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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62108-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Fehérgyarmat: Egészségügyi szolgáltatások
2016/S 038-062108
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
AK18544
Kölcsey utca 27.
Kapcsolattartási pont(ok): Kistérségi Iroda tárgyalóterem, 4900 Fehérgyarmat, Kölcsey Ferenc utca 27.
Címzett: Biroveczné Oláh Gabriella, munkaszervezet vezető
4900 Fehérgyarmat
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 44510138
E-mail: kisterseg.fehergyarmat@gmail.com
Fax: +36 44510139
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.fgygyerekesely.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal

I.3)

Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

I.4)

Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1)
Meghatározás
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Háziorvosi központi ügyeleti szolgáltatás nyújtása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére, a
Társulást alkotó 49 település tekintetében.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 25: Egészségügyi és szociális szolgáltatások
A teljesítés helye: 4900 Fehérgyarmat, Bessenyei út 1–3.
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4965 Kölcse, Kölcsey Ferenc utca 100.
NUTS-kód HU323
II.1.3)

Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Háziorvosi központi ügyeleti szolgáltatás nyújtása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére, a
Társulást alkotó 49 település tekintetében.

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
85100000, 85120000

II.1.7)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8)

Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9)

Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2)

Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1)

Teljes mennyiség:
Háziorvosi központi ügyeleti szolgáltatás nyújtása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére, a
Társulást alkotó 49 település tekintetében.
A társulás települései:
Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Darnó, Fehérgyarmat, Fülesd, Gacsály, Garbolc,
Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény, Kispalád, Kisszekeres, Kölcse,
Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova,
Olcsvaapáti, Panyola, Penyige, Rozsály, Sonkád, Szamossályi, Szamosújlak, Szatmárcseke, Tiszabecs,
Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse, Uszka, Vámosoroszi, Zajta,
Zsarolyán.
Ügyelet helyszíne:
— ügyeleti rendelő helye: 4900 Fehérgyarmat, Bessenyei út 1–3. (Fehérgyarmat belterület 485/C. hrsz.,
alapterület: 81 m²), vagy a nyertes ajánlattevő által kialakítandó, valamennyi vonatkozó jogszabálynak és
kötelező érvényű előírásoknak megfelelő, Fehérgyarmat Város közigazgatási területén lévő más helyiség,
— a további ügyeleti rendelő helye: 4965 Kölcse, Kölcsey Ferenc utca 100. [Kölcse belterület 421/2. hrsz.,
alapterület: 100 m² (az egészségház épületében) + 30 m² garázs].
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szolgáltatást a fenti rendelők igénybevétele mellett kívánja ellátni, az
ingatlanokat ajánlatkérő térítésmentesen rendelkezésére bocsátja. A szolgáltatót terhelik ugyanakkor az
ingatlanokhoz kapcsolódó rezsi jellegű és állapotmegóvási költségek, melyek becsült összegéről a további
közbeszerzési dokumentumok szolgáltatnak bővebb információkat.
Ügyeletet ellátó személyek száma:
— fehérgyarmati ügyeleti rendelőben (központi ügyeleti telephelyen) legalább 1 orvosnak – aki a felnőtt és a
gyermekkorú betegeket egyaránt ellátja -, továbbá 1 fő ápolónak és 1 fő gépkocsivezetőnek kell szolgálatot
teljesíteni, valamint hétvégén és ünnepnapokon 8:00–20:00 óráig + 1 fő orvosnak is részt kell vennie az ügyeleti
ellátásban,
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— kölcsei ügyeleti rendelőben (a fenti központi telephelyet kiegészítő telephelyen) 1 fő orvos és 1 fő
egészségügyi (ápoló vagy mentőtiszti) képesítéssel rendelkező gépkocsivezető részvétele szükséges az
ügyeleti ellátásban.
1-nél több orvos alkalmazása esetén egyikük a területi feladatokat látja el (pl.: beteg lakóhelyén), a másik orvos
az ügyeleti rendelőben végzi az ellátást. 1 orvos alkalmazása esetén a rendelői és kijáró feladatokat is az 1
orvos végzi.
Ügyelet ideje:
— hétköznapokon: 16:00 óra és 8:00 között,
— pénteken: 16:00 órától hétfő 8:00 óráig,
— munkaszüneti és ünnepnapokon 8:00 órától a munkaszüneti és ünnepnapot követő első munkanap 8:00
óráig.
A szolgáltatásban érintett települések lakosságszáma a 1.12.2015.-jei KSH adat szerint 39 548 fő. Ezen adat
kizárólag tájékoztató jellegű.
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának teljes időtartama alatt köteles a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet
2. sz. melléklete szerinti tárgyi minimumfeltételeket maradéktalanul biztosítani. Ajánlatkérő – a nyertes
ajánlattevő ez irányú igénye esetén – a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő tárgyi eszközöket,
gyógyszereket és gyógyászati kellékeket a szerződés megkötését követő 10 napon belül megvásárolja és a
nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsátja azzal, hogy a nyertes ajánlattevő a szolgáltatás első 12 hónapját
követően haladéktalanul köteles az eszközöket az ajánlatkérőtől külön adásvételi szerződés aláírása mellett
megvásárolni a beszerzéskori ellenértéken. Az eszközök összetétele az ajánlatkérővel folytatott egyeztetés
alapján változtatható, azonban az ajánlatkérő által beszerzésre kerülő eszközök összértéke nem haladhatja
meg a bruttó 5 500 000 HUF-ot. A szolgáltatás nyújtása alatt az eszközök szükség szerinti pótlásáról, a
jogszabályoknak megfelelő kellékek biztosításáról a szolgáltató saját költségen gondoskodik.
Az ajánlatkérő – amennyiben a nyertes ajánlattevő igényli – a szolgáltatás nyújtásához 2 db
személygépjárművet a szolgáltató rendelkezésére bocsát, melyek üzemeltetéséhez, fenntartásához,
működtetéséhez, karbantartásához kapcsolódó valamennyi költség a szolgáltatót terheli.
A részletes feladatmeghatározást, további információkat és specifikációt a további közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
II.2.2)

Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ

II.2.3)

Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3)

A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: a szerződés kezdőnapjától bekövetkező késedelmes szolgáltatás-bevezetés esetében a
késedelmi kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt kezdési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap
után 500 000 HUF/nap. A 30 napot meghaladó késedelmet Megbízó meghiúsulásnak tekinti, mely esetben
meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre és egyben megnyitja Megbízó számára a szerződés rendkívüli
felmondáshoz vagy elálláshoz való jogát.
Hibás teljesítési kötbér: amennyiben a szerződéses jogviszony alatt Megbízott a szerződésben meghatározott
időpontban nem kezdi meg az ügyeleti szolgáltatását, minden megkezdett óra után 50 000 HUF/óra kötbér
fizetésére köteles.
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Meghiúsulási kötbér: ha a szerződés olyan okból, melyért Megbízott a felelős meghiúsul, Megbízott 25 000 000
HUF összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.
III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szolgáltatás finanszírozása az OEP által biztosított támogatás, illetve a társult önkormányzatok saját
forrásából történik. A szolgáltatás ellenértékének megfizetése OEP finanszírozási összeggel, illetve a
települések által lakosságarányosan fizetett pénzeszközzel számla ellenében banki átutalással havonta
történik, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel. A nyertes ajánlattevő a 43/1999. (III.
3) kormányrendelet szerint finanszírozási szerződést köt az OEP területileg illetékes szervével. Az OEP
felé történő elszámolásról a szolgáltató gondoskodik. A 43/1999. (III. 3) 6. § (3) bekezdése szerint az OEP
a szolgáltató részére a díjat havonta, az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben
meghatározottak szerint utalványozza. Az OEP finanszírozáson felül fizetendő szolgáltatási díjat az
önkormányzatok a szolgáltató és az önkormányzatok között létrejövő feladatellátási szerződés alapján térítik
meg.
Amennyiben Megbízott a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően
a Kbt. 135. § (3) bekezdése alkalmazandó a kifizetés teljesítése során.
A kifizetés forintban (HUF) történik. Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az OEP finanszírozás összegét az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet határozza meg.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a 43/1999. (III. 3) Kr. 19. §. (4) alapján, amennyiben a központi
ügyeleti szolgálatot működtető egészségügyi szolgáltató a sürgősségi betegellátó osztályt működtető
szolgáltatóval, és a mentést végző egészségügyi szolgáltatóval kötött megállapodás szerint ügyeleti
időben közös diszpécser szolgálatot tart fenn, további 10 %-kal megemelt ügyeleti díjazásra jogosult. Ezen
jogszabályi rendelkezésre tekintettel az ajánlattevő köteles az ajánlatában nyilatkozni a mentőszolgálattal való
együttműködésről, diszpécserszolgálat kialakításáról.
Az Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseinek
figyelembevételével teljesíti. Irányadó további jogszabály az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös
ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban
részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet
létrehozását.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2)

