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Ajánlattételi felhívás 

a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 113. § (1) bekezdése szerinti, nyílt 

eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli, összefoglaló tájékoztatás közzétételével és az 

ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indított Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti közbeszerzési értékhatárt 

elérő közbeszerzési eljárás 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: Sárbogárd Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: AK06707 2 

Postai cím: Hősök tere 2. 

Város: Sárbogárd NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám: 7000 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Varga István Telefon: +36 25520260 

E-mail: b.ellenor@sarbogard.hu Fax: +36 25520280 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) 

www.sarbogard.hu  

A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

Hivatalos név: Nagylók Községi Önkormányzat Nemzeti azonosítószám: AK05421 2 

Postai cím: Hunyadi utca 1. 

Város: Nagylók NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám: 2435 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Tóth József Polgármester Telefon: +36 25507350 

E-mail: polgarmester@nagylok.hu Fax: +36 25507311 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) 

www.nagylok.hu  

A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

Hivatalos név: Hantos Községi Önkormányzat Nemzeti azonosítószám: AK18919 2 

Postai cím: Nagylóki út 3. 

Város: Hantos NUTS-kód: HU211 Postai irányítószám: 2434 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Fischer József Polgármester Telefon: +36 25506000 

E-mail: phhantos@invitel.hu Fax: +36 25506000 

Internetcím(ek) 

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) 

www.hantos.hu  

A felhasználói oldal címe: (URL) 

mailto:b.ellenor@sarbogard.hu
mailto:polgarmester@nagylok.hu
mailto:phhantos@invitel.hu
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I.2) Közös közbeszerzés 

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. 

 Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül. 

 Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét) 

Sárbogárd Város Önkormányzata 

 Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést 

nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát) 

 Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. 

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. 

I.3) Kommunikáció 

 A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 

www.procurementauditkft.hu/letoltesek/ Sárbogárd   

 A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL) 

További információ a következő címen szerezhető be 

 a fent említett cím 

 másik cím: (adjon meg másik címet)  

Galamb Csaba  

4032 Debrecen, Kaffka Margit u. 8/1. 

Telefon: +36 303839689 

Fax.: +36 52688948 

procurementkft@gmail.com 

 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 

 elektronikus úton: (URL) 

 a fent említett címre, azaz 

 a következő címre: (adjon meg másik címet)  

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala 

Cím: Sárbogárd, Hősök tere 2., titkárság 

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

eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) 

I.4) Az ajánlatkérő típusa 

 Központi szintű 

 Regionális/helyi szintű 

 Közjogi szervezet 

 Közszolgáltató 

 Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] 

 Egyéb: 

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében) 

 Általános közszolgáltatások 

 Honvédelem 

 Közrend és biztonság 

 Környezetvédelem 

 Gazdasági és pénzügyek 

 Egészségügy 

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Szociális védelem 

 Szabadidő, kultúra és vallás 

 Oktatás 

 Egyéb tevékenység:  

http://www.procurementauditkft.hu/letoltesek/
mailto:procurementkft@gmail.com
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I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 

 Villamos energia 

 Földgáz és kőolaj kitermelése 

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése 

 Víz 

 Postai szolgáltatások 

 Vasúti szolgáltatások 

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások 

 Kikötői tevékenységek 

 Repülőtéri tevékenységek 

 Egyéb tevékenység: 
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II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) Elnevezés:  
Felnőtt és gyermek központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása 

 

Hivatkozási szám: 2 

II.1.2) Fő CPV-kód:  85121100-4 Általános orvosi szolgáltatások  

 Kiegészítő CPV-kód: 1 2    

 

II.1.3) A szerződés típusa  Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 

Sárbogárd Város Önkormányzata, Nagylók Községi Önkormányzat és Hantos Községi Önkormányzat számára az 

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

rendelet szerint működő felnőtt és gyermek központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása megbízási szerződés 

keretében a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. 

A szerződés Sárbogárd Város Önkormányzatával kerül megkötésre. 

II.1.5) Becsült érték: 2 [ ] Pénznem: [HUF ][ ][ ] 

(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus 

beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

II.1.6) Részekre bontás 

 Részajánlat tételére lehetőség van. 

Ajánlatok benyújthatók 12  valamennyi részre  legfeljebb a következő számú részre: [ ]  csak egy részre 

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] 

 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: 

 Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított. 

