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ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethezA Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához közbeszerzési
eljárás lefolytatása

A Képviselő-testület 225/2011. (IX.15.) Kt. számú határozatával arról döntött, hogy a
Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet közbeszerzési eljárásra irányuló ajánlattételi
felhívásának „IV.2.1) Bírálati szempontok” pontjában résszempontok kerüljenek
meghatározásra.
Résszempontként az ellenszolgáltatás összege mellett, jelenleg a szolgáltatásban részt vevő
orvos vagy ápoló/asszisztens alkalmazásának vállalása (max. 18 fő), valamint évente
minimum 1 alkalommal sürgősségi betegellátásra vonatkozó továbbképzés megszervezése és
azon való részvétel a szolgáltatás ellátásában résztvevők számára került meghatározásra.
A résszempontok kidolgozásába a közbeszerzési szakértő mellett, két képviselőt is bevontam.
Módosult továbbá a pályázat kiíró, nevezetesen a TITKIT SZESZK helyett a Tiszavasvári
Többcélú Kistérségi Társulás került megnevezésre. Ennek oka a feladatellátás átadása, a
közvetlen finanszírozás lehetőségének biztosítása.
A módosított ajánlattételi felhívás a határozat-tervezet mellékletét képezi.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a háziorvosi ügyeleti közbeszerzési eljárásnak kiírásáról
szóló határozat tervezetet megtárgyalni és támogatni szíveskedjen.
Tiszavasvári, 2011. szeptember 27.
Dr. Fülöp Erik
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
……/2011. (IX.28.) Kt. számú
határozata
A Tiszavasvári központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásához közbeszerzési
eljárás lefolytatásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza:
1./ Javasolja a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásnak a Tiszavasvári központi
háziorvosi ügyelet közbeszerzési eljárásra irányuló ajánlattételi felhívás megküldését a
határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal és határozat 2. számú mellékletében
megnevezett ajánlattevőknek.
2./ Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a társulási tanácsot és a Tiszavasvári
Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja
intézményvezetőjét.
Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester

3./ Felkéri továbbá a polgármestert, hogy az eljárás eredményét terjessze a Képviselő-testület
elé.

Határidő: esedékességkor

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester

…/2011.(IX.28.) Kt. sz. határozat-tervezet 1. sz.melléklete

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
Építési beruházás [ ]
[]
Árubeszerzés
Szolgáltatás

A hirdetmény kézhezvételének
dátuma____________________

[X]

Azonosító
kód_______________________________________

Építési koncesszió [ ]
Szolgáltatási
koncesszió

[]

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás
Postai cím: Városháza tér 4.
Város/Község: Tiszavasvári

Postai irányítószám: 4440

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország: Magyarország
Telefon: 42/520-500

Címzett: Dr. Fülöp Erik polgármester
E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):

Fax: 42/275-000

A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
[ ] Központi szintű

[ ] Közszolgáltató

[x] Regionális/helyi szintű

[ ] Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c)
pont]

[ ] Közjogi szervezet

[ ] Egyéb

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
[X] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy
I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
[ ] Víz

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és
kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és
kitermelése

[ ] Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz
szolgáltatások

[ ] Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. Bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen
[x] nem [ ]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Tiszavasvári Város és Szorgalmatos Község felnőtt-, és háziorvosi körzeteire kiterjedő
illetékességgel központi orvosi ügyeleti szolgálat megszervezése és működtetése.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –,
amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) [ ] Építési beruházás

b) [ ] Árubeszerzés

[ ] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az ajánlatkérő
által meghatározott
követelményeknek megfelelően

[ ] Bérlet
[ ] Részletvétel
[ ] Ezek
kombinációja/Egyéb

[ ] Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód

c) [x] Szolgáltatás

Szolgáltatási kategória 25
(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3.
és 4. mellékletében)
[ ] Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

A teljesítés helye

NUTS-kód

Tiszavasvári és
Szorgalmatos közigazgatási
területe illetve a
Tiszavasvári, Kossuth út 10.
NUTS-kód HU323

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]
Keretmegállapodás megkötése [ ]

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ]
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek
keretszáma VAGY, adott esetben, maximális
létszáma

Keretmegállapodás egy
ajánlattevővel [ ]

