foglaltaknak megfelelően)
„HÁZIORVOSI KÖZPONTI (FELNŐTT ÉS GYERMEKORVOSI) ÜGYELET
ELLÁTÁSA ALBERTIRSA, MIKEBUDA ÉS DÁNSZENTMIKLÓS TELEPÜLÉSEK
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN”
tárgyú,
a Kbt. 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban

Alulírott
……………………………………....
(név),
mint
a(z)
.......…………............…………………… (ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése50) nevében nyilatkozattételre jogosult a fenti
tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben nyilatkozom, hogy rendelkezem a
60 2003. (X.20.) EszCsM rendelet által előírt, központi ügyeletre vonatkozó, az alábbi szakmai
minimumfeltételek szerinti tárgyi eszközökkel. 51

Kelt:
Cégszerű aláírás

50

Nem kívánt rész törlendő!
A nyilatkozatot a rendelkezésre álló eszközök tételes felsorolásával kell megtenni, valamint az autó
vonatkozásában forgalmi engedély, adott esetben bérleti szerződés csatolása szükséges.
51
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