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):  

Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, jelen közbeszerzési 

eljárás tárgyát képező szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását 

eredményezné. 

A szolgáltatás összetett voltára tekintettel ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlat-tételt. Jelen közbeszerzési eljárás 

tárgyát képező szolgáltatás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely nem teszi lehetővé a szolgáltatás 

részegységekre való szétbontását, a szolgáltatás folyamatos jellege és az egyes feladatok egymással összefüggő, 

egymást feltételező volta a részajánlat-tétel kizárásának oka. Az egyes részfeladatok különböző szolgáltatók általi 

ellátása a munkaszervezés szempontjából nehezen kivitelezhető. 

A részekre bontás tilalmát indokolja továbbá az adminisztratív, számlázási, számviteli terhek csökkentése. 

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1 

II.2.1) Elnevezés: Sárbogárd Város Önkormányzata, Nagylók Községi Önkormányzat és Hantos Községi 

Önkormányzat számára az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről 

szóló 47/2004. (V.11.) ESZCSM. rendelet szerint működő felnőtt és gyermek központi háziorvosi ügyeleti 

feladatok ellátása megbízási szerződés keretében a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. 2 

Rész 

száma:   

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2 

 Fő CPV-kód: 1    

 Kiegészítő CPV-kód: 1 2    

II.2.3) A teljesítés helye:  

NUTS-kód: 1 HU211   

A teljesítés helye:  

Az ügyeleti körbe tartozó Sárbogárd, Nagylók és Hantos települések közigazgatási területe.  
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) 

 

Felnőtt és gyermek központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása az ügyeleti körbe tartozó 3 településen, egy ügyeleti 

központtal 36 hónapon keresztül. 

 

Az ügyeleti körbe tartozó települések: Sárbogárd, Nagylók, Hantos. 

 

Nyertes Ajánlattevő feladata az ügyelet ellátásához biztosítani: 1 orvos, 1 ápoló, 1 gépkocsivezető. 

 

A Központi háziorvosi ügyelet szolgálatának ellátása: 

- Hétköznapokon: 17.00 órától másnap 7.00 óráig 

- Hétvégén: péntek 12.00 órától hétfő 7.00 óráig. 

- Munkaszüneti illetve ünnepnapokon 24 órában 

 

Az ellátandó népesség száma jelenleg: 

- Sárbogárd: 12.300 fő; 

- Nagylók: 1.084 fő; 

- Hantos: 969 fő; 

- azaz jelenleg mindösszesen: 14.353 fő. 

Jelenlegi adatok, -10% ellátandói létszámcsökkenés a teljesítés időtartama alatt lehetséges. 

 

Ajánlattevőnek vállalnia kell a központi ügyeleti szolgálathoz az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 

szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben foglalt, az ügyelet e típusára vonatkozó 

tárgyi feltétel biztosítását, amelyek karbantartásának és működtetésének költsége is nyertes ajánlattevőt terheli. 

 

Az ügyelet központja: 7000. Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Az ügyelet helyszínét Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő 

számára biztosítja a szerződés teljes időtartama alatt, mellyel kapcsolatban bérleti díjat nem kell fizetni, azonban a 

helyiséggel kapcsolatos egyéb költségek (közüzemi díjainak viselése, az esetlegesen felmerülő fenntartási és működési 

költségek teljes viselése, stb.) nyertes ajánlattevőt terhelik. Szerződő Felek a szolgáltatási szerződés aláírásával 

egyidejűleg, annak időtartamára és arra tekintettel külön bérleti szerződésben szabályozzák majd a jogviszonyukat. 

 

A szolgáltatás ellátásához 1 db gépkocsit Ajánlatkérő nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsát, melynek karbantartási 

és működtetési költségei nyertes ajánlattevőt terheli. 

 

A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai 

követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki 

fejezet tartalmazza. 

