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Szakmai minimumkövetelmények 
 
 
Követelmény, hogy az ügyeleti szolgáltatást az ajánlatkérő által biztosított telephelyen (Bicske, Kossuth 
tér 17.) 
 
az „ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS”-ban megadott személyzeti létszám 
        
bevonásával lássa el.  
  
 
Ügyeleti 
forma 

Ügyeleti idő 
kezdete - 
vége 

Ügyeleti 
gépkocsi 
száma 

 Ügyeleti szolgálat  létszáma 
Orvos Mentőtiszt szakdolgozó gépkocsi 

vezető 
Munkanap 16 – 08 1 1 1 1 1 
Hétvége, 
ünnepnap 

megelőző 
munkanap 
16 órától – a 
következő 
munkanap 
08 óráig 

1 1 1 1 1 

 
 
Az ügyeleti ellátáshoz szükséges gyógyszerek, gyógyászati eszközök biztosítása a nyertes ajánlattevő 
feladata. 
 
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a vonatkozó jogszabálynak megfelelő műszer és eszközpark 
folyamatos rendelkezésre tartása. 
 
Az időközben bekövetkező esetleges jogszabályváltozás esetén az ott meghatározott feltételeknek történő 
megfelelés biztosítása teljes mértékben nyertes ajánlattevő feladata. 
 
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá az ügyeleti szolgálat ellátásához szükséges gépkocsi biztosítása is! 
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Szakmai követelményrendszer  
 
A megajánlott szolgáltatásnak meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel 
az alábbiakra: 
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
 a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 

rendelet 
 az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési 

eljárásról szóló 96/2003. (VII.13.) Korm. rendelet 
 az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 

60/2003.(X. 20.) ESZCSM rendelet 
 az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 

11.) ESzCsM rendelet 
 a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 
előírásainak ill. a mindenkori a tevékenységgel kapcsolatos jogszabályi előírásoknak, követelményeknek! 
 
A „Szakmai követelményrendszer”-ben megadott feltételek és előírások áttanulmányozásáról, 
azok megértéséről és elfogadásáról, azoknak való megfelelésről valamint arról, hogy 
szolgáltatásukat nyertességük esetén ezen előírások szerint kívánják végezni, az ajánlatukba 
kifejezett nyilatkozatot kérünk csatolni, amely az alábbiakat is tartalmazza! 
– Az ügyeleti ellátásban alkalmazni kívánt egészségügyi szakemberek feleljenek meg a 4/2000. (II. 

25.) EüM rendelet 11. §. (4)-(5) és 96/2003. (VII.13.) Korm. rendelet előírásainak. 
– Ajánlattevő rendelkezzen a 60/2003.(X. 20.) ESZCSM rendelet 4601-es szakma kódjához tartozó 

személyi és tárgyi feltételekkel, műszaki-, technikai felszereltséggel 
– Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy tájékozódott a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 

vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során 
meg kell felelni! Az ajánlattétel során figyelembe kell vennie a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. 

– Ajánlatában adja meg a tevékenység során felhasználni kívánt: 
o orvostechnológiai készülékek, berendezések adatait (készülék megnevezése, típusa, gyártója, 

életkora, …) 
o gépkocsi(k) adatai (típus, gyártó, életkor, a megkülönböztető jelzés használatára vonatkozó 

engedély másolata, …) 
o kommunikációs, archiváló, és számítástechnikai berendezések, software-k adatai (típus, gyártó, 

magyarországi bevezetésének éve, …) 
 
– Működési szabályzat másolatát kérjük, csatolja ajánlatához! 
– Az ügyelet működtetésének leírása (részletesen) 
– Munkaszervezési folyamat leírása, felelősségi körök, javasolt ellenőrzési rendszer meghatározása 

(részletesen) 
 
 
1. Bejelentés fogadása 
 
1.1. Ajánlattevő köteles saját diszpécserszolgálatot kialakítani és működtetni az Országos 

Mentőszolgálattal (továbbiakban: OMSZ) közös protokoll alapján. 
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1.2. Az OMSZ-szal szakmai együttműködés keretében, a tevékenységet meghatározó közös elvek 
alapján kialakított szabályrendszer szerint kell, hogy történjen a beteg sürgősségi állapotának 
felmérése. 

1.3. Az OMSZ-szal szoros kollegiális együttműködést kell fenntartani. 
1.4. Az OMSZ és az ügyelet közötti kapcsolattartás legyen többszörös biztosítású, ami kizárja a 

meghibásodásból adódó elérhetetlenséget, illetve tegye lehetővé a hívások rögzítését az utólagos 
elemzés segítése érdekében.  

1.5. A bejelentés, a kivonulás, az ambuláns és helyszíni ellátás dokumentálása számítógéppel történjék. 
1.6. Az ügyelet irányítása és az ügyeleti gépkocsi, valamint a helyszínre vonuló orvos között biztosítani 

kell a kétoldalú rádiótelefon összeköttetést. 
 

2. Az ügyelet kiküldése  
 
2.1. A bejelentett címre az ügyeleti szolgálat köteles kiszállni! 
 
2.2. A telefon kezelője minden hívást köteles fogadni!  
   
2.3. Több hívás egyidejű bejelentésekor a riasztás sorrendjét a feltételezhető sürgősség szabja meg. 

Ennek mérlegelése szerint a legsürgősebb eseményhez azonnal, a többiekhez a sürgősség sorrendjét 
figyelembe véve 60-90, 45-60 percen belül kell megérkeznie a bejelentett címre az ügyeletnek. 

 
2.4. A sürgős hívások sorba rendezését az ügyeletes orvos köteles elvégezni! 
 
3. Ambuláns ellátás 
 
3.1. Az ügyeleti szolgálat az ügyeleti helyiségben ambuláns járóbeteg szolgálatot működtet. 
3.2. A járóbeteg ambulancián a szolgálatot egy orvos, egy mentőtiszt és egy ápoló/nővér és egy 

gépkocsivezető látja el. 
3.3. Az ambulancia gyógyszereit, felszerelési tárgyait az ügyeleti szolgálat biztosítja a 4. pontban 

foglaltak szerint. 
 
4. Gyógyszer és műszerkészlet 
 
A gyógyszer és műszerkészlet kialakításánál figyelembe kell venni a terület elhelyezkedéséből adódó 
sajátosságokat. Az alapszintet tartalmazó gyógyszerek listáját félévente frissíteni kell, ami az új nagyobb 
hatású gyógyszerek alkalmazásának lehetőségével jár. (Ez a Szolgáltató feladata.) 
 
4.1. Az ügyeleti szolgálat ellátását biztosító gyógyszereket a Szolgáltató biztosítja. Gondoskodni köteles 

a gyógyszerek lejárati idejének számontartásáról, esetleges hirdetmény szerinti kivonásról, az előirt 
készlet folyamatos feltöltéséről, a kábítószernek minősülő gyógyszerek előírás szerinti 
nyilvántartásáról és fokozott ellenőrzéséről. Szolgáltató a gyógyszerek rendeléséhez, ellenőrzéséhez 
szükség esetén gyógyszerész szaktanácsadót célszerű az ellátásba bevonni. 

4.2. A gyógyszerkészlet alapszinten tartalmazza 
a./ a szükséges injekciós és infúziós készítményeket 
b./ a szükséges tablettás és por készítményeket 
c./ a szükséges spray készítményeket 

 
A gyógyszerkészlet összeállításánál figyelembe kell venni a vonatkozó előírásokat, az új készítmények 
megjelenését, forgalomból történő kivonást, a helyettesíthetőségeket, stb.  
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4.3. Az ügyeleti szolgálat rendelkezzen a 60/2003.(X. 20.) ESZCSM rendelet 4601-es szakma kódjához 
tartozó személyi és tárgyi feltételekkel! 
 

5.  A működés szabályozása 
 

5.1 Az ügyeleti szolgálat működését Működési Szabályzat rendezi, mely egyben a szerződés mellékletét 
képezi. A Működési Szabályzat részletesen térjen ki a pontosság követelményére, a kivonulási 
és kapcsolattartási fegyelemre, a dokumentációs fegyelemre, a betegség-, szabadság időtartama alatti 
helyettesítésekre, teendőkre rendkívüli esemény történésekor, így pl. az ügyeleti kocsi karambolja, 
az ügyelet személyzetének megtámadása, váratlan megbetegedések, az ügyeleti helyiségben 
bekövetkezett haláleset, stb. eseményeire. Rögzítse az ügyelet minden beosztottjára kiterjedő 
titoktartási kötelezettséget, és a betegjogok érvényesítésének szabályait. 
 

Tekintettel a változó személyi állományra a szabályzatokat 6 havonta a Szolgáltatónak felül kell vizsgálnia, 
frissítenie kell! A módosításokat ajánlatkérővel (Megrendelővel) jóvá kell hagyatnia. 
 
A Működési Szabályzat részét képezi az orvosi ügyeleti szolgáltatásnyújtásban érintett/közreműködő 
valamennyi munkatárs munkaköri leírása. 
(így pl.: írásban rögzíteni szükséges azt, hogy normál esetben a beteg levetkőztetése, vagy vizsgálata közben kik 
lehetnek jelen. Ez elsősorban a gépkocsivezetőre vonatkozik, még akkor is ha magas egészségügyi képzettséggel rendelkezik, 
vagy tapasztalatai vannak és „kiválóan mér vérnyomást”.) 
 
Szabályzatában térjen ki részletesen a különböző felelősségi körökre, az ellenőrzési rendszerre. 
 
6. Az ügyeleti szolgálat személyzete 
 
6.1 Feleljenek meg a 60/2003.(X. 20.) ESZCSM rendelet, valamint a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 

idevonatkozó előírásainak (valamint az ajánlati felhívásban megadott egyéb követelményeknek)! 
6.2 A jelen eljárás eredményeképpen, ezen ügyeleti ellátásban dolgozó összes személynek, a 

szerződéskötést vagy jelen ügyeleti munkába történő első munkába állását követően valamint 
havonta le kell adni Megrendelő részére személyi adatait! (új munkatárs felvételekor vagy 
kilépésekor annak adatait át kell küldeni Megrendelő részére 48 órán belül!) 

6.3 Az ügyeleti szolgálatban alkalmazott orvosok rendelkezzenek a vonatkozó jogszabályokban előírt 
minimális képesítésekkel! 

6.4 Szolgáltatónak folyamatosan ellenőrizni és nyilvántartásba kell vennie az orvosok és asszisztensek 
hatósági engedélyét, kamarai regisztrációját, továbbképzésben elért pontjait! (szakorvosok esetében 
a továbbképzésben elért pontjait, amelyek teljesítését az érvényes végzettséget igazoló működési 
regisztrációs kártya igazolja!) 

6.5 Az orvosok és egyéb munkatársak folyamatos és terv szerinti továbbképzését a szakvezetők 
biztosítsák. (ennek eredményeiről ill. állapotáról negyedévente tájékoztatni kötelesek Megrendelőt) 

6.6 Az orvosok továbbképzése terjedjen ki a sürgősségi kórfolyamatok diagnosztizálását és helyszíni 
ellátását tárgyaló szakmai kollégiumi állásfoglalások és egyéb szakmai eljárások megtárgyalására, 
ismétlésére, módosítására. 

6.7 Az új gyógyszerekről, külföldi gyógyszerek magyar megfelelőjéről, azonos hatásmechanizmus 
takarékos elérését szolgáló gyógyszerekről, az egészségbiztosítási térítéssel kapcsolatos 
rendelkezésekről a továbbképzés keretében kapjanak folyamatos tájékoztatást az orvosok. 

6.8 A bejelentést fogadó munkatársak továbbképzése az ellenőrzések tapasztalatai, lakossági 
bejelentések, bejelentéseket rögzítő hangfelvétel meghallgatása és értékelése alapján történjék, 
legalább évente két alkalommal. (Ennek biztosítása és megoldása Szolgáltató feladata) 

6.9 A teljes személyi állomány évente vegyen részt reanimáció ismétlő gyakorlaton. (Ennek biztosítása 
és megoldása Szolgáltató feladata) 
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 Továbbképzést elmulasztó munkatárs a továbbképzés pótlásáig ne kaphasson beosztást. (Ennek 
biztosítása és megoldása Szolgáltató feladata) 

6.10 Az orvosok ill. az ügyelet ellátásával bármely módon kapcsolatba kerülő munkatársak a magyar 
nyelvet anyanyelvi szinten értsék és beszéljék!  

6.11 Az ügyeleti munka során a betegekkel ill. hozzátartozóikkal kapcsolatba kerülő személyek, tiszta 
tudatállapotban, rendezett külsővel, tiszta, higiénés feltételeknek megfelelő ruházatban, 
ruházatukon jól láthatóan elhelyezett fényképes kitűzővel, mely az alábbi adatokat tartalmazza: 
 cégnév 
 személynév 
 beosztás, végzettség 
 felismerhető fénykép 
kötelesek a beteget ellátni ill. résztvenni az ügyeleti munkában! 

A beteg vizsgálatakor az orvos részére kesztyű viselése szükséges, melyet Szolgáltatónak kell biztosítani 
az ellátáshoz. 
6.12 Az ügyeleti munkánál a valóságnak megfelelő jelenléti ív vezetése kötelező!  
6.13 A résztvevő orvosok adatai megadandók Megbízó (ajánlatkérő) részére! (figyelembe véve az 

idevonatkozó rendelet előírásait!) 
6.14 Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy munkába lépése előtt minden, az ügyeleti munkába 

bekapcsolódó munkatársát oktatásban részesíti, a szakmai, higiéniai és etikai elvárásokkal 
kapcsolatban. Az oktatást dokumentáló jegyzőkönyvet (az oktatást adó és a munkatárs aláírásával!)  
minden új munkatárs munkába lépésével egyidejűleg, annak egyéb adataival együtt le kell adni 
Megbízó (ajánlatkérő) részére! 

 
7. A betegellátás dokumentációja 
 
7.1 Az ügyelet működésének teljesítményét, az orvosi munka színvonalát mérő és ellenőrző, a NEAK, 

a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, a Megrendelő (Ajánlatkérő) számára 
szükséges egészségügyi és statisztikai adatokat biztosító dokumentációs rendszer felépítése és 
működtetése elengedhetetlen követelmény. 

7.2 Az ügyelet számítógépes dokumentációjának kialakítása feltétlenül szükséges, ennek kialakításáig 
hagyományos, naplókban való rögzítéssel történő rendszer működtethető, mely később alkalmas 
lehet a számítógépes rendszer átmeneti meghibásodásakor tartalékként szolgálni. 

7.3 A dokumentáció biztosítsa: 
a.) a járóbetegek 
b.) a lakáson felkeresett betegek 

7.4 Járóbeteg esetében rögzítse: 
a./ a beteg jelentkezésének időpontját 
b./ személyi adatait, beleértve a TAJ számot 
c./ panaszait és azok előzményét 
d./ az orvosi vizsgálatot rövid anamnézis és „status praesens” rögzítésével 
e./ a diagnózist 
f./ az ellátást 
g./ az orvos további rendelkezéseit: gyógyszerrendelést, orvos újbóli felkeresését, gyógyintézetbe 

irányítást 
h./ a beteg aláírt nyilatkozatát, melyben elismeri fentiek tudomásul vételét. 

7.5 Lakáson felkeresett beteg esetében rögzítse: 
a./ a bejelentés időpontját 
b./ a bejelentő adatait 
c./ a beteg nevét, pontos címét 
d./ a beteg panaszait 
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e./ a panaszok segítségével feltételezhető kórfolyamatot, és sürgősségi besorolást: "azonnali", 
"sürgős", "egyszerű hívás". 
f./ az orvos indulásának, beteghez érkezésének és a betegtől való távozásának időpontját 
g./ a 7.4 d., e., f., g. pontjaiban felsoroltakat. 

7.6 A dokumentációs rendszer tegye lehetővé, valamint biztosítsa, hogy az ügyelet által ellátott beteg 
vizsgálatának eredményéről, ellátásáról, kórházba irányításáról, esetleges haláláról, családorvosa, 
részletes orvosi értesítést kapjon (írásban). 