Részvételi feltételek

III.2.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A kizáró okok felsorolása:
— az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike
fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
— az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania
arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá,
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— a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2011. Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. §
g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia,
— a 321/2015. Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel,
— a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek
be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában
részt vevő más szervezet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő
a már ismert alvállalkozók megnevezését,
— a kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
A kizáró okok tekintetében benyújtott nyilatkozatok a jelen felhívás közvetlen megküldésének napjánál nem
lehetnek korábbi keltezésűek.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1.) A 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolni kell valamennyi számlavezető pénzügyi
intézményétől származó nyilatkozatot (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg a tevékenységet, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) legalább az alábbi tartalommal:
— valamennyi általa vezetett számla száma,
— mióta vezeti a bankszámlá(ka)t,
— a bankszámlá(ko)n a felhívás feladásának napját megelőző (visszafelé számított) utolsó 12 hónapban volt-e
30 napot meghaladóan sorban állított tétel.
Az ajánlat részeként az előírt alkalmassági követelmény igazolására elégséges az ajánlattevő Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozatát csatolni, melyben a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni,
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a P.1.) jelű alkalmassági
követelmény igazolásaként elfogadja ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő
által előírt alkalmassági követelménynek. A Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel ezen nyilatkozat egyben a Kbt.
69. § (4) bekezdése szerinti igazolásra is alkalmas.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1.) Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére
amennyiben bármely számlavezető pénzügyi intézményi számláján a felhívás feladásának napját megelőző
(visszafelé számított) utolsó 12 hónapban 30 napot meghaladóan sorban állított tétel volt. [Sorbaállítás
jelentése: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt
történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem
értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű
teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval. 2009. évi LXXXV. törvény
2. § 25. pontja]
A P.1.) pontban foglalt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha a közös ajánlattevők közül 1 felel meg.
[Kbt. 65. § (6) bekezdés.]
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A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek 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 (követelményeket), melynek
igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Az a szervezet, amelynek
adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azon szakemberek
megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó továbbá:
— a szakemberek releváns végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata,
— a szakemberek szakmai tapasztalatát alátámasztó, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza,
— a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet
kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor
pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal
azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Az ajánlat részeként az előírt alkalmassági követelmények igazolására elégséges az ajánlattevő Kbt. 67. §
(1) bekezdése szerinti nyilatkozatát csatolni, melyben a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni,
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági követelmény teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó – a felhívásban előírt –
igazolásokat az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1.) Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a háziorvosi, házi gyermekorvosi
és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-ban meghatározott feltételeknek
megfelelő, összesen legalább 1 fő orvossal, aki legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik háziorvosi
ügyeleti feladatok ellátásában.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek 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 (követelményeket),
melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (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.
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a külön jogszabályban
foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó
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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 szolgáltatást amelyhez e kapacitásokra szükség van.
III.2.4)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3)

Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1)

Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: igen
A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírtak szerint.