 

II.2.5) Értékelési szempontok 

 Az alábbi értékelési szempontok 

 Minőségi szempont   

 Megnevezés:    Súlyszám: 1 2 20 

 2. rész-szempont: Az egészségügyi ellátás magas minőségét, a jogszabályokban előírt adminisztratív 

kötelezettségek magas színvonalú ellátását biztosító szakmai terv minősége, kidolgozottsága                         40 

 2.1. rész-szempont: Az ügyeletben feladatot ellátók tevékenységi körének és az ellátás egyes folyamatainak 

meghatározása                                                                                                                                                       8 

 2..2. rész-szempont: Az ügyeleti tevékenység dokumentációs rendjének bemutatása                                    8 

 2.3. rész-szempont: Az egyes ügyeleti betegellátásokról, a páciens háziorvosa irányába történő tájékoztatás 

tervezett rendszerének bemutatása                                                                                                                       8 

 2.4. rész-szempont: Az ügyeleti ellátással kapcsolatos beteg-panaszok ajánlattevő általi kivizsgálására vonatkozó 

szabályozás bemutatása                                                                                                                                        8 

 2.5. rész-szempont: Az Ajánlatkérő szakmai tervező tevékenységének támogatására alkalmas, az ügyeleti ellátás 

szakmai jellemzőit adekvátan leíró jelentési rendszer tervezetének bemutatása                                                 8 

 

 Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20 

  Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 21 
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1. rész-szempont: Havi nettó vállalási ár (OEP díj + Ajánlatkérői önerő összesen, HUF) 60 

II.2.6) Becsült érték: 2 

Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke) 

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

Időtartam hónapban: [36] vagy napban: [ ] 

vagy Kezdés: (…./../..) / Befejezés: (…./../..) 

A szerződés meghosszabbítható  igen  nem  

A meghosszabbítás leírása: 

A szerződés további 24 hónappal meghosszabbítható, kivéve, ha a meghosszabbítás ellen bármelyik fél a másik félhez 

intézett írásbeli nyilatkozatában kifogással él. Amennyiben a szerződés az előzőek szerint meghosszabbodik, eltérő 

megállapodás és jogszabály változás hiányában a díjat Megbízott nem emelheti. 

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

eljárás kivételével) 

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ] 

vagy 

Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ] 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen  nem 

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ 

Opciók  igen  nem Opciók leírása:  

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 információk 

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  igen   nem 

Projekt száma vagy hivatkozási száma: 

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: 

A kizáró okok felsorolása:  

A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésben, a Kbt. 62. § (2) bekezdés, és a 

Kbt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. 

 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 

műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak 

alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, 

valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. 

(X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 

321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 

 

A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban 

az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési 

eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt 

információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása 

tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk 

valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 

 

A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott 

esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell 

benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. 

 

A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti 

ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró 

okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, 

ha valamely, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okra vonatkozóan a 

letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást. 

 

Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. 

 

A kizáró okok hiányára vonatkozó (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés) egyszerű nyilatkozat 

vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdésében 

foglaltakra. 

 

A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével. 

 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállása ellenére az ajánlattevő, 

alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, 

amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a 

bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat 

benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják 

a megbízhatóságát. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő a kizáró okokra vonatkozó egyszerű nyilatkozatával 

egyidejűleg köteles benyújtani. 

 

A gazdasági szereplőknek olyan nyilatkozatot, igazolást kell csatolni a kizáró okok tekintetében, amely nem régebbi 

keltezésű a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az eljárást megindító felhívás megküldésének 

időpontját követően került kiállításra.  

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is 

benyújthatók.  
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A kizáró okok hiányára vonatkozó nyilatkozatoknak a közbeszerzés tárgyára kell vonatkozniuk, azaz a 

nyilatkozato(ko)n fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás tárgyát: Felnőtt és gyermek központi háziorvosi ügyeleti 

feladatok ellátása. 

 

A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy 

az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be. 

 

III.1.2) Valamennyi alkalmasság esetében releváns, az alkalmasság megítéléséhez szükséges igazolási módra vonatkozó 

előírások: 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdésében, a Kbt. 67. § (3) bekezdésében, valamint a Kbt. 

114. § (2) bekezdésében foglaltakra.  

 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy 

személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben 

az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 

szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.  

 

A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az 

adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása 

nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró 

ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is 

élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a 

korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát. 

 

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos 

módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.  

 

A gazdasági szereplőnek - Ajánlattevőnek és - amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelmény vonatkozásában 

más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet(ek)nek - a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alkalmassági követelménynek való 

megfelelés igazolására az ajánlatban – első körben – csak nyilatkozni kell arról, hogy az általa igazolni kívánt 

alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem 

köteles megadni. 