7.7 A dokumentációs rendszer külön kiemelten kezelje: 
a./ ha a beteg az ügyeleten való megjelenéséről, ellátásáról - kérésére - külön igazolást kap 
b./ a beteg halála esetében az ügyeletes orvos halottkémi intézkedéseit 
c./ látlelet kiadását, véralkohol vizsgálat végzését 
d./ közegészségügyi, járványügyi intézkedéseket 
e./ a betegellátást akadályozó rendkívüli eseményeket, és az ezekhez kapcsolódó intézkedéseket. 
f./ az ügyeletet igénybe vevőhöz történő kiszállás esetleges elmaradásának okát, az ezt a döntést 

meghozó orvos adatait, aláírását, a döntés indokát, majd a beteg állapotával kapcsolatos - 
későbbi ellenőrzés megtörténtét. 

7.8 A Szolgáltató a tárgyhónapot megelőző hónap 26. napjáig az elkészült ügyeleti beosztás egy-egy 
példányát a Megrendelőnek faxon, illetve e-mail formájában el kell juttatnia. 
A Szolgáltató a háziorvos kérésére köteles minden hónap 8. napjáig tételesen háziorvosonként 
kigyűjtve átadni a háziorvosoknak az előző hónapban ellátott esetekre vonatkozó adatokat.  

7.9 Ha az orvosi ellátás kapcsán az eljáró orvos következő nap szakorvosi rendelésre vagy 
szakambulanciai ellátásra utalja a beteget, akkor a „beutalókötelezett rendelések”-re szóló 
beutalóval köteles ellátni a beteget, ne csak az ambuláns ellátásáról szóló napló oldallal küldje 
szakorvoshoz, vagyis a beutalási rendnek megfelelő jogszabályokat alkalmazza. A beutalónak 
tartalmaznia kell a jogszabályban előírt adatokat (a beutaló orvos Fejér Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztálya által adott kódját és ágazati kódját, naplószámot, stb…) 

 
8. Az ügyelet és a Megrendelő (Ajánlatkérő) kapcsolata 
 
8.1. Az ügyeletvezető főorvos (részletes adatai az ajánlatban ill. változás esetén megadandók) 

– Ellenőrzése terjedjen ki az ügyeletet végző munkatársak munkájának minőségére, az ügyeleten 
való megjelenés pontosságára, a kivonulások rendjére, az ügyeleti munka szervezettségére, az 
adminisztráció ellenőrzésére. 

– köteles időszakonként ellenőrizni az ügyeleti napló bejegyzéseit, ill. minden, a beteggel 
kapcsolatos dokumentációt, függetlenül, hogy az naplózás, vagy számítógépes nyilvántartás 
formájában áll rendelkezésre. 

– A lakosság részéről történő bejelentések vizsgálatát kezdje meg, jogos panasz esetében 
haladéktalanul lépjen kapcsolatba az ügyelet szakvezető orvosával. 

8.2. A Szolgáltató és a Megrendelő (Ajánlatkérő) közötti kapcsolat tartása érdekében felek 
időszakonként előre megbeszélt terv szerint rövid munka-találkozást tartanak! 

 Az ügyeletet ellátó szervezet ellenőrzését Megrendelők vezetői által kijelölt személy, ill. személyek 
végzik, akik ezen tevékenységek végzéséhez a Megrendelőtől megbízólevelet kapnak. 

8.3. Szolgáltató köteles Megrendelő (Ajánlatkérő) részére az ügyelet működésével kapcsolatos 
szükséges dokumentációkat, tájékoztatás céljából havonta (vagy szükség szerinti időpontokban) 
folyamatosan megküldeni! (a dokumentációk formáját és tartalmát az idevonatkozó rendeletek, 
előírások, valamint Megrendelők mindenkori igényei határozzák meg!) 
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9. Egyéb feltételek 
 
Ajánlattevő térjen ki ajánlatában arra, hogy a betegek hol, milyen formában tehetnek panaszt, valamint 
arra, hogy a panaszokkal kapcsolatos rendezés, válaszadás Szolgáltató (ajánlattevő) részéről kinek a 
feladata. 
 
Ajánlattevőnek mindenki által jól látható helyen ki kell helyezni a panaszokkal kapcsolatos címet, valamint 
az ügyeleti helyiségben az ügyeletet működtető Szolgáltató megnevezését, a panasz, vagy dicséret 
fogadásának helyét, ill. az utcai bejáratnál az ügyelet elérhetőségét lehetővé tevő telefonszámokat! 
Célszerű a bejáratnál egy térkép elhelyezése melyen az ügyeleti szolgálat területi hatásköre jelezve van. 
 
Ajánlattevőnek mindenki által jól látható helyen, ki kell helyezni a nemzetközi, államközi szerződések 
alapján sürgősségi ellátásra jogosult országok (és azok állampolgárai) listáját, valamint az ellátás szintjét, 
annak közérthető leírását (magyar, német, angol nyelven) - tájékoztató formájában! 
 
A beteg ellátása során szeméremérzetére tekintettel ruházata csak a szükséges időre és a szakmailag 
indokolt mértékben távolítható el. (ilyen esetekben csak a lehető legkevesebb, az elvégzendő 
tevékenységhez feltétlenül szükséges létszámú, egészségügyi végzettségű szakember lehet jelen) 
 
10. Tudnivalók, követelmények 
 
Ajánlattevő kiemelt feladatai ehhez kapcsolódóan továbbá: 
 az ellátáshoz szükséges gyógyszerek, infúziók, stb. beszerzése, biztosítása; 
 az egyszer használatos eszközök biztosítása; 
 a szükséges számítógépes rendszer és a működéséhez szükséges software-k biztosítása; 
 a kommunikációs berendezések biztosítása és a beszélgetések archiválásának megoldása; 
 egyéb adatok archiválása; 
 az orvostechnikai berendezések (a feladatnak megfelelő, jogszabályokban is előírt mennyiségben 

és minőségben) biztosítása, szükséges ellenőrzése, karbantartása, javítása, pótlása; 
 az ügyeleti gépkocsi (a feladatnak megfelelő, jogszabályokban is előírt mennyiségben és 

minőségben) biztosítása, szükséges ellenőrzése, karbantartása, javítása; 
 saját belső ellenőrző rendszer működtetése; 
 megfelelő képzettségű, mennyiségű személyzet és eszközpark biztosítása csúcsidőszak esetére is; 
 vagyonvédelmi feladatok biztosítása; 
 Készülék, eszközhiba esetén azok azonnali, pótlása, javítása kivételesen sürgős esetekben. 
 
Ajánlattevőnek a megajánlott szolgáltatásra vonatkozóan érvényes felelősségbiztosítással kell 
rendelkeznie.  
 
 
 
 
Fontos: jelen dokumentumban:  Ajánlatkérő – Megrendelő, valamint  

Ajánlattevő – Szolgáltató szinonim fogalmak! 
 
 
 



Szolgáltatási szerződés 
(tervezet) 

 
 mely létrejött egyrészről  
1. Bicske Város Önkormányzata 
székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4.  
képviseli: Pálffy Károly polgármester 
2. Alcsútdoboz Település Önkormányzata 
székhely: 8087 Alcsútdoboz, József  Attila utca 5.   
képviseli: Tóth Erika polgármester 
3. Csabdi Község Önkormányzata 
székhely: 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.  
képviseli: Huszárovics Antal polgármester 
4. Felcsút Községi Önkormányzat  
székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 75.  
képviseli: Mészáros László István polgármester 
5. Mány Község Önkormányzata  
székhely: 2065 Mány, Rákóczi utca 67.  
képviseli: Szabó Zoltán polgármester 
6. Óbarok Község Önkormányzata  
székhely: 2063 Óbarok, Iskola utca 3.  
képviseli: Mészáros Kartal polgármester 
7. Szár Községi Önkormányzat  
székhely: 2066 Szár, Rákóczi utca 68.  
képviseli: Németh Norbert polgármester 
8. Tabajd Község Önkormányzata  
székhely: 8088 Tabajd, Dózsa György utca 2.  
képviseli: Bárányos Csaba polgármester  
9. Újbarok Községi Önkormányzat  
székhely: 2066 Újbarok, Fő utca 33.  
képviseli: Schnobl Ferenc polgármester 
10. Vál Község Önkormányzata  
székhely: 2473 Vál, Vajda János utca 2. 
képviseli: Bechtold Tamás János polgármester 
11. Vértesacsa Község Önkormányzata  
székhely: 8089 Vértesacsa, Vörösmarty utca 2.  
képviseli: Kovács Zoltán polgármester 
12. Csákvár Város Önkormányzata  
székhely: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.  
képviseli: Illés Szabolcs polgármester 
13. Vértesboglár Község Önkormányzata 
székhely: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3.  
képviseli: Sztányi István polgármester 
14. Bodmér Község Önkormányzata  
székhely: 8080 Bodmér, Vasvári Pál utca 58.  
képviseli: Katona László polgármester  
15. Gánt Község Önkormányzata  
székhely: 8082 Gánt, Hegyalja utca 25.  
képviseli: Spergelné Rádl Ibolya polgármester  
mint megrendelők ( a továbbiakban: Megrendelők) 
 



másrészről 
…………………………………… (székhelye: ………………………………., cgj.: 
……………………………….; képviseli: …………………………………………, 
bankszámlaszáma: …………………………….., adószáma: 
……………………………………), mint Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) között az 
alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett. 
 

Előzmények: 
 
Megrendelőket az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eü. tv.) és külön 
jogszabály alapján területi ellátási kötelezettség terheli, jelen szerződés tárgya vonatkozásában. 
Megrendelőket az Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (a 
továbbiakban: NEAK) lakosságszám arányosan a Kormányrendeletben meghatározott 
finanszírozás illeti meg.  
Szerződő felek rögzítik, hogy Bicske, Alcsútdoboz, Csabdi, Felcsút, Mány, Óbarok, Szár, 
Tabajd, Újbarok, Vál, Vértesacsa, Vértesboglár, Bodmér, Csákvár, Gánt települések 
önkormányzatai között „Együttműködési Megállapodás a központi orvosi ügyelet 
szolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására” jött létre az orvosi ügyeleti 
ellátás biztosítása céljából közös közbeszerzési eljárás lefolytatására.  
 
Megrendelők – képviseletében eljárva Bicske Város Önkormányzata – uniós értékhatárt elérő, a 
Kbt. Harmadik része szerinti közbeszerzési eljárást (Kbt. 3. sz. Melléklet szerinti szolgáltatás 
beszerzésére) folytattak 2019. évben „Felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatásra 
irányuló szolgáltatási szerződés” elnevezéssel, melynek nyertese a Szolgáltató lett. 
Felek rögzítik, hogy az eljárásban nem lehetett részajánlatot tenni, így jelen szerződés a teljes 
beszerzés tárgyára és mennyiségére vonatkozik. 
Megrendelők rögzítik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 
Ptk) 8:1.§ (1) bek 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősülnek. 
 

I. A szerződés tárgya 
 
1. Jelen szerződés tárgya a Megrendelők közigazgatási területén (Bicske, Alcsútdoboz, 
Csabdi, Felcsút, Mány, Óbarok, Szár, Tabajd, Újbarok, Vál, Vértesacsa, Vértesboglár, 
Bodmér, Csákvár, Gánt települések) összevont központi (felnőtt és gyermek) orvosi ügyeletének 
ellátása a mindenkor hatályos jogszabályoknak, közbeszerzési eljárás iratanyagának, jelen 
szerződésnek, ill. a szakmai szabályoknak megfelelő tartalommal.  
2. Felek rögzítik, hogy Megrendelők az eljárást megindító felhívásban megadták az ellátandó 
lakosságszámot azzal, hogy lehetővé tették maximálisan +/- 10% ellátandói létszámváltozást. 
Szolgáltató ennek ismeretében adta meg ajánlatát. 
3. Megrendelők megrendelik, Szolgáltató elvállalja a jelen szerződésben ill. jogszabályban 
meghatározott feladatok ellátását. 
 
 

II. A szerződés tartalma, a felek jogai és kötelezettségei 
 
1. Szolgáltató köteles az ügyeleti ellátás során folyamatosan biztosítani mindazokat a 
feltételeket, melyek mindenkor hatályos jogszabályok, ill. jelen szerződés a szerződés teljesítése 
vonatkozásában előír(nak) azzal, hogy szolgáltatás végzéséhez szükséges (gyermek és felnőtt) 
ügyeleti helyiségeket megrendelők jelen szerződés szerint biztosítják. 



2. Szolgáltató a jelen pontban foglaltak szerint köteles az alább meghatározott időtartamban 
és létszámmal a szolgáltatást ellátni: 
Ügyeleti 
forma 

Ügyeleti 
idő kezdete 
- vége 

Ügyeleti 
gépkocsi 
száma 

 Ügyeleti szolgálat létszáma 
Orvos Mentőtiszt szakdolgozó 

(ápoló) 
gépkocsivezető

Hétköznap 16 – 08 1 1 1 1 1 
Hétvége, 
ünnepnap 

megelőző 
munkanap 
16 órától – 
a 
következő 
munkanap 
08 óráig 

1 1 1 1 1 

 
3. Megrendelők jogosultak Szolgáltató tevékenységét bármikor ellenőrizni, illetve 
ellenőriztetni. 
4. Szolgáltató nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelők az ellenőrzést elmulasztották, 
vagy nem megfelelően végezték, végeztették el. Az ellenőrzési feladatokat a Megrendelő(k) vagy az 
általuk megbízott Szolgáltató szervezet, vagy személy végezheti. Az ellenőrzés során az 
adatvédelmi-, személyiségi-, és betegjogok nem sérülhetnek. 
5. Szolgáltató a szolgáltatást a közbeszerzési eljárásban beadott ajánlatában ill. jelen 
szerződésben meghatározott tárgyi-, és személyi erőforrásokkal, a szakmai ajánlatban leírtak 
figyelembevételével látja el. A teljesítésbe bevonható személyek körét jelen szerződés I. sz. 
melléklete tartalmazza. Szolgáltató által benyújtott szakmai ajánlat jelen szerződés elválaszthatatlan 
részét képezi. 
A szakmai ajánlat elemei: 
 
2. Az ügyeletet ellátó orvos sürgősségi betegellátásban szerzett gyakorlata alkalmasságon 
felül években (alkalmasságon felül minimum 0 év - maximum 8 év) Ajánlattevő vállalása: 
 
3. Az ügyeletet ellátó orvos szakvizsgájának megléte. Előny a sürgősségi szakorvosi vizsga 
és/vagy belgyógyászati szakorvosi vizsga és/vagy háziorvosi vizsga / igen/nem   
Ajánlattevő vállalása: 
 
4. Az ügyeleti szolgálatban részt vevő ápolók, asszisztensek képzettsége, sürgősségi 
ellátásban szerzett gyakorlata években megadva alkalmasságon felül (alkalmasságon felül 
minimum 0 év - maximum 8 év) 
 