III.3.2)

A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Az eljárás fajtája
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3)

Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

Bírálati szempontok

IV.2.1)

Bírálati szempontok

IV.2.2)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3)

Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 3.3.2016 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
3.3.2016 - 11:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 3.3.2016 - 11:00
Hely:
Kistérségi Iroda tárgyalóterem, 4900 Fehérgyarmat, Kölcsey Ferenc utca 27.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
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További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § szerint.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3)

További információk
1. Az ajánlatot írásban és zártan, 1 (egy) papír alapú példányban, valamint 1 arról készült elektronikus másolati
példányban (CD/DVD-n) az eljárást megindító felhívásban megadott címre közvetlenül személyesen vagy
postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig (a később megadottakra is figyelemmel). Az
ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe.
Az ajánlattevőknek az ajánlatuk eredeti papíralapú és elektronikus másolati példányát 1 közös borítékban
(csomagban) kell lezárni.
A csomagon fel kell tüntetni legalább:
— a benyújtás címét,
— az ajánlat tárgyát,
— az ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban bejegyzett nevét és székhelyét,
— az ajánlattételi határidőt,
— a külső borítékon/csomagon fel kell tüntetni továbbá a következő megjegyzést: „Ajánlattételi határidő előtt
nem bontható fel.”.
Amennyiben a csomag nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal
felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért.
Az ajánlatot – munkanapokon – az alábbi időpontokban lehet benyújtani:
— hétfő–csütörtök között: 9:00–15:00 óráig,
— pénteken: 9:00–13:00 óráig,
— az ajánlattételi határidő napján: 9:00–11:00 óráig.
Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdett bontáson csak az az ajánlat kerül bontásra, amely
a fent leírtak szerinti helyszínen az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő képviselője által igazoltan és írásban
átvételre került.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a nem megfelelő címzéssel és/vagy címre küldött küldemény elirányításáért,
felbontásáért vagy határidőn túli beérkezéséért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. A küldemény/csomag
postai úton való kézbesítésének időtartama akkor is több napot vehet igénybe, ha a küldemény ajánlottan /
tértivevénnyel kerül feladásra. Az ajánlattevő részéről ezen ajánlatkérői felhívás figyelmen kívül hagyásából
fakadó késedelemért az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget.
Kézbesítésnek kizárólag az számít, amikor a küldemény a megadott címre fizikailag megérkezik (Ajánlatkérő
képviselői érkeztették).
2. Jelen eljárás szolgáltatás megrendelés megvalósítására irányul.
3. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyek a közbeszerzési
dokumentumokat átvették. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló – egyetemleges
teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó – megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás
minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció) tartalmazza. Közös
ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
4. Az ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A megadott
tájékoztatások teljes terjedelmükben – folyamatosan bővülve a kérdezéseknek megfelelően – elérhetők
térítésmentesen a közbeszerzési dokumentumok átvételének internetcímén, valamint ajánlatkérő közvetlenül is
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megküldi azokat azon gazdasági szereplők részére, akik a dokumentumokat már átvették, vagy érdeklődésüket
kifejezték.
5. Az ajánlatra vonatkozó formai követelmények:
— az ajánlat papír alapú példányát bekötve, összefűzve vagy összetűzve kell benyújtani,
— az ajánlatot kitörölhetetlen tintával vagy géppel kell elkészíteni, s oldalszámozással kell ellátni a következők
szerint. Az ajánlat oldalszámozása 1-gyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A fedőlapot és – ha
van – a hátlapot nem kell, de lehet számozni,
— az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő, illetőleg az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezetnek, beleértve az alvállalkozót is, által készített -nyilatkozatot 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,
— az ajánlatot a fedőlapot követően tartalomjegyzékkel kell ellátni, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak,
— az ajánlat – lehetőleg tartalomjegyzéket követő – első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyen
közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb,
számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
6. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2)
és (4) bekezdése tekintetében.
7. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6)
bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni,
és az ajánlathoz csatolni.
8. Ajánlattevő, illetőleg amennyiben a felhívás P.1.) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására
ajánlattevő más gazdasági szereplő kapacitására támaszkodik, úgy ezen gazdasági szereplő köteles
ajánlatában nyilatkozni a számlavezető pénzügyi intézményeiről és a pénzforgalmi számláról.
9. Felelősségbiztosítás:
— ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó, az egészségügyi
szolgáltatás során okozott kár megtérítésére alkalmas szakmai felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje
legalább 5 000 000 HUF/káresemény és legalább 10 000 000 HUF/kárév,
— az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan,
hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti vagy meglévő
felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a
szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A