 

A gazdasági szereplő - Ajánlattevő és - amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelmény vonatkozásában más 

szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) - 

az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban 

az adott alkalmassági követelmény vonatkozásában előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az 

ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.  

 

A Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerint Ajánlatkérő 5 munkanapos határidő kitűzésével hívja fel az értékelési szempontokra 

figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt az előírt alkalmassági követelmények igazolására szolgáló 

dokumentumok benyújtására. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények 

tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. 
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III.1.3) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság [Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont]: 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

 

P1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés a) pontja alapján 

valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől 

származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal:  

- volt-e számláján a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 

25. pontjában meghatározott 30 napot meghaladó 

sorban álló tétel az eljárást megindító felhívás 

megküldésétől visszafelé számított egy éven (12 

hónapon) belül, 

attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve 

mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az 

adatok rendelkezésre állnak. 

 

 

 

P2) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján saját 

vagy jogelődjének az eljárást megindító felhívás 

megküldését megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó 

számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (kiegészítő 

melléklet nélkül), ha a gazdasági szereplő letelepedése 

szerinti ország joga előírja a közzétételét (amennyiben az 

kötelező). 

 

Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat 

honlapján megismerhető, úgy a beszámoló adatait az 

ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben beszámoló 

benyújtása az ajánlatban nem szükséges, kizárólag az erre 

vonatkozó nyilatkozat. 

 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) 

bekezdésében foglaltak alapján amennyiben az ajánlattevő 

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) 

pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő 

által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után 

kezdte meg működését, akkor alkalmasságát a 321/2015. 

(X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti, a 

közbeszerzés tárgyából (központi orvosi ügyeleti 

feladatok ellátása) származó árbevételről szóló 

nyilatkozattal jogosult igazolni. 

 

 

 

P3) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az 

eljárást megindító felhívás megküldését megelőző három 

lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából 

(központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása) származó 

általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló 

nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött 

létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben 

ezek az adatok rendelkezésre állnak. 

 

 

 

 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: 

 

P1) Az eljárást megindító felhívás megküldésétől 

visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül az 

ajánlattevő egyik számláján sem volt 30 napot meghaladó 

sorban álló tétel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2) Ajánlattevő mérleg szerinti eredménye az eljárást 

megindító felhívás megküldését megelőző három lezárt 

üzleti év valamelyikében nem volt negatív. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amennyiben az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért 

nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes 

időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg 

működését, úgy a működésének ideje alatt a közbeszerzés 

tárgyából (központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása) 

származó nettó árbevételének el kell érnie a nettó 75 

millió forintot. 

 

 

 

 

 

P3) Ajánlattevő rendelkezzen az eljárást megindító 

felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti év 

mindegyikében minimum 

- 25 millió Ft közbeszerzés tárgyából (központi 

orvosi ügyeleti feladatok ellátása) származó – 

általános forgalmi adó nélkül számított – 

árbevétellel. 
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) 

bekezdésében foglaltak alapján amennyiben az ajánlattevő 

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) 

vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert 

olyan jogi formában működik, amely tekintetében a 

beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása 

nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt 

alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett 

bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb 

nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi 

és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő 

kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, 

hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a 

beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása 

nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal 

kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási 

mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által 

elfogadott módjáról. 

 

 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági 

követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet 

(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a 

közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a 

szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó 

pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 

(követelményeket), melynek igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is 

támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt 

igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott 

alkalmassági feltételnek történő megfelelést.  

 

 

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, 

amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi 

alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában 

foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az 

ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás 

teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.  

 

 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdés 

alapján azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott 

minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-ban és a 39. §-ban 

foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel 

az adott alkalmassági követelménynek, a minősített 

ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén 

való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik 

tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által 

benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert 

ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó 

jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő. 

 

 

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi 

dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő 

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján alkalmassági 

követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is 

megfelelhetnek. A P1) és P2) alkalmassági követelmény 

értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a 

gazdasági szereplőkre, így az együttes megfelelés 

lehetősége értelmében elegendő, ha a közös ajánlattevők 

közülük egy felel meg. 
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benyújtani. 

 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114. § (2) 

bekezdés értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti 

nyilatkozatban (Közbeszerzési dokumentumok részeként 

kiadott nyilatkozatminták) a gazdasági szereplő csupán 

arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt 

alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági 

követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 

nem köteles megadni! Az alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés igazolása a Kbt. 69. 