6. Szolgáltató jogosult a szerződés teljesítése során a közbeszerzési eljárás iratanyaga, illetve a 
Kbt. és az eljárásban tett nyilatkozati alapján alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködők) 
bevonására.  
7. Szolgáltató a jogosan igénybevett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 
volna. Az alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén Szolgáltató felelős minden olyan kárért is, 
amely e nélkül nem következett volna be. 
8. Szolgáltató köteles biztosítani, hogy az alvállalkozók tevékenységük megkezdése előtt 
megismerjék valamennyi vonatkozó előírást és ezeket a teljesítés során maradéktalanul be is tartsák. 
Szolgáltató felel ezen kötelezettségének elmulasztásából eredő valamennyi kárért. 
9. Szolgáltató felel azért, hogy a jogszabályban meghatározott minimális működési 
feltételeknek a szolgáltatás folyamatosan megfeleljen.  
10. Amennyiben a szerződés, annak melléklete a mindenkor hatályos jogszabályoknál 
szigorúbb feltételeket támaszt, akkor a mindenkori szigorúbb feltételeknek kell megfelelni. Ezen 



rendelkezést a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi Szolgáltatói kötelezettségre 
alkalmazni kell. 
11. Amennyiben a minimális működési feltételek hiányának oka a Megrendelő tevékenysége 
vagy mulasztása okán áll fenn, vagy azonnal nem dönthető el a kötelezett személye, a 
minimumfeltételek biztosítása a Szolgáltató azonnali kötelezettsége. 
12. Szolgáltatónak folyamatosan rendelkeznie kell a 60/2003.(X. 20.) ESZCSM rendelet 4601-
es szakma kódjához tartozó személyi és tárgyi feltételekkel, műszaki-, technikai felszereltséggel, 
valamint a beérkező hívások dokumentálására és archiválására szolgáló berendezésekkel. 
13. A Szolgáltató kötelezettségét képezi a teljesítéshez (ügyeleti ellátáshoz) szükséges, a 
vonatkozó jogszabálynak megfelelő műszer és eszközpark folyamatos, a teljesítés helyén történő 
rendelkezésre tartása. 
14. Az időközben bekövetkező esetleges jogszabályváltozás esetén az ott meghatározott 
feltételeknek történő megfelelés biztosítása teljes mértékben Szolgáltató kötelezettsége. 
15. Az ügyeleti szolgálat ellátását biztosító gyógyszereket a Szolgáltató saját költségén biztosítja. 
Gondoskodni köteles az előírt gyógyszerek lejárati idejének számontartásáról, esetleges hirdetmény 
szerinti kivonásról, az előirt készlet folyamatos feltöltéséről, a kábítószernek minősülő gyógyszerek 
előírás szerinti nyilvántartásáról és fokozott ellenőrzéséről.  
16. A Szolgáltató feladata továbbá az ügyeleti szolgálat ellátásához szükséges – és arra alkalmas 
gépkocsi folyamatos biztosítása, szükség szerint pótlása is. 
17. Az ügyeleti ellátásban alkalmazni kívánt egészségügyi szakemberek meg kell, hogy feleljenek 
a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §. (4)-(5) és 96/2003. (VII.13.) Korm. rendelet előírásainak (ill. 
a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak). 
18. Az ügyeleti szolgálat működését Működési Szabályzat rendezi, mely egyben a jelen 
szerződés mellékletét képezi. Tekintettel a változó személyi állományra, a szabályzatokat 6 havonta 
a Szolgáltatónak felül kell vizsgálnia, és aktualizálni kell. A módosításokat a Megrendelőkkel jóvá 
kell hagyatnia. A Működési szabályzatra egyebekben a jogszabályokban, ill. a közbeszerzési műszaki 
leírásban meghatározottak az irányadóak. 
19. Szolgáltató a jelen szerződés, illetve Megrendelők utasításai szerint köteles eljárni. Az 
utasítás nem terjedhet ki az orvosi szakkérdésekre, továbbá nem teheti a teljesítést terhesebbé, mint 
a hatályos jogszabályokban ill. jelen szerződésben megfogalmazottak.  
20. Szolgáltató köteles a Megrendelőket a tudomására jutását követően haladéktalanul értesíteni 
minden olyan eseményről vagy körülményről, amely Szolgáltató szerződésben foglalt 
szolgáltatásainak, valamint kötelezettségeinek megfelelő teljesítését bármilyen módon késleltetheti, 
korlátozhatja, megnehezítheti, vagy megakadályozhatja. Az értesítésnek tartalmaznia kell a 
késedelem, illetve az akadály okát, valamint az annak kiküszöbölése érdekében a Szolgáltató által 
megtett, vagy megtenni szándékozott intézkedéseket. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a 
Szolgáltató teljes felelősséggel tartozik. 
21. Ha a Megrendelők célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást adnak, erre a Szolgáltató köteles 
Őket figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Szolgáltató felelős. 
22. Ha a Megrendelők a figyelmeztetés ellenére az utasítást fenntartják, Szolgáltató a 
tevékenységét a hatályos jogszabályoknak és jelen szerződésben rögzítetteknek megfelelően köteles 
továbbra is ellátni. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a Megrendelők olyan tartalmú utasítást 
adnak, amely jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértéséhez, illetve egészség-, élet- vagy 
vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezetne. 
23. A szolgáltatás teljesítése során a Szolgáltató köteles a Megrendelőket azok kérésére – 
adatvédelmi-, személyiségi-, ill. betegjogok sérelme nélkül tájékoztatni. 
24. Az ügyelet működésének teljesítményét, az orvosi munka színvonalát mérő és ellenőrző, a 
NEAK, a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, illetve a Megrendelők 
számára szükséges egészségügyi és statisztikai adatokat biztosító dokumentációs rendszer felépítése 
és működtetése a Szolgáltató kötelezettsége. Ezen feltétel nem, vagy hiányos teljesítéséből eredő 
valamennyi kárért a Szolgáltató tartozik felelősséggel. Az ügyelet számítógépes dokumentációjának 



kialakítása és működtetése szükséges, ennek kialakításáig hagyományos, naplókban való rögzítéssel 
történő rendszer működtethető, mely később alkalmas a számítógépes rendszer átmeneti 
meghibásodásakor tartalékként szolgálni. Szolgáltató köteles továbbá az ügyeleti telefonhívások 
regisztrálása érdekében számítógépes hangarchiváló program használatára. A rögzített felvételeket 
1-2 hetente archiválni kell (pl.:DVD RAM-ra), 5 évig meg kell őrízni és mint egészségügy 
dokumentációt, annak szabályai szerint tárolni akként, hogy lehetővé váljon, hogy a fenti 5 éves 
határidőn belül is visszakereshető legyen az elhangzott beszélgetés. A Szolgáltató vállalja továbbá, 
hogy az így keletkezett információkat írásbeli kérésre a Megrendelő részére teljes eredeti formában 
24 órán belül átadja. 
25. A Szolgáltató és a Megrendelők közötti kapcsolat-tartás érdekében felek időszakonként 
előre rögzített terv szerint rövid munka-megbeszélést tartanak, melyről feljegyzést készít a 
Szolgáltató és megküld 5 napon belül a Megrendelőknek is. 
26. Szolgáltató köteles Megrendelők részére az ügyelet működésével kapcsolatos szükséges 
dokumentációkat tájékoztatás céljából havonta, ill. amennyiben a műszaki leírás ettől szigorúbb 
követelményeket támaszt, akkor az ott meghatározottak szerint folyamatosan megküldeni.  
27. Fentiekben, ill. a közbeszerzési eljárás iratanyagában – különösen közbeszerzési műszaki 
leírásban – foglalt, a Szolgáltatót terhelő kötelezettségek megsértése súlyos szerződésszegésnek 
minősül. 

 
 

III. A szolgáltatási díj és annak esedékessége 
 
1. Megrendelők előleget nem biztosítanak. A szolgáltatási díj havonta: … Ft (NEAK 

finanszírozás feletti összeg) 
2. Megrendelők az ügyeleti ellátás finanszírozásának forrását elsősorban a NEAK által 
biztosított támogatásból fedezik. A Szolgáltató a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel köt 
finanszírozási szerződést. A Szolgáltatónak felróható okból létre nem jött, vagy késedelmesen 
létrejött szerződés kockázata a Szolgáltatót terheli. Ezen oknál fogva Szolgáltató a Megrendelőktől 
kártérítést vagy más jogcímen fizetést nem követelhet. 
3. A NEAK finanszírozás feletti összeget a Megrendelők egyenlítik ki havonta, a számla 
kézhezvételét követő 15 napon belül átutalással. A számlát a Megrendelők felé 
lakosságszámarányosan kell kiállítani. 
4. Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, valamint a Ptk 6:130.§ 
(1)-(2) bek irányadó, figyelemmel az adózás rendjéről szóló törvényre.  
5. Megrendelők kötelesek a Ptk. 6.155.§ alapján késedelmi kamat és költségátalány fizetésére, 
ha fizetési kötelezettségükkel késedelembe esnek. 
6. Megrendelők fizetési, vagy más e szerződésből eredő kötelezettségeikért önállóan felelnek. 
7. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabálynak és jelen szerződésnek 
megfelelő, az adott Megrendelő nevére kiállított számla Megrendelő általi kézhezvétele keletkeztet. 
 

IV. A szerződés hatálya, megszűnése, felelősségi szabályok 
 
1. Jelen szerződést a felek határozott időre, 24 hónapos időtartamra kötik. Tekintettel arra, hogy 

a felnőtt és gyermekorvosi központi ügyeleti feladat 2019. augusztus 25. napjáig terjedő 
időtartamra szóló szolgáltatási szerződés alapján kerül ellátásra, a szerződés hatályba lépésének 
dátuma 2019. augusztus 25. 

2. Bármely felet megilleti az azonnali hatályú felmondás joga, ha a másik fél súlyos 
szerződésszegést követett el és azt – amennyiben orvosolható – a szerződésszegő fél külön írásbeli 
felhívás ellenére sem orvosolta a felhívásban megjelölt, legalább 15 napos határidőn belül. Nem 
kell a felmondást írásbeli felszólításnak megelőznie, ha a szerződésszegés nem orvosolható, vagy 



az a Szolgáltató szakmai tevékenységével kapcsolatos. Bármely ismétlődő szerződésszegés a 
felmondást önmagában megalapozza. 
3. Felek megállapodnak abban, hogy az azonnali hatályú felmondásra okot adó körülmény 
különösen: 
 ha a Megrendelő települési önkormányzatok közül legalább öt: 
- a szolgáltatási díj fizetési kötelezettségével 60 napon túli késedelembe esik, 
 ha Szolgáltató: 
- a szolgáltatást a szerződésben rögzített időponttól nem kezdi meg és nem folytatja az előírt 
rend szerint folyamatosan, 
- a szolgáltatás ellátásához szükséges jogszabályi, illetve ahol jelen szerződés szigorúbb 
feltételeket tartalmaz az annak megfelelő, feltételeket nem biztosítja, vagy azzal egyébként nem 
rendelkezik 
- szakmai tevékenységével összefüggésben bármely szakhatóság illetve bíróság jogerősen 
hiányosságot állapít meg, 
- tevékenységével kapcsolatban megbetegedést, tartós egészségiállapot-romlást, vagy halált 
idéz elő, 
- szakmai tevékenységével kapcsolatban 3 havi szinten legalább 5 darab negatív tartalmú 
valós bejelentés érkezik a Megrendelőkhöz, 
- bármely esetben az ellátást hitelt érdemlően bizonyítható módon megtagadja, 
- tájékoztatási, beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, 
- felszámolását a bíróság elrendeli, vagy végelszámolási kérelmet nyújt be, 
- adószámát törlik. 
 
4. A rendkívüli felmondás vonatkozásában abban állapodnak meg a felek, hogy a felmondás 
közlésétől számított 3 hónapig a Szolgáltató köteles ellátni a kötelezettségeit, kivéve, ha azt 
jogszabály, vagy hatósági rendelkezés kizárja. Amennyiben ezen idő lejárta előtt a Megrendelők 
gondoskodnak a szolgáltatás más általi ellátásáról, a teljesítési kötelezettség ezen újabb szerződés 
hatálybalépéséig tart.  
5. Megrendelők kötelesek a szerződést – 3 havi felmondási idővel felmondani, a Kbt-ben 
meghatározottak szerint, amennyiben: 

a. Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely vonatkozásában fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában 
meghatározott valamely feltétel.  

b. Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely vonatkozásában fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) 
pontjában meghatározott valamely feltétel. 

c. Fentiek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Szolgáltató a 
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelők számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. 
§ (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőket haladéktalanul értesíti. 
 

6. Szolgáltató felel a tevékenységével kapcsolatban a Megrendelőknek ill. harmadik 
személyeknek okozott valamennyi kárért (sérelemért) és költségért. Megrendelők nem tehetők 
felelőssé a harmadik személyeknek okozott károkért (sérelemért). Amennyiben jelen szerződés 
vonatkozásában bármely hatóság vagy bíróság a Megrendelő(k) felelősségét harmadik személy 
irányában jogerősen ennek ellenére megállapítja, Szolgáltató köteles 15 napon belül teljeskörűen 
mentesíteni a Megrendelő(ket) a hátrányos jogkövetkezményektől. 
7. Szolgáltató köteles a szerződés hatálya alatt jelen szerződésben foglalt szolgáltatás 
vonatkozásában megfelelő felelősségbiztosítást kötni és azt fenntartani.  



8. Szolgáltató a biztosítás igazolására a kötvény illetve elfogadott biztosítási ajánlat eredeti 
példányát átadta a Megrendelőnek a szerződéskötéskor. 
9. Fenntartásnak minősül az is, ha a Szolgáltató a korábbi felelősségbiztosítási szerződése 
megszűnésének napjával új, az előírásoknak mindenben megfelelő felelősségbiztosítási szerződést 
hoz létre és ezt igazolja haladéktalanul a Megrendelők felé. 
10. A KBT. által előírt kötelező rendelkezések 
 
10.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy: 
 
10.1.1. a Szolgáltató nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka-kb) pontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szolgáltató adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 
10.1.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés fentiek szerinti felmondása esetén a Szolgáltató a 

szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli 
ellenértékére jogosult. 

 
10.2. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. 

törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami Számvevőszékről 
szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival 
összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott 
beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a 
Megbízónál, a Megbízó nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi 
személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés 
teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél. 

 
10.3. Szerződő felek a Kbt. 138. § szakaszának megfelelően rögzítik, hogy: 
 
10.3.1. Szolgáltató teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely 

a jelen szerződés előzményét képező közbeszerzési eljárásban részt vett a Szolgáltató 
alkalmasságának igazolásában. A Szolgáltató köteles legkésőbb a szerződés megkötésének 
időpontjában a Megbízónak a teljesítés során 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. A Szolgáltató a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a 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. 

 
10.3.2. A Szolgáltatóként szerződő fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett 

szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, 
valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott 
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy 
helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt 
jogutódlás eseteit is), ha a Szolgáltató e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette 
bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a közbeszerzési 
eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az 
ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti 
szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – azoknak az alkalmassági 



követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban 
az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

 
10.3.3. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott 

alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a 
jelen szerződés előzményét képező közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor 
[Kbt. 138. § (4) bekezdése] meghatározó körülménynek minősült. 

 
10.3.4. A Kbt. 138. § (1) -(2) bekezdése szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Szolgáltató 

vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike mint jogi 
személy átalakul, szétválik, más jogi személlyel egyesül vagy a rá vonatkozó szabályok 
szerint más módon jogutódlással megszűnik. 

 
10.3.5. A Kbt. 136. § (2) bekezdés irányadó, tehát a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő 

köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre 
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 
 

V. Szerződési biztosítékok 
 
1. Felek a szerződés szerződésszerű teljesítése érdekében akként állapodnak meg, hogy Szolgáltató 

teljesítési biztosíték nyújtására kötelezett.  
2. A teljesítési biztosíték mértéke 2.000.000.-Ft, azaz Kettőmillió forint. A teljesítési 
biztosítékot a szerződés időbeli hatályának tartó érvényességgel (hatállyal) kell nyújtani, a Kbt. 134. 
§ (6) bekezdés a) pontja alapján. 
3. Felek rögzítik, hogy a teljesítési biztosítékot a Kbt. 134§ (4) bek. első fordulata szerint a 
szerződés megkötésével egyidejűleg Szolgáltató teljesítette Bicske Város Önkormányzatának 
számlájára. 
4. Megrendelők a teljesítési biztosítékból közvetlenül kielégítést nyerhetnek mindazon 
igényeikre, mely a Szolgáltató teljesítésének elmaradásával kapcsolatosak. 
 
 

VI. Egyéb megállapodások 
 
1. A szolgáltatás végzéséhez szükséges (gyermek és felnőtt) ügyeleti helyiségeket Bicske Város 

Önkormányzata biztosítja. 
2. A helységbiztosításért (ideértve a rezsiköltségeket is) a Szolgáltató fizetési kötelezettséggel 
nem tartozik, az ingyenesen kerül biztosításra. Szolgáltató felel a rendes amortizáción túl 
bekövetkező károkért, amennyiben azokért felelős. Szolgáltató kijelenti, hogy jelen szerződés 
aláírásával lemond a Megrendelők vonatkozásában a jelen szerződés bármely jogcímen történő 
megszűnése esetére a fenti helyiségekkel kapcsolatos birtokvédelmi jogáról annak okán, hogy felek 
megállapodnak abban, hogy a szerződés megszűnésének napján a Szolgáltatónak a saját ingóságaitól 
kiürítetten kell a helyiséget az érintett Megrendelőnek átadni. 
3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak 
maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. 
4. Felek rögzítik, hogy az orvos, a mentőtiszt és a sofőr pihenőjének elhelyezése a 2060 Bicske, 
Kossuth tér 14/B. szám alatti épületben történik. 
5. Felek megállapodnak, hogy tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban 
foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés 
teljesítésére kihatással lehet. 



6. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőket haladéktalanul értesíti abban 
az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene felszámolási-, végelszámolási-, 
illetve végrehajtási eljárás indul. 
7. A Szolgáltató ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőket értesíteni, ha saját 
cégében a jelen szerződés megkötés kori állapothoz képest, ügyvezető vagy tulajdonos változásra, 
illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy 
beolvadásra kerül sor. 
8. A Szolgáltató felelős a jelen szerződés szerinti bármely értesítés elmulasztásából eredő 
kárért. 
9. Szerződő Felek az egymás érdekkörébe tartozó és tudomásukra jutott üzleti titkot kötelesek 
megtartani, és a titoktartási kötelezettséget kötelesek alkalmazottaikkal, foglalkoztatottaikkal és 
alvállalkozóikkal stb. is betartatni. Az üzleti titok megsértéséből eredően okozott károkért a felek 
egymással szemben felelősek.  
10. Felek valamint az alkalmazásukban álló munkatársaik jelen szerződés hatálya alá tartozó 
feladatainak teljesítése során tudomásukra jutott, Megrendelőt érintő minden adatot, tényt és 
bizalmas információt kötelesek megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban vagy írásos formában 
került a birtokukba. 
11. Az írásban átadott bizalmas információk attól függetlenül üzleti titoknak minősülnek, hogy 
azokon a "Bizalmas", “Titkos” vagy ezekkel rokon értelmű feliratot a felek szerepeltetik-e. Felek 
tudomásul veszik, hogy az üzleti titok védelmében hatályban lévő jogszabályok előírásai jelen 
titoktartási rendelkezés mellett is kötelezőek számukra.  
12. A titoktartási kötelezettség megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 
13. Amennyiben jelen szerződés eltérő rendelkezést nem tartalmaz, a felek kapcsolattartásra az 
alábbi személyeket jelölik ki: 
a) A Megrendelő részéről: 
 név: ................  
 értesítési cím: ................... 
 tel. : ..................   
 fax: ..................... 
 e-mail: ..................... 
b) A Szolgáltató részéről: 

név: ......................  
értesítési cím: ..................... 
tel. : .......................   
fax: ......................... 
e-mail: ................. 

 
14. A fenti pontban meghatározott személyekben történő változás esetén a felek kötelesek 
haladéktalanul értesíteni egymást azzal, hogy erre tekintettel külön szerződésmódosításra nincs 
szükség. A felek megállapodnak abban, hogy a jognyilatkozatokat ebben az esetben a kapcsolattartó 
személyének módosulásáról szóló tájékoztatás igazolt kézhezvételének napját követő naptól kell az 
új kapcsolattartónak megküldeni. 
15. Jelen szerződést érintő összes jognyilatkozatot a kijelölt kapcsolattartó kizárólag írásban – 
az átvétel helyét és idejét dokumentáló módon – teheti meg érvényesen, kivéve ha a szerződés 
másképp rendelkezik. Elektronikus levél ill. fax esetén az átvétel igazolását megfelelően alkalmazni 
kell (visszaigazolás kérése, ill. faxjelentés). 
16. Amennyiben a szerződés a jognyilatkozat megtételére határidőt nem tűz, akkor a 
jognyilatkozatot annak okának felmerüléséről (jognyilatkozatot tevő tudomására jutásától) 
számított 3 munkanapon belül kell megtenni, kivéve ha annak jellegéből rövidebb határidő nem 
derül ki. 



17. Minden, a másik félnek benyújtandó, jelen szerződés tárgyát érintő dokumentumot a jelen 
szerződésben meghatározott kapcsolattartó címére kell megküldeni. A küldeményt faxon, 
elektronikus levélben illetőleg postai küldeményként feladott jognyilatkozat esetén a megérkezést 
követő első munkanapon, személyes átadás esetén azonnal kézbesítettnek kell tekinteni. 
18. A kijelölt képviselők és kapcsolattartók akadályoztatása esetére a felek meghatalmazott 
helyettesről kötelesek gondoskodni, melynek elmaradása nem eshet a másik fél terhére. 
Amennyiben valamely technikai ok a küldemények fogadását akadályozná ill. lehetetlenné tenné, 
felek kötelesek a másik felet erről – illetve a hiba megszűnéséről – haladéktalanul rövid úton 
értesíteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehető azzal, hogy az akadályoztatási 
nyilatkozat telefonon történő megtételének igazolása a nyilatkozattevőt terheli. 
19. Felek úgy járnak el jelen szerződés hatályának fennállta alatt, úgy kezelik a 
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerződés kikötéseinek. Felek rögzítik, hogy a 
dokumentumok kezelése során az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit maradéktalanul 
betartják. 
20. Felek megállapodnak abban, hogy minden tevékenységüknél a másik fél érdekeit 
messzemenően szem előtt tartva járnak el, tartózkodva minden olyan magatartástól, amely a másik 
félnek akár vagyoni, akár nem vagyoni kárt okozna. 
21. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás csak a felek egyező akaratnyilvánításával, írásban a 
Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett módosítható. 
22. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens 
jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával 
ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további 
jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű 
jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell 
megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely 
rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt 
szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 
23. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a teljesítés során megtett nyilatkozatból más 
nem következik, a jelen szerződés Megrendelői jelen szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok 
megtételére (kivéve pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos nyilatkozatok) meghatalmazzák Bicske Város 
Önkormányzatát. 
24. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai az 
irányadóak. 
25. A közbeszerzési eljárás iratanyaga – az eljárást lebonyolító Megrendelő – szerződéses 
példányához csatolva a szerződés mellékletét képezi. 
 
Jelen megállapodást a Szerződő Felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, 8 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 
 
 
 
Bicske, ……………………………….. 

 
……………………………………… ……………………………………… 

Szolgáltató Bicske Város Önkormányzata  
 

Ellenjegyzem: 

………………………………………………  



 

 

 
 

……………………………………………… 
Alcsútdoboz Község Önkormányzata 

 
Ellenjegyezte: 

 
……………………………………………… 

Alcsútdoboz Község Önkormányzata 

 
 

……………………………………………… 
Csabdi Község Önkormányzata 

 
Ellenjegyezte: 

 
……………………………………………… 

Csabdi Község Önkormányzata 

 
 

……………………………………………… 
Felcsút Község Önkormányzata 

 
Ellenjegyezte: 

 
……………………………………………… 

Felcsút Község Önkormányzata 

 
 

……………………………………………… 
Mány Község Önkormányzata 

 
Ellenjegyezte: 

 
……………………………………………… 

Mány Község Önkormányzata 

 
 

……………………………………………… 
Óbarok Község Önkormányzata 

 
Ellenjegyezte: 

 
……………………………………………… 

Óbarok Község Önkormányzata 

 
 

……………………………………………… 
Szár Község Önkormányzata 

 
Ellenjegyezte: 

 
……………………………………………… 

Szár Község Önkormányzata 

 
 

……………………………………………… 
Tabajd Község Önkormányzata 

 
Ellenjegyezte: 

 
……………………………………………… 

Tabajd Község Önkormányzata 

 
 

……………………………………………… 
Újbarok Község Önkormányzata 

 
Ellenjegyezte: 

 
……………………………………………… 

Újbarok Község Önkormányzata 

 
 

……………………………………………… 
Vál Község Önkormányzata 

 
Ellenjegyezte: 

 
……………………………………………… 

Vál Község Önkormányzata 



 
 

……………………………………………… 
Vértesacsa Község Önkormányzata 

 
Ellenjegyezte: 

 
……………………………………………… 

Vértesacsa Község Önkormányzata 
 

 
 

……………………………………………… 
Gánt Község Önkormányzata 

 
Ellenjegyezte: 

 
……………………………………………… 

Gánt Község Önkormányzata 

 
 

……………………………………………… 
Vértesboglár Község Önkormányzata 

 
Ellenjegyezte: 

 
……………………………………………… 

Vértesboglár Község Önkormányzata 
  

 
 

……………………………………………… 
Bodmér Község Önkormányzata 

 
Ellenjegyezte: 

 
……………………………………………… 

Bodmér Község Önkormányzata 
  

 
 

……………………………………………… 
Csákvár Város Önkormányzata 

 
Ellenjegyezte: 

 
……………………………………………… 

Csákvár Város Önkormányzata 
 
 
 
 
 



I. NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK 
  



 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

Oldalszám
Felolvasólap (EKR űrlap)  
Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján (EKR űrlap)  
Tartalomjegyzék (oldalszámokkal ellátva)  
Igazolások, dokumentumok, nyilatkozatok  
Ajánlattevő nyilatkozata, hogy vele szemben nincsen folyamatban változásbejegyzési 
eljárás (EKR űrlap)  
VAGY 
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás 
(opcionális) 

 

Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek 
az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni 
- ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés 
szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető 
dokumentumot (Amennyiben az ajánlatban szereplő valamely nyilatkozatot nem 
gazdasági társaság formájában működő gazdasági szereplő teszi, a természetes személy 
gazdasági szereplő vonatkozásában az ajánlathoz a közjegyző által hitelesített aláírás-
mintát szükséges csatolni); 
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult 
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. 

 

Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos „közös 
ajánlattevői megállapodása” (közös ajánlattétel esetén) ajánlati dokumentáció III.11. 
pontja szerinti tartalommal - Opcionális 

 

A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat   
A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap)  
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében  -Opcionális  
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okirat (opcionális)  
Nyilatkozat az üzleti titokra vonatkozóan (opcionális)  
Ajánlattevő Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozata a felhívásban előírt kizáró okok 
tekintetében a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján  

 

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kb) pontja tekintetében   
SZAKMAI AJÁNLAT (2., 3. és 4. értékelési szempont alátámasztására 
vonatkozó dokumentumok) 

 

Nyilatkozat a „Szakmai követelményrendszer”-ben megadott feltételek és 
előírások áttanulmányozásáról, azok megértéséről és elfogadásáról, azoknak való 
megfelelésről valamint arról, hogy ajánlattevő szolgáltatását nyertessége esetén 
ezen előírások szerint végzik 

 

Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a nettó ajánlati ára a jelenlegi NEAK 
finanszírozás hány %-a 

 

Nyilatkozat teljesítési biztosítékról  
Nyilatkozat felelősségbiztosításról  
Gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó nyilatkozat  
P.1/ A pénzügyi-gazdasági alkalmasság előzetes megállapításához szükséges nyilatkozat 
(Ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények 
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a felhívásban előírt dokumentumokat az 
ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására kötelesek benyújtani.) 

 

Műszaki, ill. szakmai alkalmasságra vonatkozó nyilatkozat  
M.1/- M.4/ A műszaki-szakmai alkalmasság előzetes megállapításához szükséges  



nyilatkozat (Ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a felhívásban előírt 
dokumentumokat az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására kötelesek benyújtani.) 
  
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései szerinti felhívásra benyújtandó dokumentumok  
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) 
Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében  

 

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) 
Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja tekintetében 

 

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) 
Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja tekintetében 

 

  
 

  



 
 

NYILATKOZAT1 
 

a  K b t .  6 6 .  §  ( 6 )  b e k e z d é s e  a l a p j á n 2 
 
 
Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra 
jogosult képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem 
tudatában 
 
 

n y i l a t k o z o m 
 
 

„Felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatásra irányuló szolgáltatási szerződés” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban, hogy 
 
1. a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzésnek az alábbi része(i) vonatkozásában kívánunk 

alvállalkozót igénybe venni: 
 

Közbeszerzés része(i) 
 
 

 
2. a közbeszerzés fenti pontban megjelölt része(i) tekintetében – az ajánlat benyújtásakor már 

ismert - az alábbi alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozó(k) mellett 
a közbeszerzés tárgyának azon részét is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó 
közreműködik: 

 

Az igénybe venni kívánt alvállalkozó A közbeszerzés azon része, amellyel 
összefüggésben alvállalkozóval 

szerződést kötünk 
 
 
 

 
Kelt: Hely, év/hónap/nap 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
  

                                                      
1 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni. 
2 Amennyiben ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót, kérjük, nyilatkozzanak erről a körülményről. (Nemleges 
tartalommal is meg kell tenni a nyilatkozatot, azaz adott esetben szükséges benyújtani ajánlattevő arra vonatkozó 
nyilatkozatát, hogy a közbeszerzésnek nincs olyan része, melyhez alvállalkozót kíván igénybe venni!) 



NYILATKOZAT 
 

a  K b t .  6 7 .  §  ( 4 )  b e k e z d é s e  é s  a  3 2 1 / 2 0 1 5 .  ( X .  3 0 . )  
K o r m á n y r e n d e l e t  1 7 .  §  ( 2 )  b e k e z d é s e  t e k i n t e t é b e n 3 

 
 
Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra 
jogosult képviselője a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem 
tudatában 
 

n y i l a t k o z o m 
 
„Felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatásra irányuló szolgáltatási szerződés” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban, hogy 

 

a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetve 
az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet. 
 
 
Kelt: Hely, év/hónap/nap 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
  

                                                      
3 Közös ajánlattevők részére kiadásra került nyilatkozatminta. 



 
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA4 

 
a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében  

 
 

Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra 
jogosult képviselője a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem 
tudatában 

 
n y i l a t k o z o m 

 
„Felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatásra irányuló szolgáltatási szerződés” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban, hogy  

 
alkalmasságunk igazolásához és a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó szervezete(ke)t 
kívánjuk igénybe venni: 
 

 
Kelt: Hely, év/hónap/nap 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az ajánlatban – a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével – 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.   

                                                      
4Opcionális – kapacitás igénybevétele esetén csatolandó 

Kapacitást rendelkezésre bocsátó 
szervezet 

Az alkalmassági követelmény, amelynek 
igazolásához a kapacitást nyújtó 
szervezet erőforrására támaszkodik (a 
felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölése) 

  
  
  



 
NYILATKOZAT  

 
A KBT. 62. § (1) ÉS (2) BEKEZDÉSE VONATKOZÁSÁBAN 

 
„Felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatásra irányuló szolgáltatási szerződés” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 
 

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) 
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlati felhívásban és a kapcsolódó 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, feltétel, 
utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján 
 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k :  
 

 
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) és 
(2) bekezdése szerinti kizáró okok. 
 
 
Kelt: Hely, év/hónap/nap 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 

  



ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKRA TETT SZAKMAI AJÁNLAT, ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUMOK 
 
2. Az ügyeletet ellátó orvos sürgősségi betegellátásban szerzett gyakorlata alkalmasságon felül 
években (alkalmasságon felül minimum 0 év - maximum 8 év)  



 
 

 
 

3. Az ügyeletet ellátó orvos szakvizsgájának megléte. Előny a sürgősségi szakorvosi vizsga 
és/vagy belgyógyászati szakorvosi vizsga és/vagy háziorvosi vizsga / igen/nem  

  



4. Az ügyeleti szolgálatban részt vevő ápolók, asszisztensek képzettsége, sürgősségi ellátásban 
szerzett gyakorlata években megadva alkalmasságon felül (alkalmasságon felül minimum 0 év - 
maximum 8 év)   



NYILATKOZAT 
 

a Kbt. 67. § (1) bekezdésére, illetve Kbt. 114. § (2) bekezdésére tekintettel az előírt 
pénzügyi, illetve gazdasági alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában 

 
„Felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatásra irányuló szolgáltatási szerződés” 

 
Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) 
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó 
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki 
leírás gondos áttekintése után 

 
n y i l a t k o z o m ,  

 
 
hogy megfelelünk az eljárást megindító felhívás III.1.2) P.1. pontjában előírt pénzügyi, illetve 
gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynek. 
 