felelősségbiztosításról szóló kötvényt a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követő 10 munkanapon
belül köteles Ajánlatkérő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.
10. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő –, valamint
adott esetben alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási
címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban.
[Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban
dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult
képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak
alá.]
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Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó és/vagy erőforrást nyújtó
gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági
Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó
és/vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy 2 tanú
aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és
amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró
jogosultsága.
11. Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági,
ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
12. Az ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat
egyszerű másolatban is elfogadja, azonban a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében tett nyilatkozatot eredeti
példányban kell az ajánlat részeként csatolni.
13. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű
okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar
nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem
várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar
fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi felelős fordítást is. Felelős
magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére
jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi
fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
14. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek
megállapításra: P.1.) és M.1.) jelű alkalmassági követelmények.
15. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja.
Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás – ajánlatkérő nem rendel
el újabb hiánypótlást [Kbt. 71. § (6) bekezdése].
16. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A
szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)–(6) bekezdése az irányadó.
17. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását.
18. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát
ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
19. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által előírt egyéb
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
20. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő csak
az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése
során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról
szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
21. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli 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.
22. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt
terheli.
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23. Irányadó idő: a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő
közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
24. Árfolyamok: a különböző devizák magyar forintra, illetve EUR-ra történő átszámításánál az ajánlat során
az ajánlattevőnek a felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az
adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon
számított EUR ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok
tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján
érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek
tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Bármely
okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok
(adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
25. Kbt. és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt.
rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a 2013. évi V.
törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
26. Jelen beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. Gazdasági, műszaki
és minőségi szempontok miatt egyaránt ésszerűtlen különböző gazdasági szereplőkkel több szerződést
kötni. A szolgáltatás központi ügyeleti jelleggel működik a Társulást alkotó települések tekintetében, mely
oszthatatlan.
27. Jelen beszerzés eredményeként megkötésre kerülő szerződés a megkötésének napján lép hatályba azzal,
hogy a szolgáltatás teljesítését a szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül meg kell kezdeni.
Jelen határidő kötbérrel terhelt, késedelmes szolgáltatás-bevezetés esetén a késedelmi kötbérre vonatkozó
rendelkezések irányadók.
28. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a 43/1999. (III. 3) Kr. 19. § (4) alapján, amennyiben a
központi ügyeleti szolgálatot működtető egészségügyi szolgáltató a sürgősségi betegellátó osztályt működtető
szolgáltatóval, és a mentést végző egészségügyi szolgáltatóval kötött megállapodás szerint ügyeleti
időben közös diszpécser szolgálatot tart fenn, további 10 %-kal megemelt ügyeleti díjazásra jogosult. Ezen
jogszabályi rendelkezésre tekintettel az ajánlattevő köteles az ajánlatában nyilatkozni a mentőszolgálattal való
együttműködésről, diszpécserszolgálat kialakításáról.
29. Változásbejegyzés: ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az
ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolás is [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §].
30. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. § alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött,
önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan
kialakított eljárási szabályok a következők:
— ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
1. ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)–(5) bekezdéseit nem alkalmazza;
2. a Kbt. 113. § (6) bekezdése az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó;
3. ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 72. § szerinti rendelkezéseket, valamint a 73. § (2) bekezdését;
4. ajánlatkérő a P.1.) jelű alkalmassági követelmény tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §
(1) bekezdése alapján elfogadja ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által
előírt, P.1.) jelű alkalmassági követelménynek;
5. ajánlatkérő az ajánlattevőkkel, gazdasági szereplőkkel való, elektronikus úton történő kommunikáció során
nem kívánja alkalmazni a Kbt. 41. § (4) bekezdése szerinti előírást;
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6. az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő
tájékoztatást nem tudja a Kbt.-ben meghatározott határidőben megadni. A határidő meghosszabbításáról
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az
ajánlatkérőnél jelezte.
31. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a
következő címen:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a http://www.fgygyerekesely.hu/main-filebase.html honlapon
korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi a gazdasági szereplők részére. A Kbt.
57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább 1 ajánlattevőnek vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, melyről a közbeszerzési dokumentumok
részét képező regisztrációs lap kitöltésével és Ajánlatkérő részére – az I.1) pontban megadott telefax számra
vagy email címre – történő haladéktalan visszaküldésével nyilatkozni kell.
Az eljárásban való részvétel feltétele az közbeszerzési dokumentumok letöltésének fentiek szerinti
visszaigazolása.
A közbeszerzési dokumentumok letöltéséről szóló regisztrációs lapot a letöltéstől számítva haladéktalanul
vissza kell küldeni, annak érdekében, hogy az ajánlatkérő az esetleges kiegészítő tájékoztatást a közbeszerzési
dokumentumokat letöltő gazdasági szereplőnek elektronikusan és/vagy faxon megküldhesse. A gazdasági
szereplő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg a letöltésről szóló
visszaigazolást, úgy ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és ez
esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re
adott válasz(ok)ról.
32. Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány. Az eljárásban az alábbi értékelési
részszempontok kerülnek alkalmazásra:
— minőségi szempont:
1. az ajánlattevő az ajánlat részeként benyújtja-e az ügyeletet ellátók tevékenységi körének leírását (igen/nem).
Súlyszám – 5;
2. beteg-panaszok ajánlattevő általi kezelésére vonatkozó szabályozás bemutatása az ajánlatban megtörténik-e
(igen/nem). Súlyszám – 5;
3. az ajánlat tartalmazza-e a dokumentációs rend összefoglalását (igen/nem). Súlyszám – 5;
4. az ajánlattevő az ajánlat részeként bemutatja-e a rendkívüli helyzetek kezelésének módját (igen/nem).
Súlyszám – 5;
5. az ajánlattevő az ajánlat részeként bemutatja-e a páciens háziorvosa irányába történő tájékoztatás
módszerét (igen/nem). Súlyszám – 5;
6. az ajánlattevő az ajánlat részeként bemutatja-e a halott vizsgálatra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek
ellátásának módszerét (igen/nem). Súlyszám – 5,
— ár szempont: ajánlati ár (az OEP finanszírozáson felül fizetendő szolgáltatási díj) (nettó HUF/hónap/fő).
Súlyszám – 70.
33. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
— az adható részpontszámok alsó határa: 1,
— a felső határa: 10.
Azon módszer(ek) meghatározása, amellyel Ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
— az értékelési szempont körében meghatározott minőségi részszempontok (1–6.) tekintetében a pontozás a
Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható
módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012) III.B.1.) pontjában foglaltak
szerinti pontozással történik:
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—– amennyiben az adott feltétel teljesül és „Igen” megjelölés szerepel a felolvasólapon, az adott pontszám:
10,
—– amennyiben az adott feltétel nem teljesül, azaz „Nem” válasz esetén az adott pontszám: 1.
Az ajánlat Felolvasólapján az adott értékelési részszempont tekintetében csak „Igen” vagy „Nem” megadása
szükséges. „Igen” válasz megadása esetén az ajánlattevő az adott részszempont szerinti vállalást az ajánlatban
köteles teljesíteni. Megbízott a szolgáltatás nyújtását az ajánlatában az értékelési részszempontok körében az
egyes minőségi szempontokra tett vállalásaival összhangban köteles teljesíteni. A kötelezettség megszegése
szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a szerződés felmondását, vagy attól való
elállást eredményezheti, mely későbbi közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
kizárással járhat,
— a 7. részszempont (ajánlati ár) esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012.
évi 61. szám; 1.6.2012) III.A.1.ba) pontjában foglaltak szerinti fordított arányosítással történik a pontozás, az
alábbiak szerint:
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( 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 eleme,
— Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme,
— Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Az Ár értékelési részszempont tekintetében az ajánlattevő azon összeget köteles feltüntetni, melyet az OEP
finanszírozás mellett a megbízótól kiegészítésként elvár 1 lakosra vonatkoztatva havonta. Az ajánlati ár
értelemszerűen 0 HUF is lehet, ez esetben az ajánlattevő többlet-finanszírozással nem él.
Részszempontonként az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 (tíz) pontot.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd részszempontonként
összeadásra kerülnek. A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak.
Ajánlatkérő a számítás során 2 tizedes jegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak
szerint.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
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MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
19.2.2016
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