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire
lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Megbízási szerződés Tiszavasvári központtal működő, Tiszavasvári és Szorgalmatos
Önkormányzatok illetékességi területére kiterjedő, az Egészségügyi ellátás folyamatos
működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004 (V.ll.) ESzCsM. rendelet
szerint működő központi háziorvosi ügyelet ellátására.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy

85121100-4

Kiegészítő tárgy(ak)
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre [ ]

egy vagy több részre [ ]

valamennyi részre [ ]

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Tiszavasvári és Szorgalmatos Önkormányzatok felnőtt-, és háziorvosi körzetre kiterjedő
illetékességi területére vonatkozó központi háziorvosi ügyelet (felnőtt, gyermek)
ellátásában érintett teljes lakosság 14282 fő + 5 % (Tiszavasvári 13273 fő, Szorgalmatos
1009 fő);
A szolgáltatást munkanapokon 18.00 órától-7.30 óráig, munkaszüneti napokon 08.00

órától- 8.00 óráig kell ellátni.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű
szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: 12 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (év/hó/nap)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő a megbízási szerződés hatálya alatti időszakra nézve hozzájárul ahhoz, hogy az
ügyelet ellátására nyújtott OEP finanszírozási összeg közvetlenül az Ajánlattevő
bankszámláján kerüljön jóváírásra. Az orvosi ügyelet ellátásának OEP finanszírozáson
felüli részét Ajánlattevő havonta közvetlenül számlázza a Társulásnak Ajánlatkérő a
kifizetésnél a Kbt. 305. § (3)-(7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel jár el.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott
esetben)
Nem követelmény

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) igen [X] nem [ ]
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló
60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet; a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet; az egészségügyi ellátás folyamatos
működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11) ESzCsM. rendelet.
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott
esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet,
akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Kizárásra kerül az eljárásból az az ajánlattevő aki, illetőleg akinek a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a
részére erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok
hatálya alá tartozik.
A megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő
részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell a Kbt.
249.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján.
Ajánlattevő egyszerű nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
olyan alvállalkozót, aki a Kbt. -ben meghatározott kizáró okok bármelyikének hatálya alatt
áll. (Kbt. 63.§ (3) bekezdés)
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének értékének 10% -át meghaladó mértékben
10% -át meghaladó mértékben igénybe igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha
venni kívánt alvállalkozójának a szerződés - a pénzintézeti nyilatkozatok bármelyikének
teljesítéséhez szükséges pénzügyi és tartalma alapján megállapítható, hogy az
gazdasági alkalmassága igazolható:
Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
-A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja szerint, kívánt alvállalkozó számláján 30 napot
valamennyi számlavezető pénzintézetének meghaladó sorban állás mutatkozik 2010.

30 napnál nem régebbi (az ajánlattételi január 1-től az ajánlattételi
felhívás
megküldésének
napjához megküldésének időpontjáig.
viszonyítva), nyilatkozatával az ajánlattevő
pénzügyi helyzetéről az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti az ajánlattevő a
bankszámláját,
- volt-e a számlájával szemben 30 napot
meghaladó sorban állása 2010. január 1 óta.

felhívás

Az Ajánlattevőnek és a közbeszerzés
értékének 10% -át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának
önállóan kell megfelelnie.
A Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pontja alapján
az egészségügyi szolgáltatás ellátásával
kapcsolatban okozott kárra vonatkozó
felelősségbiztosításának fennállásáról szóló
igazolással. (kötvény egyszerű másolatban
csatolandó)

- nem rendelkezik minimum 5 millió forint
káreseményenkénti
szolgáltatás
okozott

az

egészségügyi

ellátásával

kapcsolatban

kárra

vonatkozó

felelősségbiztosítással.
Az Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
10% -át meghaladó mértékben igénybe
venni
kívánt
alvállalkozója
ezen
követelménynek együttesen is megfelelhet.