 
 
Kelt: Hely, év/hónap/nap 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 

  



 
NYILATKOZAT 

 
a Kbt. 67. § (1) bekezdésére, illetve Kbt. 114. § (2) bekezdésére tekintettel az előírt 

műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában 
 
 

„Felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatásra irányuló szolgáltatási szerződés” 
 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 
 

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) 
……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó 
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki 
leírás gondos áttekintése után 

 
n y i l a t k o z o m ,  

 
 
hogy megfelelünk az eljárást megindító felhívás III.1.3) M.1, M.2, M.3, M.4 pontjában előírt 
műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek. 
 
 
Kelt: Hely, év/hónap/nap 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 

  



 
NYILATKOZAT 

 

a  K b t .  6 5 .  §  ( 1 )  b e k e z d é s é n e k  b )  p o n t j a  é s  a  3 2 1 / 2 0 1 5 .  ( X .  3 0 . )  
K o r m á n y r e n d e l e t  2 1 .  §  ( 3 )  b e k e z d é s  a )  p o n t j a  t e k i n t e t é b e n  

 
 

„Felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatásra irányuló szolgáltatási szerződés” 
 

Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet5, név, székhely) __________________ (képviseleti jogkör/titulus 
megnevezése) az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 65. § (1) 
bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdésének a) 
pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy 
 
a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) végzett 
legjelentősebb szolgáltatásaink az alábbiak voltak: 

 

A szerződést kötő másik 
fél 

A teljesítés ideje (kezdő és 
befejező időpontja 

év/hónap/nap szerint 
megadva) 

A szolgáltatás tárgya 
és mennyisége (a 

kölcsönbeadott munkaerő 
főben megadva) 

A teljesítés az 
előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően 
történt  

(Igen/Nem) 
    
    
    
    
    
    
    

A táblázat kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség szerint. 
 
Kelt: Hely, év/hónap/nap 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
  

                                                      
5 A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó! 



NYILATKOZAT 
 

a  K b t .  6 5 .  §  ( 1 )  b e k e z d é s é n e k  b )  p o n t j a  é s  a  3 2 1 / 2 0 1 5 .  ( X .  3 0 . )  
K o r m á n y r e n d e l e t  2 1 .  §  ( 3 )  b e k e z d é s  b )  p o n t j a  t e k i n t e t é b e n  

 
„Felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatásra irányuló szolgáltatási szerződés” 

 
Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet6, név, székhely) __________________ (képviseleti jogkör/titulus 
megnevezése) az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 65. § (1) 
bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdésének a) 
pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy 
 
a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni: 

 

Alkalmassági minimum-
követelmény felhívásban 
meghatározott jele (M.2…)  

Szakember 
neve 

Szakember 
képzettsége/ 
végzettsége 

Szakember szakmai 
tapasztalata (év, hónap) 
(amennyiben az adott 
alkalmassági követelmény 
tekintetében releváns)7 

    
    
    
    

 
 

A táblázat kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség szerint. 
 
Kelt: Hely, év/hónap/nap 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
  

                                                      
6 A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó! 
7 A szakmai tapasztalatot úgy kell megjelölni, hogy az alapján az adott alkalmassági követelménynek 
történő megfelelés - vagyis az adott szakember vonatkozásában előírt szakmai tapasztalat mértéke - 
egyértelműen megállapítható legyen. 



NYILATKOZAT 
 

a  K b t .  6 5 .  §  ( 1 )  b e k e z d é s é n e k  b )  p o n t j a  é s  a  3 2 1 / 2 0 1 5 .  ( X .  3 0 . )  
K o r m á n y r e n d e l e t  2 1 .  §  ( 3 )  b e k e z d é s  c )  p o n t j a  t e k i n t e t é b e n  

 
„Felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatásra irányuló szolgáltatási szerződés” 

 
Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet8, név, székhely) __________________ (képviseleti jogkör/titulus 
megnevezése) az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 65. § (1) 
bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdésének a) 
pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy az M.3 pontban előírt alkalmassági 
követelményt:  
„a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásra (orvosi ügyeleti tevékenység ellátása), érvényes MSZ EN 
ISO 9001:2015 rendszerszabvány szerinti minőségirányítási rendszerre vonatkozó érvényes 
tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy az egyenértékű 
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.” 
az alábbiak szerint teljesítjük: 
 
 
 
 
 
Kelt: Hely, év/hónap/nap 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
  

                                                      
8 A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó! 



NYILATKOZAT 
 

a  K b t .  6 5 .  §  ( 1 )  b e k e z d é s é n e k  b )  p o n t j a  é s  a  3 2 1 / 2 0 1 5 .  ( X .  3 0 . )  
K o r m á n y r e n d e l e t  2 1 .  §  ( 3 )  b e k e z d é s  d )  p o n t j a  t e k i n t e t é b e n  

 
„Felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatásra irányuló szolgáltatási szerződés” 

 
Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet9, név, székhely) __________________ (képviseleti jogkör/titulus 
megnevezése) az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a Kbt. 65. § (1) 
bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdésének a) 
pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy az alábbiakban ismertetjük a teljesítéshez 
rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltséget: 
… 
 
 
 
Kelt: Hely, év/hónap/nap 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
  

                                                      
9 A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó! 



Nyilatkozat a „Szakmai követelményrendszer”-ben megadott feltételek és előírások 
áttanulmányozásáról, azok megértéséről és elfogadásáról, azoknak való megfelelésről 

valamint arról, hogy ajánlattevő szolgáltatását nyertessége esetén ezen előírások szerint 
végzik 

 
„Felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatásra irányuló szolgáltatási szerződés” 

 

Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet10, név, székhely) __________________ (képviseleti jogkör/titulus 
megnevezése) az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után nyilatkozom az alábbiakról: 
 
 
 

- a „Szakmai követelményrendszer”-ben megadott feltételeket és 
előírásokat áttanulmányoztuk 

- azok megértettük és elfogadjuk  
- azoknak megfelelünk, valamint arról, hogy  
- a szolgáltatását nyertességünk esetén ezen előírások szerint 

nyújtjuk 
 
Kelt: Hely, év/hónap/nap 

 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 

  

                                                      
10 A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó! 



 

Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a nettó ajánlati ára a jelenlegi NEAK finanszírozás 
hány %-a 

 
„Felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatásra irányuló szolgáltatási szerződés” 

 
Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet11, név, székhely) __________________ (képviseleti jogkör/titulus 
megnevezése) az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után nyilatkozom az alábbiakról: 
 

a nettó ajánlati árunk a jelenlegi NEAK finanszírozás ….  %-a 
 
 
Kelt: Hely, év/hónap/nap 

 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
  

                                                      
11 A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó! 



Szakmai önéletrajz12 
(minta) 

SZEMÉLYES ADATOK 
Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése  Végzettség és szakirány 

   

   

   

 
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK 
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Mettől meddig (év, 
hónap)13 

Munkahely Munkakör 

   

   

   

 
JELENTŐSEBB KORÁBBI MUNKÁK, TAPASZTALATOK ISMERTETÉSE, 
KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA 
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 
Korábbi projektek ismertetése, 
időpontjai, mettől meddig (év/hó) 

Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett 
tevékenység bemutatása 

  

  

  

 
EGYÉB 
Szakmai testületi tagság (adott esetben): 
 
Rendelkezésre állási nyilatkozat: 
Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a megvalósítására kötött szerződés 
teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.  
 
Kelt:   
 
 ………………………………. 
 aláírás 

                                                      
12 Szakmai ajánlathoz, illetve alkalmassághoz 
Kérjük, hogy ez után az oldal után csatolja a szakemberek képzettségét igazoló dokumentumokat, illetve adott esetben 
a jogosultságok igazolását (egyszerű másolatban). 
13 A szakmai tapasztalatot úgy kell megjelölni, hogy az alapján az adott alkalmassági követelménynek történő megfelelés 
- vagyis az adott szakember vonatkozásában előírt szakmai tapasztalat mértéke - egyértelműen megállapítható legyen. 



 
Nyilatkozat teljesítési biztosítékról 

 
 

„Felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatásra irányuló szolgáltatási szerződés” 
 

 

Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet14, név, székhely) __________________ (képviseleti jogkör/titulus 
megnevezése) az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után nyilatkozom, hogy az 
ajánlati felhívásban előírt 2.000.000,- Ft összegű teljesítési biztosítékot a szerződés 
hatálybalépésének időpontjától rendelkezésre bocsátom a Kbt. 134. § (6) bekezdés alapján.  

 

 

Kelt: Hely, év/hónap/nap 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 

  

                                                      
14 A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó! 



 

 

Nyilatkozat felelősségbiztosításról 
 

„Felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatásra irányuló szolgáltatási szerződés” 
 
 
Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet15, név, székhely) __________________ (képviseleti jogkör/titulus 
megnevezése) az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után nyilatkozom, hogy 
nyertességem esetén az ajánlati felhívásban előírt,  

az orvosi ügyeleti tevékenység ellátására (ezen belül az orvosokra, mentőtisztekre és ápolókra) 
vonatkozó káreseményenként legalább 5 millió Ft biztosítási összegre és évi legalább 4 
káreseményre kiterjesztett kockázatvállalásra kiterjedő felelősségbiztosítással legkésőbb a 
szerződéskötés időpontjára rendelkezni fogok. 

 

Kelt: Hely, év/hónap/nap 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 

                                                      
15 A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó! 



 

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
(2060 BICSKE, HŐSÖK TERE 4.) 

 

 
 

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 
 

Felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti 
szolgáltatásra irányuló szolgáltatási 

szerződés 
 

 
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 
Az eljárás a Kbt. Harmadik része alapján kerül lefolytatásra, tekintettel arra, hogy a 

beszerzendő szolgáltatás a Kbt. 3. számú Mellékletében szerepel, a 3. sz. Mellékletre 
irányadó uniós értékhatárt nem éri el, így a Kbt. 117 § saját beszerzési szabályok 

alkalmazásával kerül kiírásra. 
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TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 
I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 
 

1. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése 
2. Az ajánlatkérő 
3. Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet 
4. A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége 
5. Ajánlattevő feladata 
6. A teljesítés helye és a szerződés időtartama 
7. Többváltozatú ajánlat és részajánlat 
8. Az ajánlat költségei 
9. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei 
10. Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe, valamint formai kellékei 
11. Az ajánlatok bontása 
12. Az ajánlatok módosítása, visszavonása, ajánlati kötöttség 
13. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások 
14. Az ajánlatok értékelése 
15. A közbeszerzési eljárás nyelve 
16. A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerződéses 

feltételek 
 

II. AZ AJÁNLAT ILLETVE ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA 
 

1. Általános megjegyzések 
2. Ajánlati ár 
3. Értékelési szempontok 

 
 
III. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI 
 
IV. NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK 
 
V. SZERZŐDÉSTERVEZET 

 
VI. Szakmai követelmények 

 
 

 
  



2 
 

 
BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 
 
Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezetnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a 
versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával minden ajánlattevőnek lehetővé tegye a 
sikeres ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentáció - megfelelően csoportosítva, 
akár ismételve is - tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek elősegíthetik a sikeres 
ajánlattételt.  
 
Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen dokumentáció rendelkezései 
az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan; esetleges 
ellentmondás esetén az eljárást megindító felhívás rendelkezései az irányadóak. 
 
 



 

3 
 

I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 
KÖVETELMÉNYEKÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 

 
 
1. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése 
 

1.1. Ajánlatkérő: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos közbeszerzési eljárás 
eredményeként létrejövő szerződésekben a Megrendelővel 
 
Az ajánlatkérő és a Megrendelő fogalmakat általában, mint egyezőket alkalmazzuk.  

 
1.2. Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt 

be. 
 

A nyertes ajánlattevő és a Szolgáltató fogalmakat általában, mint egyezőket alkalmazzuk.  
 
1.3. Dokumentáció: a Kbt. 3. § 21. pontja szerinti dokumentumok. 

 
A dokumentáció, illetve a közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseinek nem 
megfelelően benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen. 

 
1.4. Szerződés: a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként kihirdetett ajánlattevő és az 

ajánlatkérő között létrejövő szolgáltatási szerződés.  
 
2. Az ajánlatkérő: 
 

Bicske Város Önkormányzata 
Cím:  2060 Bicske, Hősök tere 4. 
Tel.:  +36-22/565-464  
e-mail:  hivatal@bicske.hu  
képviseli:  Pálffy Károly polgármester 
A továbbiakban: „Ajánlatkérő” 

 
3. Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet: 

Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. 
cím:   1061 Budapest, Andrássy út 17. II. emelet, 10. ajtó 
telefon:   +36 1 796-1005 
fax:   +36 1 610-4801 
képviseli:  dr. Antal Kadosa Adorján, az igazgatóság elnöke 
kapcsolattartó:  dr. Gyurcsik Nóra (FAKSZ - lajstromszám: 00847) 
e-mail:   drgyurcsik@mkbt.eu  

 
 
4. A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége:  

 
Szolgáltatási szerződés keretében Bicske, Alcsútdoboz, Csabdi, Felcsút, Mány, Óbarok, Szár, 
Tabajd, Újbarok, Vál, Vértesacsa, Vértesboglár, Bodmér, Csákvár, Gánt települések összevont 
központi (felnőtt és gyermek) orvosi ügyeletének ellátása. 
A szolgáltatás végzéséhez szükséges (gyermek és felnőtt) ügyeleti helyiségeket ajánlatkérő biztosítja. 
Ellátandó lakosságszám megegyezik az állandó lakosság számával, akik állandó lakóhelyük alapján 
jogosultak a szolgáltatást igénybe venni, a lakónépesség száma tájékoztatásul került feltüntetésre 
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2018. január 1-i lakosságlétszám 
    

Önkormányzat 
  

neve 
  0-18 év 19 évtől- összesen 
1 Alcsútdoboz 264 1 175 1 439 
2 Bicske 2 218 10 247 12 465 
3 Bodmér 34 209 243 
4 Csabdi 266 1 005 1 271 
5 Csákvár 943 4 294 5 237 
6 Felcsút 415 1 477 1 892 
7 Gánt 91 724 815 
8 Mány 575 1 933 2 508 
9 Óbarok 158 657 815 
10 Szár 348 1 364 1 712 
11 Tabajd 229 783 1 012 
12 Újbarok 91 345 436 
13 Vál 537 2 039 2 576 
14 Vértesacsa 415 1 451 1 866 
15 Vértesboglár 162 749 911 
  Összesen : 6 746 28 452 35 198 

 
 

A fenti mennyiségtől +-10%-os eltérés lehetséges. 
Ellátási időszak: munkanapokon 16 órától reggel 8 óráig  
Hétvége, ünnepnap: megelőző munkanap 16 órától az azt követő munkanap 8 óráig  
Az ügyelet ellátása során minden esetben 1 fő orvos, 1 fő mentőtiszt, legalább 1 fő ápoló 
személyzet, legalább 1 db gépkocsi, és 1 fő gépkocsivezető biztosítása a szolgáltató feladata. 
 
5. Ajánlattevő feladata: 
 
Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatást az eljárást megindító felhívásban, a 
jelen ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint, illetve a szerződéstervezetben és a 
műszaki leírásban meghatározott mennyiségi és minőségi meghatározás szerint a vonatkozó 
jogszabályok, szabványok, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett 
megvalósítani. 
Ajánlattevő feladata kiterjed a dokumentációban, mellékleteiben és a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott valamennyi feladatra. 
 
6. A teljesítés helye és a szerződés időtartama:  

 
Természetbeni megjelölés:  Bicske, Alcsútdoboz, Csabdi, Felcsút, Mány, Óbarok, 

Szár, Tabajd, Újbarok, Vál, Vértesacsa, Vértesboglár, 
Bodmér, Csákvár, Gánt települések közigazgatási 
területe 

 
 

NUTS Kód:   HU211 
 
A szerződés hatálya: a hatályba lépéstől számított 24 hónap 
 

7. Többváltozatú ajánlat és részajánlat: 
 

Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat tételének lehetőségét kizárja.  