§-ban meghatározottak szerint történik. 
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III.1.4) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont]: 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 2 

 

M1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az 

eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától 

visszafelé számított 3 évben teljesített, a beszerzés 

tárgyával megegyező tárgyú (központi orvosi ügyeleti 

feladatok ellátása) szolgáltatásainak ismertetését a 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23.§ szerint 

meghatározott formában benyújtott nyilatkozat vagy 

igazolás szerint, az alábbi tartalommal: 

- a szerződést kötő másik fél neve és címe; 

- referenciát adó neve, elérhetőségei (telefonszám, 

faxszám, e-mail cím); 

- a szerződés (szolgáltatás) tárgya; 

- a teljesítés helye és ideje, időtartama 

(ÉV/HÓ/NAP-tól ÉV/HÓ/NAP-ig); 

- az ellenszolgáltatás nettó összege és ebből a saját 

teljesítés értéke forintban; 

- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az 

előírásoknak és a szerződésnek megfelelően 

történt-e. 

 

A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia 

kell minden olyan adatot, amely alapján az előírt 

alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés 

egyértelműen megállapítható. 

 

Amennyiben a referencia nyilatkozat/igazolás szerinti 

szerződés tárgya bővebb, mint a kért referencia tárgya, 

akkor a referencia igazolásban/nyilatkozatban meg kell 

adni a kért, közbeszerzés tárgyára (központi orvosi 

ügyeleti feladatok ellátása) vonatkozó ellenszolgáltatás 

részösszegét. 

 

 

Amennyiben az ismertetett szolgáltatás teljesítésében az 

alkalmassági minimumkövetelményt igazoló gazdasági 

szereplő közös ajánlattevő tagjaként, vagy alvállalkozóként 

vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos 

aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is 

meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja 

figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során. 

 

 

A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (5) bekezdése 

alapján ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített 

központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó 

referencia igazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – 

nem állítható ki az egyes ajánlattevő által végzett munkák 

elkülönítésével, úgy az ismertetésben az alábbiaknak is 

szerepelnie kell: 

- nyilatkozat arról, hogy a referencia igazolás nem 

állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett 

munkák elkülönítésével, továbbá 

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a közös 

ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása 

mellett történt, valamint 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2 

 

M1) Az ajánlattevő rendelkezzen  

- az eljárást megindító felhívás megküldésének 

időpontjától visszafelé számított 3 éves időtartamon 

belül, 

- legalább két db, 

- szerződésszerűen teljesített, 

- a beszerzés tárgyával megegyező tárgyú (központi 

orvosi ügyeleti feladatok ellátása) szolgáltatásából 

származó, 

referenciával, amelyek közül 

- legalább 1 db folyamatosan, minimum 24 hónapon 

keresztül, megszakítás nélkül, folyamatosan 

teljesített és minimum nettó 25 millió forint értékű 

központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására, 

továbbá 

- legalább 1 db minimum 10.000 lakosságú központi 

orvosi ügyeleti feladatok ellátása tevékenységre 

vonatkozzon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a 

teljesítést közös nyertes ajánlattevőként végezte, az 

Ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az 

alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát 

veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való 

megfelelés vizsgálata során, kivéve az alábbi esetet: 

- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (5) 

bekezdés alapján, ha a nyertes közös 

ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra 

vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés 

oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes 

ajánlattevők által végzett munkák 

elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia 

igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett 

ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás 

egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a 

teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges 

felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást 

benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés 

aránya elérte a 15%-ot. 
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- az igazolást benyújtó által végzett teljesítés aránya 

százalékban. 

 

 

 

M2) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak 

a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, szakmai 

tapasztalatuk ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, akiket 

be kíván vonni a teljesítésbe. 

 

Az ajánlatban ismertetésre kerülő szakemberek 

tekintetében az ajánlatban csatolni kell: 

- a szakemberektől származó, képzettségét, szakmai 

tapasztalatát, gyakorlatát bemutató, saját kezűleg aláírt 

szakmai önéletrajzokat úgy, hogy az önéletrajzokból 

egyértelműen derüljenek ki az alkalmassági feltételként 

előírt, a szakemberekkel szemben támasztott alkalmassági 

minimumkövetelményeknek való megfelelőség, 

- a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási 

nyilatkozatokat arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő 

nyertessége esetén részt vesznek a teljesítésben 

- a szakemberek végzettségét és képzettségét igazoló 

dokumentumok egyszerű másolatát. 