Amennyiben ajánlattevő alkalmassága
igazolása érdekében más szervezet(ek)
erőforrására támaszkodik, az alkalmassági
követelmény igazolásán túl a Kbt. 65. § (3)
és (4) bekezdésben foglaltak is megfelelően
alkalmazandók, figyelembe véve a Kbt. 4. §
3/E pontját.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
10% -át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának továbbá a
Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti esetben a
közbeszerzés értékének 10% -át nem
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének 10% -át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá a
Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti esetben a
közbeszerzés értékének 10% -át nem
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, ha együttesen:

szükséges
műszaki
alkalmassága

illetve

szakmai
igazolható:

A Kbt. 67. § (3) bekezdés b) pontja alapján
az
ajánlattevő,
illetőleg
vezető
tisztségviselői
végzettségének
és
képzettségének
ismertetésével,
és
különösen azon személyek végzettségének
és képzettségének ismertetésével, akik a
szolgáltatás teljesítéséért felelősek; (a
végzettséget/képzettséget
igazoló
bizonyítvány(ok) másolata és rendelkezésre
állási nyilatkozat, önéletrajz csatolandó)

- nem rendelkezik legalább 1 fő a 4/2000.
(II.25) EüM. rendelet 11. § (4)-(5)
bekezdésekben előírt képesítéssel, legalább 1
év orvosi és/vagy háziorvosi ügyeleti
gyakorlati idővel, tárgyalóképes magyar
nyelvtudással rendelkező orvossal.
- nem rendelkezik legalább 1 fő ápolóval
vagy asszisztenssel.

Az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének
10% -át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak, továbbá a
Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti esetben a
közbeszerzés értékének 10% -át nem
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak
valamennyi
igazolást
együttesen kell megadnia és az ennek
megfelelő
alkalmassági
feltételeknek
együttesen is megfelelhetnek.
Amennyiben ajánlattevő alkalmassága
igazolása érdekében más szervezet(ek)
erőforrására támaszkodik, az alkalmassági
követelmény igazolásán túl a Kbt. 65. § (3)
és (4) bekezdésben foglaltak is megfelelően
alkalmazandók, figyelembe véve a Kbt. 4. §
3/E pontját.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x]
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve? igen [x] nem [ ]
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló

60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet; a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet;
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli

[X]

Tárgyalásos

[]

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli

[]

Tárgyalásos

[]

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ]
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [X]
[X] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell
megadni)
Részszempont
1. Ellenszolgáltatás összege
2.

Jelenleg a szolgáltatásban részt vevő orvos vagy ápoló/asszisztens
alkalmazásának vállalása (max. 18 fő)

Súlyszám
70
15

Évente min. 1 alkalommal sürgősségi betegellátásra vonatkozó
3. továbbképzés szervezése és azon való részvétel a szolgáltatás
ellátásában résztvevők számára (igen/nem)
4.
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

15

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [X]
nem [ ]
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [x]
Hirdetmény száma a KÉ-ben: 3063/2009 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/02/23.(év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2011/0/ .(év/hó/nap ) Időpont: 10.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [ ] nem [X]
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/0 / .(év/hó/nap ) Időpont: 10.00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
//-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/0 /

.(év/hó/nap ) Időpont: 10.00

Helyszín : Tiszavasvári Városi Önkormányzat; Tiszavasvári, Városháza tér 4. I. emeleti
tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80.§ (2) bekezdésében megjelölt személyek

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen [] nem [X]
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely
egyéb hivatkozási alapot:
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldésének tervezett időpontja:
Ajánlatkérő a Kbt. 250. § (3) bekezdés h) pontja alapján eredményhirdetés nem tart, az
összegezés megküldésének időpontja várhatóan 2011.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. –én 10 óra
V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele? (adott esetben)
igen [x] nem [ ]
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentáció az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldésre kerül az
ajánlattevőknek.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa:
Az értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja

esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az
V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. és 2. részszempontok esetén a legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10
pontszámot, a többi ajánlattevő pontszáma ehhez viszonyítva arányosan kerül
megállapításra. A 3. részszempont esetén az igen választ adó 10 pontot, a nem választ adó 1
pontot kap.
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
igen [x] nem [ ]
V.7) Egyéb információk:
1.) Az ajánlatot az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban határozott tartalmi, és a
70/A. § (1) bekezdése szerinti formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és
benyújtani:
- Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban,
személyesen vagy ajánlott levélpostai küldeményként, példányonként összefűzve,
spirálozva és átkötve vagy más sérülésmentesen nem bontható kötéssel, a tartalommal bíró
oldalakat folyamatos sorszámozással ellátva, a nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult által
cégszerűen aláírva kell benyújtani.
- A 3 példányt „eredeti” vagy „másolat” megjelöléssel kell ellátni, melyeket egy lezárt
borítékban vagy dobozban a következő felirattal ellátva kell benyújtania az ajánlattevőnek:
„Ajánlat központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátására.” „Nem bontható fel az ajánlattételi
határidő lejárata előtt.”
- A postai úton feladott ajánlatnak a megadott ajánlattételi határidőre be kell érkeznie az
ajánlatkérő címére. A postázási késedelem kockázatát ajánlattevő viseli. A határidő után
érkezett ajánlatot ajánlatkérő érvénytelennek tekinti.
2.) Amennyiben az Ajánlatkérő a Kbt. 93.§ (2) bekezdése szerinti összegezésben
megjelölte a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy az eljárás nyertesének visszalépése
esetén ezen Ajánlattevővel köt szerződést.
3.) Az Ajánlattevőnek, cégszerűen aláírt formában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2)
bekezdés, 71. § (1) bekezdés tekintetében.
4.) Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők
mindegyikének – és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó(k) – cégjegyzésre jogosult – képviselője/képviselői aláírási
címpéldányának és 60 napnál nem régebbi (az ajánlattételi határidőhöz viszonyítva)
cégkivonatának egyszerű másolatát.
5.) Az Ajánlatkérő a Kbt. 83. § alapján lehetőséget biztosít a hiánypótlásra.
6.) Külföldi ajánlattevő estén az ajánlatot –valamennyi dokumentumával együtt – magyar
nyelven kell benyújtani.
V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2011/0 /0 . (év/hó/nap)

A. MELLÉKLET

További címek és kapcsolattartási pontok
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON
SZEREZHETŐK BE
Hivatalos név: Energo Ustron Kft.
Postai cím: Pacsirta u. 29.
Város/Község: Debrecen

Postai irányítószám: 4029

Ország: HU
Telefon: 06/30-395-83-11

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Dr. Éles J. Viktória
E-mail: drelesviki@t-email.hu

Fax: 06/52-785-710

Internetcím (URL): drelesviki@t-email.hu
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ
Hivatalos név: Energo Ustron Kft.
Postai cím: Pacsirta u. 29.
Város/Község: Debrecen

Postai irányítószám: 4029

Ország: HU
Telefon: 06/30-395-83-11

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Dr. Éles J. Viktória
E-mail: drelesviki@t-email.hu

Fax: 06/52-785-710

Internetcím (URL):
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI
Hivatalos név: Tiszavasvári Város Önkormányzata
Postai cím: Városháza tér 4. I. emelet, Titkárság
Város/Község: Tiszavasvári

Postai irányítószám: 4440

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország: HU
Telefon: 42/520-500

Címzett: Dr. Fülöp Erik polgármester
E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu

Fax: 42/275-000

Internetcím (URL):
Farkas Ernő
elnök

…/2011.(IX.29.) Kt. sz. határozat-tervezet 2. sz.melléklete

Orvos neve

Háziorvosi ellátás címe

Dr. Mérnyi Ágnes – gyermekorvos

Tiszavasvári, Kossuth út 8.

Dr. Malinák Gyula - felnőtt háziorvos

Tiszavasvári, Kossuth út 8.

Dr. Kodak István – gyermekorvos

Tiszavasvári, Kossuth út 8.

Dr. Nyáguly István – gyermekorvos

Tiszavasvári, Kossuth út 8.

Dr. Bodnár Zoltán - felnőtt háziorvos

Tiszavasvári, Vasvári Pál út 92.

Dr. Horai Károly - felnőtt háziorvos

Tiszavasvári, Kossuth út 8.

Dr. Rojkó László - felnőtt háziorvos

Tiszavasvári, Kabay út 21.

Dr. Tolna Klára - felnőtt háziorvos

Tiszavasvári, Nép út 2/a.

Dr. Kádár István - felnőtt háziorvos

Tiszavasvári, Hősök út 38.