 

5 
 

 
Ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlat tételének lehetőségét, indoklás: a beszerzendő 
szolgáltatás olyan műszaki-funkcionális egységet képez, amely nem teszi lehetővé a részekre 
történő bontást. Elvégzendő feladatok összetettsége miatt is indokolt a részajánlattétel 
kizárása.  

 
8. Az ajánlat költségei  

 
8.1 Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával, kapcsolatos összes költséget az 

ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a 
dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi 
- igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen 
befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel és az eljáróval szemben ezen költségekkel 
kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. 

 
8.2 Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan 

sem a nyertes ajánlattevőnek, sem más ajánlattevőknek teljesítendő semmiféle – 
esetleges jövőbeni – térítésre nem kötelezhető. 

 
8.3 Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem 

részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint kezeli. 
 

9. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei 
 
9.1. Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásaival összhangban. 
 

9.2. Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint biztosít. 
Ajánlatkérő él azzal a korlátozással a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján, miszerint nem 
rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában 
korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági 
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 

 
9.3. Az ajánlattevőnek nyertesként történő kihirdetése esetén nincs lehetősége ajánlata, 

vagy a jelen dokumentáció bármely - akárcsak rész - kérdésének megváltoztatására sem. 
 

9.4. Az ajánlattevő a felhívásban és a dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban 
az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően – a Kbt. 114. § (6) bekezdésének 
figyelembevételével – írásban kiegészítő információkért fordulhat az eljáróhoz, aki a 
kért információt az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben megadja. A 
tájékoztatás tartalmát valamennyi ajánlattevő megkapja. Az írásbeli tájékoztatás oly 
módon kérhető, hogy a kérdéseknek a fent hivatkozott határidők figyelembevételével 
meg kell érkezniük ajánlatkérő megbízottjához az Elektronikus Közbeszerzési 
Rendszeren (EKR) keresztül. Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben foglalt 
kérdéseit a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg, a kiegészítő tájékoztatás 
rugalmas nyújtása érdekében szíveskedjen szerkeszthető formátumban is feltölteni. 

 
10. Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe:  

 
10.1. Az ajánlat benyújtásának határideje: 

 
Az eljárást megindító felhívás IV.2.2) pontjában foglaltak szerint. 
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10.2. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan 
beérkeznie az EKR-en keresztül. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolás küld. 

 
Közbeszerzési eljárás azonosító:  

EKR000299352019   
10.3. Az ajánlat benyújtásának formai kellékei: 

 
 - Az 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 a számozást kis mértékben kiegészítheti, ha az ajánlatban történő 
hivatkozáshoz az szükséges; 
 - Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

- Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 
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 ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket és átírásokat, az Ajánlattevő 
által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen 
korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátni 
és úgy benyújtani az EKR-en keresztül. 

- Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján 
egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján 
az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául 
szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló 
nyilatkozat) kapcsán előírja, hogy annak benyújtása esetén a benyújtott nyilatkozat 
elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti 
teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. 

 
10.4. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos egyéb dokumentumok benyújtásának módja: 

Az ajánlat benyújtására elektronikus úton kerül sor az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren 
(EKR) keresztül az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) 
Korm. rendeletben (továbbiakban: „EKR rendelet) meghatározottak szerint. 

 
Az EKR használatával kapcsolatban Ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel ajánlattevők figyelmét: 

 
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat 
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az 
ajánlat részeként megtenni. Ezen előírás abban az esetben is irányadó, hogy az adott nyilatkozat 
mintáját tartalmazzák a tárgyi eljárással kapcsolatos közbeszerzési dokumentumok. 

 
Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara 
által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon 
hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol a papír 
alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett 
nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara – legalább fokozott biztonságú 
elektronikus aláírással vagy bélyegzővel – elektronikusan látta el hitelesítéssel. 

 
Ajánlatkérő az EKR rendelet 11. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlat részét képező 
dokumentumokként kizárólag pdf; doc; docx; és xls. kiterjesztésű fájlok kerülhetnek feltöltésre az 
EKR rendszerbe.  
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Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a fenti 
követelményeknek, de az Ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő – ha 
azt nem tartja szükségesnek – nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell 
tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek.  

 
Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai 
követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem 
tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett 
dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel 
kell eljárni.  

 
Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a fenti 
követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, Ajánlatkérő 
felhívja ajánlattevőt az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver 
megnevezésére. Ajánlatkérő csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert 
köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi 
nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt 
úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. 
hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni. 

 
10.5. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése 

szerinti összes adatot. 
 
11. Ajánlatok bontása  

 
11.1. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát 

követően, kettő órával később kezdi meg. A benyújtott ajánlatok felbontását az EKR 
végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az Ajánlatkérő számára 
hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a 
bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan 
azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. 

 
11.2. Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési 

időszakban kerül sor. 
 
12. Az ajánlatok módosítása, visszavonása, ajánlati kötöttség 

 
12.1. Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig vonhatja vissza. (Kbt. 53. § (8) 

bekezdés). 
 
12.2. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 

nap.  
 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy megajánlásaikat a 30 napos ajánlati 
kötöttség és az ezzel kapcsolatos Kbt.-ben rögzített előírásokra tekintettel tegyék meg.  
 

12.3. 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) bekezdése). 

 
13. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások  
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13.1. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő, illetve a képviseletében eljáró megbízott 
írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával 
ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet az ajánlatban található, nem egyértelmű 
kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében a Kbt. 71. § 
rendelkezéseinek megfelelően.  
 

13.2. Ajánlatkérő elhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltakra. 
 
14. Az ajánlatok értékelése 

 
14.1. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 

76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően, a legjobb ár-érték 
arány szempont alapján értékeli. 
 
 

Értékelési szempontok: 
 
 
1. részszempont - Nettó ajánlati ár NEAK finanszírozáson felül (havi nettó Ft) - Súlyszám:60  
 
Az értékelés módszere: Az értékelés az 1. részszempont tekintetében a Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról 
(amely a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában; 2016. december 21. napján jelent meg) 
1. számú melléklet A.1.b) pont ba) alpontja szerinti „fordított arányosítás” módszerének 
alkalmazásával történik. 
 
A fordított arányosítás képlete: 

  
P = (Alegjobb / Avizsgált ) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10,00 
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0,00 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Amennyiben a pontozás során tört szám keletkezik, úgy azt ajánlatkérő két tizedes jegyig veszi 
figyelembe további kerekítés nélkül. 

 
A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül 
azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek stb. 

 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szerződés időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói 
kockázatot és vállalkozói hasznot is. 

 
Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is 
csak ez lehet.  

 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának 
eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához 
szükségesek.  
Ajánlatkérő az aránytalanul alacsony ajánlati árat tartalmazó megajánlások esetében a Kbt. 72.§ 
szerint, indokolás kérést küld az Ajánlattevő részére.  
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Minőségi szempontok  
 
2. Az ügyeletet ellátó orvos sürgősségi betegellátásban szerzett gyakorlata alkalmasságon 
felül években (alkalmasságon felül minimum 0 év - maximum 8 év) Súlyszám: 10 
(Ajánlattevő személyi állományának képzettsége, szakmai gyakorlata)  
 
Ajánlatkérő itt Ajánlattevő alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 
többlettapasztalatát értékeli úgy, hogy a többlettapasztalatot pontozza.  
A legkedvezőbb megajánlást tartalmazó ajánlat (valamint a 8 év vagy annál kedvezőbb megajánlás) 
10,00 pontot kap. A 2. részszempont vonatkozásában a minimum 0 év megajánlása esetén 0,00 
pontot ad Ajánlatkérő. Kérjük az önéletrajzban egyértelműen megjeleníteni, elkülöníteni az 
alkalmassághoz és az értékeléshez bemutatott hónapok számát! 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdésére is hivatkozva rögzíti, hogy az értékelés során abban az 
esetben is a legkedvezőbbként (8 év) meghatározott értéket veszi figyelembe, amennyiben a 
legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. Ekként is amennyiben az ajánlat 
értékelésre kerülő tartalmi eleme az adott értékelési alszempont vonatkozásában meghaladja a 8 
évet, ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi 
figyelembe a pontszámok meghatározásánál, tehát a képletbe abban az esetben is 8 évet helyettesít 
be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb! 
 
A 2. értékelési szempont vonatkozásában az értékelés módszere a Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója (amely a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában; 2016. december 21. napján 
jelent meg) 1. számú melléklet A.1.b) pont bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás módszere.  
 
A többi ajánlat ezen részszempont szerinti pontszámának kiszámításához ajánlatkérő az egyenes 
arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: 
 
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10,00 
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0,00 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Az értékelési részszempont körében az ajánlatkérő a szerződés teljesítésében részt vevő 
szakemberek többlet szakmai tapasztalatát fogja értékelni. Erre figyelemmel: 

- Ajánlattevő a szakember vonatkozásában nyújtsa be nyilatkozatát, hogy mely 
szakember kerül bevonásra és a nyilatkozat tartalmazza a szakember rendelkezésre 
állásának módját (saját munkavállaló/alvállalkozó/stb).  

- Továbbá az értékelési szempont tekintetében a felolvasólapon megtett megajánlás 
alátámasztására Ajánlattevő csatolja a szakemberek szakmai önéletrajzát, mely 
tartalmazza azon adatokat, melyekből a megajánlás szerinti többlet tapasztalat 
kitűnik. Ajánlatkérő a szakember szakmai önéletrajzában foglaltakat veszi alapul az 
értékelési szempontok vonatkozásában.  

- Ezen túlmenően csatolni szükséges a szakemberek saját kezű aláírással ellátott 
rendelkezésre állási nyilatkozatát. 

 
Megjegyzés: az Ajánlatkérő a Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/2. pontjában 
foglaltak igazolására bemutatott szakemberek alkalmasság igazolására igénybe vett 
gyakorlatát (időszakot, az ezen időszak alatt megvalósult projektekben való részvételt) az 
értékelés során nem veszi figyelembe, mert ezek a teljesítéshez szükséges minimális 
elvárást jelentik! Ajánlatkérő a bemutatott, időintervallumok (év, hónap) szerint 
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figyelembevételre és elbírálásra kerülő szakmai gyakorlati idők közötti időbeli átfedés 
esetén a gyakorlati időt, mint tapasztalatot egyszer veszi figyelembe.  
Ajánlatkérő kizárólag teljesített egész éveket vesz figyelembe, ennek figyelembevételével 
szükséges megadni a szakmai tapasztalat időintervallumát. 
Ennek megfelelően ajánlattevő köteles a szakemberek önéletrajzában egyértelműen 
rögzíteni év pontossággal azon szakmai többlet tapasztalat időtartamát, melyet az 
értékelési szempont vonatkozásában kíván bemutatni. 
 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlatevők figyelmét, hogy az értékelés vonatkozásában bemutatásra 
kerülő szakember szakmai önéletrajzát a fentiek szerint olyan bontásban készítsék el, 
melyben az értékelés alá eső időszakok (alkalmasság igazolásában el nem számolt 
időszakon túlnyúló projektek lehetnek csak) elkülönülnek az alkalmasság igazolására a 
Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. szerint bemutatni kívánttól. 
 
Ajánlattevőnek a teljesítés során lehetősége van a megjelölt szakemberen felül további 
szakértői erőforrások bevonására, de az értékelés során bemutatott szakemberek bevonása 
kötelező.  
 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelési szempontot alátámasztó dokumentumok vonatkozásában 
hiba, hiány esetén hiánypótlásra kerülhet sor. 
 
Ajánlatkérő a szakemberek tekintetében felhívja Tisztelt Érdeklődő Gazdasági szerepelők figyelmét 
a Kbt. 71.§ (9) bekezdésében foglaltakra: 
„A Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkérő által bemutatni kért szakemberek 
személye hiánypótlás keretében csak a Kbt. 71. § (4) bekezdésben foglalt, vagy az alkalmassági követelménynek 
való megfelelőség miatt szükséges esetben és csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe 
veendő minden releváns körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. 
Ha a hiánypótlás során a korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező személy kerül 
bemutatásra, az ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az általa pótolt szakember adatait veheti figyelembe, a 
hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt szolgálja, és nem eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő 
tényezők változását. Ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre 
vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum 
tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó 
dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az 
értékeléskor - feltéve, hogy az a felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé kedvező - azt az adatot 
veszi figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok alátámasztanak. Az ajánlatkérő az 
értékelt adat ezen megállapított értékéről az eljárásban részt vevő minden ajánlattevőt, az érték megállapítását 
követően haladéktalanul, egyidejűleg értesít. Ha a felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan 
csatolt dokumentum tartalma között olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor 
kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni.” 
 
3. Az ügyeletet ellátó orvos szakvizsgájának megléte. Előny a sürgősségi szakorvosi vizsga 
és/vagy belgyógyászati szakorvosi vizsga és/vagy háziorvosi vizsga / igen/nem 
Súlyszám: 10 
 
A Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Útmutató szerinti közvetlen 
pontkiosztással kerülnek elbírálásra (igen=10 pont, nem = 0 pont) 
 
Az értékelési szempont alátámasztására kérjük a sürgősségi szakorvosi vizsga és/vagy 
belgyógyászati szakorvosi vizsga és/vagy háziorvosi vizsga bizonyítvány becsatolását! 
 
4. Az ügyeleti szolgálatban részt vevő ápolók, asszisztensek képzettsége, sürgősségi ellátásban 
szerzett gyakorlata években megadva alkalmasságon felül (alkalmasságon felül minimum 0 év - 
maximum 8 év) Súlyszám: 10 
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Ajánlatkérő itt Ajánlattevő alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember 
többlettapasztalatát értékeli úgy, hogy a többlettapasztalatot pontozza.  
A legkedvezőbb megajánlást tartalmazó ajánlat (valamint a 8 év vagy annál kedvezőbb megajánlás) 
10,00 pontot kap. A 2. részszempont vonatkozásában 0 év megajánlása esetén 0,00 pontot ad 
Ajánlatkérő. Kérjük az önéletrajzban egyértelműen megjeleníteni, elkülöníteni az 
alkalmassághoz és az értékeléshez bemutatott hónapok számát! 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdésére is hivatkozva rögzíti, hogy az értékelés során abban az 
esetben is a legkedvezőbbként (8 év) meghatározott értéket veszi figyelembe, amennyiben a 
legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. Ekként is amennyiben az ajánlat 
értékelésre kerülő tartalmi eleme az adott értékelési alszempont vonatkozásában meghaladja a 8 
évet, ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi 
figyelembe a pontszámok meghatározásánál, tehát a képletbe abban az esetben is 8 évet helyettesít 
be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb! 
 
A 2. értékelési szempont vonatkozásában az értékelés módszere a Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója (amely a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában; 2016. december 21. napján 
jelent meg) 1. számú melléklet A.1.b) pont bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás módszere.  
 
A többi ajánlat ezen részszempont szerinti pontszámának kiszámításához ajánlatkérő az egyenes 
arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: 
 
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10,00 
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0,00 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Az értékelési részszempont körében az ajánlatkérő a szerződés teljesítésében részt vevő 
szakemberek többlet szakmai tapasztalatát fogja értékelni. Erre figyelemmel: 

- Ajánlattevő a szakember vonatkozásában nyújtsa be nyilatkozatát, hogy mely 
szakember kerül bevonásra és a nyilatkozat tartalmazza a szakember rendelkezésre 
állásának módját (saját munkavállaló/alvállalkozó/stb).  

- Továbbá az értékelési szempont tekintetében a felolvasólapon megtett megajánlás 
alátámasztására Ajánlattevő csatolja a szakemberek szakmai önéletrajzát, mely 
tartalmazza azon adatokat, melyekből a megajánlás szerinti többlet tapasztalat 
kitűnik. Ajánlatkérő a szakember szakmai önéletrajzában foglaltakat veszi alapul az 
értékelési szempontok vonatkozásában.  

- Ezen túlmenően csatolni szükséges a szakemberek saját kezű aláírással ellátott 
rendelkezésre állási nyilatkozatát. 

 
Megjegyzés: az Ajánlatkérő a Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/2. pontjában 
foglaltak igazolására bemutatott szakemberek alkalmasság igazolására igénybe vett 
gyakorlatát (időszakot, az ezen időszak alatt megvalósult projektekben való részvételt) az 
értékelés során nem veszi figyelembe, mert ezek a teljesítéshez szükséges minimális 
elvárást jelentik! Ajánlatkérő a bemutatott, időintervallumok (év, hónap) szerint 
figyelembevételre és elbírálásra kerülő szakmai gyakorlati idők közötti időbeli átfedés 
esetén a gyakorlati időt, mint tapasztalatot egyszer veszi figyelembe.  
Ajánlatkérő kizárólag teljesített egész éveket vesz figyelembe, ennek figyelembevételével 
szükséges megadni a szakmai tapasztalat időintervallumát. 
Ennek megfelelően ajánlattevő köteles a szakemberek önéletrajzában egyértelműen 
rögzíteni év-hónap pontossággal azon szakmai többlet tapasztalat időtartamát, melyet az 
értékelési szempont vonatkozásában kíván bemutatni. 
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Ajánlatkérő felhívja Ajánlatevők figyelmét, hogy az értékelés vonatkozásában bemutatásra 
kerülő szakember szakmai önéletrajzát a fentiek szerint olyan bontásban készítsék el, 
melyben az értékelés alá eső időszakok (alkalmasság igazolásában el nem számolt 
időszakon túlnyúló projektek lehetnek csak) elkülönülnek az alkalmasság igazolására a 
Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. szerint bemutatni kívánttól. 
 
Ajánlattevőnek a teljesítés során lehetősége van a megjelölt szakemberen felül további 
szakértői erőforrások bevonására, de az értékelés során bemutatott szakemberek bevonása 
kötelező.  
 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelési szempontot alátámasztó dokumentumok vonatkozásában 
hiba, hiány esetén hiánypótlásra kerülhet sor. 
 
Ajánlatkérő a szakemberek tekintetében felhívja Tisztelt Érdeklődő Gazdasági szerepelők figyelmét 
a Kbt. 71.§ (9) bekezdésében foglaltakra: 
„A Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkérő által bemutatni kért szakemberek 
személye hiánypótlás keretében csak a Kbt. 71. § (4) bekezdésben foglalt, vagy az alkalmassági követelménynek 
való megfelelőség miatt szükséges esetben és csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe 
veendő minden releváns körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. 
Ha a hiánypótlás során a korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező személy kerül 
bemutatásra, az ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az általa pótolt szakember adatait veheti figyelembe, a 
hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt szolgálja, és nem eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő 
tényezők változását. Ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre 
vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum 
tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó 
dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az 
értékeléskor - feltéve, hogy az a felolvasólapon szereplő adatnál az értékeléskor kevésbé kedvező - azt az adatot 
veszi figyelembe, amelyet a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentumok alátámasztanak. Az ajánlatkérő az 
értékelt adat ezen megállapított értékéről az eljárásban részt vevő minden ajánlattevőt, az érték megállapítását 
követően haladéktalanul, egyidejűleg értesít. Ha a felolvasólapon feltüntetett adat és a szakemberre vonatkozóan 
csatolt dokumentum tartalma között olyan ellentmondás áll fenn, hogy a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor 
kevésbé kedvező, az értékeléskor a felolvasólapon szereplő adatot kell figyelembe venni.” 
 
14.4.4) A fentiek szerint meghatározott pontszámok részszempontonként (1.,2.) a súlyszámmal 
megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlattevő minősül a 
legjobb ár-értékarányt tartalmazó ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek. Ajánlatkérő a számítás során 
kettő tizedesjegyig kerekít. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlat minősül kedvezőbbnek. Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha 
a legkedvezőbb ajánlat e módszerrel sem határozható meg. 

 
 

15. A közbeszerzési eljárás nyelve 
 

15.1. A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven 
kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás magyar nyelven 
történik. 

 
15.2. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem 

magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is 
köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven 
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás 
tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.  
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Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat 
megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az 
ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll 
rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő 
benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a 
rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a 
csatolt nyilatkozat fordításának kell tekinteni. 
 
16. A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerződéses 

feltételek 
 

16.1. Az ajánlatok bontását követően ajánlattevő ajánlatához teljes körűen kötve van.  
 
16.2. Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között a szerződés az eljárást megindító felhívás, 

a dokumentáció és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint, az ezekben 
megfogalmazott tartalommal jön létre. 

 
16.3. A Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a külföldi adóilletőségű nyertes 

ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az 
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 
nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 
nélkül. 
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II. AZ AJÁNLAT, ILLETVE ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA 
 
1. Általános megjegyzések 

 
1.1. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációban (Ajánlati 

dokumentáció és mellékletei) megfogalmazottak a beszerzés alapfeltételeit, 
követelményeit határozzák meg. 
 

1.2. Az ajánlattevő nem ajánlhat meg olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza az 
ajánlatkérőt a pénzforrások jogszabályok szerinti felhasználásában, így különösen a 
beruházásnak jogszabályokban előírt pénzügyi lezárásában. 

 
1.3. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat, elgondolásaikat az 

előre meghirdetett értékelési rendszer szempontjain belüli értékeléshez szükséges 
részletességgel fejtsék ki.  

 
2. Ajánlati ár 

 
Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció, és mellékletei tartalmának ismerete 
mellett az alábbiakat is figyelembe kell venni. 
 

2.1. Árképzés 
 

Az ajánlatban szereplő értékeknek fix áraknak kell lenniük, vagyis az Ajánlattevők semmilyen 
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

 
A bírálat alapját képező ajánlati ár tartalmát a felolvasólapon megadott érték képezi.  

 
Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés, kifizetés 
valutaneme is csak ez lehet.  

 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának 
eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához 
szükségesek.  

 
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód 
elfogadhatatlan az ajánlatkérő számára.  

 
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, 
vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt.  
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III. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI 
 
1. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti 

a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. Ajánlatkérő a felolvasólap mintáját az EKR-
ben elektronikus űrlap formájában bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. 
 

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 
kifejezett nyilatkozatának példányát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Ajánlatkérő a fenti nyilatkozat 
mintáját az EKR-ben elektronikus űrlap formájában bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. 
 

3. Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi 

jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat 
 

A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell! 
 
4. Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-ának (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé nyertes 

ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. 
Ajánlatkérő projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők vonatkozásában is kizárja jelen 
közbeszerzési eljárás vonatkozásában. 
 

5. Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatában, hiánypótlásban, 
valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a 
védett ismeretet is) [az üzleti titokról szóló 2018. évi LIV. törvényben foglaltak irányadók] 
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.  
 
A Kbt. 44. § (1) bekezdésének alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti 
titoknak különösen 
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy 
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és 
adatokat, 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre 
vonatkozó információkat és adatokat, 
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve 
a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben 
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a 
szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben 
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs 



 

16 
 

akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. 
 
A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), 
valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, 
amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául 
szolgáló – a fenti felsorolás alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok (így különösen az 
árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti előírások megszegése a benyújtott 
ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pont szerinti érvénytelenségét vonhatja maga után. 
 
A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó 
dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. 
 

6. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján 
ajánlattevőnek az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy 
nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya 
alá eső alvállalkozót. 
 

7. Ajánlattevőnek, illetve adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek 
az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolnia. 

- az ajánlatot aláíró(k), az ajánlatban nyilatkozatot tevők aláírási címpéldányát (közjegyzői 
aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés 
szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját. (Amennyiben az ajánlatban szereplő 
valamely nyilatkozatot nem gazdasági társaság formájában működő gazdasági szereplő 
teszi, a természetes személy gazdasági szereplő vonatkozásában az ajánlathoz a 
közjegyző által hitelesített aláírás-mintát szükséges csatolni.) 

- a cégkivonatban nem szereplő, cégjegyzésre nem jogosult kötelezettségvállaló(k), aláírók 
esetében a cégjegyzésre jogosult személy(ek)től származó, az ajánlat aláírásra és/vagy 
nyilatkozattételre vonatkozó - a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is 
tartalmazó - írásos meghatalmazást. (A meghatalmazás mellé csatolni kell a cégjegyzésre 
jogosult meghatalmazó vagy meghatalmazók aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás-mintáját is.) 

 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az együttes képviseleti jogosultsággal rendelkező 
kötelezettségvállalásra jogosultak a meghatalmazást önállóan joghatályosan nem írhatják alá. 

 
8. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a szerinti 

nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja tekintetében. 
 

9. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek (adott esetben a 
kapacitást biztosító szervezetnek) az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósához benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet (elektronikus kérelmének kinyomtatott változatát) és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (a kérelemről kiállított elektronikus 
tanúsítvány, igazolás kinyomtatott változatát). A változásbejegyzési eljárás tekintetében a 
nyilatkozatot nemleges tartalommal is meg kell tenni. 

 
10. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös 

Ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat: 
 a közös Ajánlattevők nevét; 
 azon ajánlattevőt, aki a közös Ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, 

illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet; 
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 valamennyi közös Ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget 
vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 
szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; 

 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján a közös 
ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell 
a közös ajánlattevők megjelölését. 

 
A megállapodásnak ki kell terjednie továbbá arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult 
gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok 
megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 

 
11. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az 

ajánlattevőt terheli. 
 
12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, 

igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció és a Kbt. előír. 
 

Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak megfelelően 
biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott rendelkezésre tekintettel 
tájékoztatja ajánlattevőket, hogy abban az esetben, 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 újabb hiánypótlást nem rendel el. 

 
13. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a 

referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) 
megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses 
dokumentum mögé kell csatolni. A bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában 
csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában 
szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. 
 

14. Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, 
valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az irányadóak. 

 
15. Szerződéskötés: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek 

megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti] 
időtartama alatt fogja aláírni a leghamarabbi időpontban, azzal, hogy a szerződés nem köthető 
meg – a Kbt. 131. § (8) bekezdésében rögzített esetek kivételével – az írásbeli összegezés 
megküldését követő tíz napos időtartam lejártáig. 

 
16. A Kbt. 56. § alapján bármely gazdasági szereplő, aki jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő 

lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlati felhívásban és dokumentációban 
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az EKR-en keresztül. 
 

17. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az 
ajánlattevőt terheli. 
 

18. Az ajánlati felhívás III.1.2) P.1 és a III.1.3) M.1 szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt 
igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező 
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 

 
19. Az ajánlatok benyújtására elektronikus úton, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren 
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keresztül van lehetőség. 
 
20. Irányadó idő: Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában 

megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő (a www.pontosido.hu weboldal 
budapesti idő adata alapján). 
 

21. További információk: 
 

Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbiakban ad tájékoztatást 
azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség), amelyektől az 
ajánlattevő a megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre vonatkozó 
tájékoztatást kaphat.  
 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Tel.: +36-1-476-1100 
Fax: +36-1-476-1390 
Honlap: www.antsz.hu 
 
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya 
A területileg illetékes szerv a www.ommf.hu internetes oldal, 
elérhetőség/Munkavédelmi felügyelőségek menüpont alatt található. 
Székhely: 1036 Budapest, Váradi u. 15. 
Levelezési cím: 1438 Budapest Pf. 520. 
Tel.: +36-1- 216-2901, +36-1- 323-3600 
Fax: +36-1- 323-3602  
Honlap: www.ommf.hu 
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u.17-23.  
Levelezési cím: 1590 Bp, Pf. 95. 
Tel.: +36-1-301-2900 
Fax: +36-1-301-2903 
Honlap: www.mbfh.hu 
 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 
Tel.: +36-1-428-5100 (kék szám:+36-40-42-42-42) 
Fax: +36-1-428-5382 
A területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a www.nav.gov.hu internet-címen 
található. 
 
Egyenlő Bánásmód Hatóság 
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. 
Tel.: +36-1-795-2975 (zöldszám: +36-80-203-939) 
Fax: +36-1-795-0760 
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672 
e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu 
EBH Hatósági és Jogi Főosztály 
Előzetes telefonos bejelentkezés: +36-1-795-2975, hétfő 9.00-16.00 
Honlap: http://www.egyenlobanasmod.hu 
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TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK: 
 
Teljesítési biztosíték: mértéke 2 millió Ft.  
 
A teljesítési biztosítékot a szerződés időbeli hatályának tartó érvényességgel (hatállyal) kell nyújtani, 
a Kbt. 134. § (6) alapján a dokumentációban foglaltaknak megfelelően. Ajánlattevőnek ajánlatában 
nyilatkozni kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján a teljesítési biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdése 
szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról. 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a dokumentáció részét képező szerződéstervezet 
tartalmazza. 
 
 
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 
 
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 
2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 
96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, 
valamint a működési engedélyezési eljárásról 
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 
60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről 
47/2004. (V.11.) ESZCSM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes 
szervezési kérdéseiről 
4/2000. (II.25) EüM. rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 
 
AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK 
 
Ajánlatkérő 1 000 000 forint ajánlati biztosíték benyújtását írja elő az ajánlattételi információkban 
foglaltak szerint melyet ajánlattevő a Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint köteles teljesíteni (átutalási 
megbízás esetében az összeget az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11736020-15727048 
számú számlájára kell átutalni.  
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az 
ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt 
garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - 
készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés helyét, az ajánlatkérő fizetési 
számlaszámát, továbbá a befizetés igazolásának módját az ajánlati vagy ajánlattételi felhívásban meg 
kell határozni. 
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V. SZERZŐDÉSTERVEZET 

(Jelen dokumentáció mellékletét képezi) 
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VI. Szakmai követelmények  

(Jelen dokumentáció mellékletét képezi) 
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Eljárást megindító felhívás 

A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében. 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Bicske Város Önkormányzata 

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26546111 

Postai cím: Város: Bicske 

NUTS-kód: HU 212 

Postai irányítószám: 2060 

Ország: Magyar 

Egyéb cím adatok: Hősök tere 4. 

Kapcsolattartó személy: Fritz Gábor 

E-mail: jegyzo@bicske.hu  

Telefon: +36 22/565-464 

Fax: +36 22/223-421 

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

A felhasználói oldal címe: (URL) 

Itt mind a 15 önkormányzat rögzítésre került az EKR-ben. 

Lebonyolító szerv(ek) adatai 

Hivatalos név: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. 

Nemzeti azonosítószám: - 

Postai cím: Város: Budapest 

NUTS-kód: HU110 

Postai irányítószám: 1061 

Ország: magyar 

Egyéb cím adatok: Andrássy Út 17. II/10.  

Kapcsolattartó személy: dr. Gyurcsik Nóra 
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E-mail: drgyurcsik@mkbt.eu  

Telefon: +36 16104800 

Fax: +36 16104801 

Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe: (URL)  

A felhasználói oldal címe: (URL) 

I.2) Közös közbeszerzés 

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg: igen 

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. 

     Nem  
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda: nem 

I.3) Kommunikáció 

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen 
elérhető a következő címen: igen 

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott: nem 

További információ a következő helyről érhető el:  

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000299352019/reszletek  

További információ a következő címen szerezhető be 

a fent említett cím: igen 

másik cím: (adjon meg másik címet) 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

elektronikusan:  

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000299352019/reszletek  

a fent említett címre: igen 

a következő címre: (adjon meg másik címet) nem 

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem 
általánosan hozzáférhetők: nem 

I.4) Az ajánlatkérő típusa 

Ajánlatkérő típusa: Regionális helyi szintű 

I.5) Fő tevékenység 
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Fő tevékenység: Általános közszolgáltatások 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) A beszerzés mennyisége 

II.1.1) Elnevezés: Orvosi ügyelet ellátása több településen 

Hivatkozási szám:  

II.1.2) Fő CPV-kód(ok): 

Fő CPV-kód(ok): 85000000-9 

Kiegészítő CPV-kód(ok) 

II.1.3) A szerződés típusa: szolgáltatás megrendelés 

II.1.4) Rövid meghatározás: 

Felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatásra irányuló szolgáltatási szerződés 

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték ÁFA nélkül: Pénznem: -  

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a 
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke vagy volumene) 

II.1.6) Részekre vonatkozó információk 

A beszerzés részekből áll: nem 

II.2) Meghatározás 

II.2.1) Rész száma, elnevezése: Felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatásra irányuló 
szolgáltatási szerződés 

II.2.2) További CPV-kód(ok): 

Fő CPV-kód(ok):  

85121100-4 Általános orvosi szolgáltatások 

85112200-9 Ambuláns betegek ellátásával kapcsolatos szolgáltatások 

Kiegészítő CPV-kód(ok)  

II.2.3) A teljesítés helye:  

NUTS-kód(ok): HU 211 
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A teljesítés fő helyszíne: Bicske, Alcsútdoboz, Csabdi, Felcsút, Mány, Óbarok, Szár, Tabajd, 
Újbarok, Vál, Vértesacsa, Vértesboglár, Bodmér, Csákvár, Gánt települések közigazgatási 
területe 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:  

Szolgáltatási szerződés keretében Bicske, Alcsútdoboz, Csabdi, Felcsút, Mány, Óbarok, Szár, 
Tabajd, Újbarok, Vál, Vértesacsa, Vértesboglár, Bodmér, Csákvár, Gánt települések összevont 
központi (felnőtt és gyermek) orvosi ügyeletének ellátása. 

A szolgáltatás végzéséhez szükséges (gyermek és felnőtt) ügyeleti helyiségeket ajánlatkérő biztosítja. 

Ellátandó lakosságszám megegyezik az állandó lakosság számával, akik állandó lakóhelyük, illetve 
tartózkodási helyük alapján jogosultak a szolgáltatást igénybe venni, a lakónépesség száma 
tájékoztatásul került feltüntetésre 

2018. január 1. napja szerinti lakosságlétszám  

Önkormányzat 

  
neve 

  0-18 év 19 évtől- összesen 

1 Alcsútdoboz 264 1 175 1 439 

2 Bicske 2 218 10 247 12 465 

3 Bodmér 34 209 243 

4 Csabdi 266 1 005 1 271 

5 Csákvár 943 4 294 5 237 

6 Felcsút 415 1 477 1 892 

7 Gánt 91 724 815 

8 Mány 575 1 933 2 508 

9 Óbarok 158 657 815 

10 Szár 348 1 364 1 712 

11 Tabajd 229 783 1 012 

12 Újbarok 91 345 436 

13 Vál 537 2 039 2 576 

14 Vértesacsa 415 1 451 1 866 
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15 Vértesboglár 162 749 911 

  Összesen : 6 746 28 452 35 198 

 

A fenti mennyiségtől +/- 10%-os eltérés lehetséges. 

Ellátási időszak: munkanapokon 16 órától reggel 8 óráig  

Hétvége, ünnepnap: megelőző munkanap 16 órától az azt követő munkanap 8 óráig  

Az ügyelet ellátása során minden esetben 1 fő orvos, 1 fő mentőtiszt, legalább 1 fő ápoló 
személyzet, legalább 1 db gépkocsi, és 1 fő gépkocsivezető biztosítása a szolgáltató feladata. 

II.2.5) Értékelési szempontok 

Az alábbiakban megadott szempontok: 

2. Az ügyeletet ellátó orvos sürgősségi betegellátásban szerzett gyakorlata alkalmasságon felül 
években (alkalmasságon felül minimum 0 év - maximum 8 év) Súlyszám: 10 

3. Az ügyeletet ellátó orvos szakvizsgájának megléte. Előny a sürgősségi szakorvosi vizsga és/vagy 
belgyógyászati szakorvosi vizsga és/vagy háziorvosi vizsga / igen/nem Súlyszám: 10 

4. Az ügyeleti szolgálatban részt vevő ápolók, asszisztensek képzettsége, sürgősségi ellátásban 
szerzett gyakorlata években megadva alkalmasságon felül (alkalmasságon felül minimum 0 év - 
maximum 8 év) Súlyszám: 10 

Ár szempont: 

1. Nettó ajánlati ár NEAK finanszírozáson felül (havi Ft) Súlyszám: 60 

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 

Érték áfa nélkül: Pénznem: (keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében 
- becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan) - 

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 

Időtartam hónapban: 24 

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 

vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma: 

A szerződés meghosszabbítható: nem 

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának 
korlátozására vonatkozó információ 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):  
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vagy Tervezett minimum:  

Maximális szám:  

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) 

     
Nem

 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók 

     
Nem

 

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról 

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak 
elektronikus katalógust kell tartalmazniuk - 

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: 
nem 

II.2.13) További információ: 
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

III.1) Részvételi feltételek 

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság  

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben rögzített kizáró okok 
bármelyike fennáll.  

Igazolás módja: ajánlattevőknek a Kbt. 114. § (2) bek. és a 321/2015. Kr. (tov.: Kr.) 17. § (1) bek. 
alapján csatolniuk kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan dokumentumot. Ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet a Kr. 1. § (7) bek.-re.  

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

Ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat az ajánlatban nem kötelesek megadni a 
Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

Amennyiben Ajánlattevő valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más szervezet 
vagy személy kapacitására kíván támaszkodni, úgy adott alkalmassági követelmény(ek) 
vonatkozásában – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet köteles nyilatkozni arról, hogy az 
általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.  

Ajánlattevő és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények 
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlattételi felhívásban előírt 
dokumentumokat az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. §-a szerinti felhívására kötelesek benyújtani. 

P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) 
bekezdésének b) pontjában foglaltak értelmében - amennyiben a letelepedése szerinti ország joga 
előírja közzétételét - az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő csatolja saját vagy jogelődje 
számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját a kiegészítő melléklet és a független 
könyvvizsgálói jelentés nélkül, jelen felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év 
vonatkozásában. 

Ha a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, a beszámoló adatait 
az Ajánlatkérő ellenőrzi, a szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges. 
Ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy 
nyilatkozatának benyújtása szükséges az előző három lezárt üzleti év tevékenységének eredménye 
vonatkozásában. 

 

 



8 
 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 

P.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján 
az adózott eredménye a jelen felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti 
évben egynél több évben negatív volt. 

Ha az ajánlattevő a fentiekben meghatározott irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes 
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmas, ha működésének ideje 
alatt a közbeszerzés tárgyából (orvosi ügyeleti tevékenység ellátása) származó - általános forgalmi 
adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 60 millió Ft-ot.  

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

Ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat az ajánlatban nem kötelesek megadni a 
Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

Amennyiben Ajánlattevő valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más szervezet 
vagy személy kapacitására kíván támaszkodni, úgy adott alkalmassági követelmény(ek) 
vonatkozásában – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet köteles nyilatkozni arról, hogy az 
általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.  

Ajánlattevő és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények 
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlattételi felhívásban előírt 
dokumentumokat az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. §-a szerinti felhívására kötelesek benyújtani. 

M.1 A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától 
visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb 
szolgáltatásainak ismertetése. Ajánlattevőnek az M1) pontban előírt alkalmassági követelménynek 
való megfelelését Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: 

- teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (év/hó/nap), 

- teljesítés helye, 

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

- szolgáltatás tárgya és mennyisége (az elvégzett munkák felsorolása, olyan részletességgel, hogy 
abból az előírt alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen), 

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, 
akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot. 
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, 
akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot. 
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. és 23. §-ára. 

M/2. 

a) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) cégszerű nyilatkozatban ismertetni kell a 321/2015. 
(X.30.) Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereit 
megnevezésükkel, végzettségükkel, szakmai gyakorlatuk bemutatásával. 

b) Ajánlattevő köteles csatolni a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt szakmai 
önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot. 

Alkalmasság igazolása körében a 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (1) és a Kbt. 65. § (6) – (7) és (9) 
foglaltakra is figyelemmel kell lenni. 

Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján 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. 

M/3. Ajánlattevőnek ismertetnie kell a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseit, illetve 
vizsgálati és kutatási eszközeit. 

M/4. Ajánlattevőnek ismertetnie kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, 
illetve műszaki felszereltséget. 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik: 

M/1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben összesen legalább 
1 db, a közbeszerzés tárgyával megegyező (orvosi ügyeleti tevékenység ellátása) tárgyú, legalább 
15.000 fő ellátotti körre vonatkozó, legalább 1 évig folyamatosan teljesített, a megrendelő részéről 
pozitív véleménnyel (előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített) visszaigazolt szolgáltatás 
nyújtására vonatkozó referenciával. 

M.2/ legalább a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel: 

a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (3)-(4), (9) bekezdésében előírt képesítéssel rendelkező 
legalább 4 fővel, akik közül van legalább: 

a) 1 fő szakorvos legalább 2 éves szakmai tapasztalattal  

és legalább 3 fő, akik közül legalább: 

b) 1 fő gépkocsivezető 

c) 1 fő ápoló legalább 2 éves szakmai tapasztalattal 

d) 1 fő mentőtiszt 

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető. 
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M/3. a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásra (orvosi ügyeleti tevékenység ellátása), érvényes MSZ 
EN ISO 9001:2015 rendszerszabvány szerinti minőségirányítási rendszerre vonatkozó érvényes 
tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy az egyenértékű 
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. 

A minőségirányítási tanúsítványnak a szerződéskötés időpontjában érvényesnek kell lenniük, 
valamint a szerződés egész időtartama alatt gondoskodni kell a tanúsítvány meghosszabbításáról, 
érvényesítéséről és fenntartásáról. 

M/4. a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökkel, berendezésekkel, illetőleg a műszaki-technikai 
felszereltség nem felel meg a 60/2003 (X.20.) ESzCsM rendeletben foglalt 
minimumkövetelményeknek, továbbá ha nem rendelkezik legalább egy darab az ügyeleti szolgálat 
ellátásához szükséges érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművel. 

A jármű technikai állapotának minden tekintetben meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályoknak, 
rendelkezniük kell az összes szükséges engedéllyel (csatolandó a forgalmi engedély másolata). 

M/1.-M/4. alkalmassági feltétel esetében az együttes megfelelés megengedett. 

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok 

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a 
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 

     
Nem

 

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik 

     
Nem

 

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

III.1.6) A szerződés biztosítékai: 

Ajánlattevő teljesítési biztosíték nyújtására kötelezett.  

A teljesítési biztosíték mértéke 2.000.000.-Ft, azaz Kettőmillió forint. A teljesítési biztosítékot a 
szerződés időbeli hatályának tartó érvényességgel (hatállyal) kell nyújtani, a Kbt. 134. § (6) 
bekezdés a) pontja alapján. 

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezésekre: 

Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, valamint a Ptk 6:130.§ (1)-
(2) bek irányadó, figyelemmel az adózás rendjéről szóló törvényre.  
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III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 

Ajánlatkérő a Kbt. 35§ (8) bek-re figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében 
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.  

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási 
szerződések esetében) 

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen 

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:  

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési 
eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet 

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet 

az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. 
(V.11.) ESZCSM rendelet 

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25) EüM. rendelet 

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:  

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint. Ajánlatkérő előleget nem 
fizet. Az ajánlatkérő az ügyeleti ellátás finanszírozását elsősorban a NEAK által biztosított 
támogatásból biztosítja. A nyertes ajánlattevő, mint Szolgáltató a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelővel köt finanszírozási szerződést.  

A NEAK finanszírozás feletti összeget az Megrendelők egyenlítik ki havonta, a számla 
kézhezvételét követő 15 napon belül átutalással. A számlát a Megrendelők felé lakosságarányosan 
kell kiállítani. A kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk.6:130. § (1)-(2) bekezdései 
szerint történik. 2007. évi CXXVII tv., és 2011. évi CXCV. törvény irányadó. Fiz késedelem: Ptk. 
6:155. § (1) bek. Teljesítési biztosíték: mértéke 2 millió Ft. A részletes leírást a közbeszerzési 
dokumentumok tartalmazzák. 

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és 
szakképzettségét: igen 
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IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás. 

     
Nem

 

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

     
Nem

 

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

     
Nem

 

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 

     
Nem

 

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás 
során történő csökkentésére irányuló információ 

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy 
fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok 
számát. 

     
Nem

 

IV.1.4) Információ a tárgyalásról 

A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: 

Az első tárgyalás időpontja: 

(egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén) 

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások 
lefolytatása nélkül ítélje oda. 

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem 

IV.2) Adminisztratív információk 
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény) 

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 

Dátum, helyi idő: 

óra/perc 

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: 
HU 

IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:  

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

A megrendelés elektronikus úton történik: nem 

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak: nem 

A fizetés elektronikus úton történik: igen 

VI.3) További információk  

1. Az eljárás a Kbt. 21. § al. a Kbt III. része szerint kerül lefolytatásra. Ajánlatkérő 
(továbbiakban: AK) jelen eljárást a Kbt. 112. § (1) bek. a) pontja alapján, a 117. § szerinti 
saját beszerzési szabályok alkalmazásával folytatja le, a Kbt. 112. § (1) b) pontja szerinti 
eljárás szabályainak alkalmazásával a dokumentációban megadottak alapján. 117. § szerinti 
felhívás közzétételével indul az eljárás.  

2. Az eljárás EKR-ben bonyolódik.  
3. AK a Kbt 75. § (2) e)-t nem alkalmazza. Többváltozatú ajánlat nem tehető.  
4. AK a Kbt. 71§ (6) szerinti korlátozást alkalmazza a tárgyi eljárásban. 
5. Ajánlatkérő a jelen felhívásban meghatározott alkalmassági feltételeket és igazolást a 

minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.  
6. Értékelési szempontok: Kbt. 76. § (2) c) pont alapján legjobb ár-érték arány: Az ajánlatok 

részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 
határa: 0-10. Az 1. (ár) értékelési alszempont tekintetében az ajánlatok a Közbeszerzési 
Hatóság 2016. december 21. napján, a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában 
megjelent Útmutató szerinti fordított arányosítással, 2. és 4. ért szempont a Közbeszerzési 
Hatóság 2016. december 21. napján, a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában 
megjelent Útmutató szerinti egyenes arányosítással, 3. szempont közvetlen pontkiosztással 
kerülnek elbírálásra.(igen=10 pont, nem = 0 pont) 

7. AK 1 000 000 forint ajánlati biztosíték benyújtását írja elő az ajánlattételi dokumentációban 
foglaltak szerint melyet ajánlattevő a Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint köteles teljesíteni 
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(átutalási megbízás esetében az összeget az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 
11736020-15727048 számú számlájára kell átutalni.  

8. Eljáró FAKSZ dr. Gyurcsik Nóra (00847) 
9. Ajánlattevő ajánlatához szakmai ajánlatot köteles csatolni az ajánlattételi dokumentációban 

foglaltak szerint. 
10. Ajánlattevő ajánlatához nyilatkozatot köteles csatolni arra vonatkozóan, hogy a nettó 

ajánlati ára a jelenlegi NEAK finanszírozás hány %-a. 
11. Felek rögzítik, hogy az orvos, a mentőtiszt és a sofőr pihenőjének elhelyezése a Bicskei, 

Kossuth tér 14/B. szám alatti épületben történik. 
12. A „Szakmai követelményrendszer”-ben megadott feltételek és előírások 

áttanulmányozásáról, azok megértéséről és elfogadásáról, azoknak való megfelelésről 
valamint arról, hogy szolgáltatásukat nyertességük esetén ezen előírások szerint kívánják 
végezni, ajánlattevők kifejezett nyilatkozatot kötelesek csatolni. 

13. Ajánlattevő köteles a szerződés hatálya alatt az orvosi ügyeleti tevékenység ellátására (ezen 
belül az orvosokra, mentőtisztekre és ápolókra) vonatkozó káreseményenként legalább 5 
millió Ft biztosítási összegre és évi legalább 4 káreseményre kiterjesztett kockázatvállalásra 
kiterjedő felelősségbiztosítással rendelkeznie. Ajánlattevő ajánlatában erre vonatkozóan 
nyilatkozatot köteles benyújtani, hogy a szerződés aláírásakor rendelkezni fog a fent 
meghatározott felelősségbiztosítással 

14. AK a Kbt 117. § (9) bek. alapján a 73. § (1) szerinti érvénytelenségi okokat alkalmazza. 
15. Elvégzendő feladatok összetettsége miatt indokolt a részajánlattétel kizárása.  
16. A szerződés hatályba lépésének dátuma 2019. augusztus 25. 
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