 

A szakmai tapasztalat ismertetését az önéletrajzban 

ÉV/HÓNAP bontásban, valamint kezdő és befejező 

időpont szerint szükséges részletezni.  

 

 

Ahol a szakmai gyakorlati idő vonatkozásában, 

időtartamban került meghatározásra a 

minimumkövetelmény, ott a szakmai önéletrajznak a 

szakmai gyakorlat idejét év, hónap megjelöléssel kell 

tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai gyakorlat a felsorolt, a 

minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi 

munkák időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. 

A minimumkövetelmény szerint időtartamban 

megállapított szakmai gyakorlat igazolására megjelölt 

munkák időtartamai esetében fellépő időintervallum 

átfedés, azaz ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai 

gyakorlat nem minősíthető többszörös szakmai gyakorlati 

időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak 

kell lenni az alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés. 

 

 

 

M3) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

21.§ (3) bekezdés c) pontja alapján ismertetnie kell a 

minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2/1) Ajánlattevő rendelkezzen 

- legalább 2 fő, 

- a 4/2000. (II.25.) Eü.M. rendelet 11.§ (9) 

bekezdésében meghatározott képzettséggel és 

- legalább 3 év (36 hónap) orvosi ügyeletben 

végzett szakmai gyakorlattal 

rendelkező orvossal. 

 

 

 

M2/2) Ajánlattevő rendelkezzen 

- legalább 2 fő, 

- a 60/2003. ESZCSM rendelet központi ügyeletre 

vonatkozó előírásainak megfelelő ápolói 

képzettséggel és 

- legalább 3 év (36 hónap) orvosi ügyeletben 

végzett szakmai gyakorlattal 

rendelkező ápolóval. 

 

 

 

M2/3) Ajánlattevő rendelkezzen 

- legalább 2 fő, 

- a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

képzettséggel és 

- érvényes PAV1 minősítéssel, valamint 

- legalább 3 év (36 hónap) orvosi ügyeletben 

végzett szakmai gyakorlattal 

rendelkező gépkocsivezetővel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M3) Ajánlattevő rendelkezzen érvényes, a közbeszerzés 

tárgyára (orvosi ügyeleti feladatok ellátása) vonatkozó, 

ISO 9001 jelű szabvány szerinti, vagy az ezzel 

egyenértékű, minőségirányítási rendszer működtetéséről 

szóló, akkreditált tanúsító által kiadott tanúsítvánnyal, 

vagy azzal egyenértékű dokumentummal a 321/2015. 

(X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésében foglaltak 

szerint. 
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M4) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés f) pontja alapján a 

szolgáltatás teljesítéséért felelős személy megnevezését, 

végzettségét tartalmazó nyilatkozatát. 

 

Az ajánlatban ismertetésre kerülő, a szolgáltatás 

teljesítéséért felelős személy tekintetében az ajánlatban 

csatolni kell: 

- a szolgáltatás teljesítéséért felelős személytől származó, 

végzettségét, szakmai tapasztalatát, gyakorlatát bemutató, 

saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzokat úgy, hogy az 

önéletrajzokból egyértelműen derüljenek ki az alkalmassági 

feltételként előírt, a szakemberekkel szemben támasztott 

alkalmassági minimumkövetelményeknek való 

megfelelőség, 

- a szolgáltatás teljesítéséért felelős személy által aláírt 

rendelkezésre állási nyilatkozatokat arra vonatkozóan, hogy 

az ajánlattevő nyertessége esetén részt vesz a teljesítésben 

- a szolgáltatás teljesítéséért felelős személy végzettségét és 

képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát. 

 

A szakmai tapasztalat ismertetését az önéletrajzban 

ÉV/HÓNAP bontásban, valamint kezdő és befejező 

időpont szerint szükséges részletezni. 

 

 

Ahol a szakmai gyakorlati idő vonatkozásában, 

időtartamban került meghatározásra a 

minimumkövetelmény, ott a szakmai önéletrajznak a 

szakmai gyakorlat idejét év, hónap megjelöléssel kell 

tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai gyakorlat a felsorolt, a 

minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi 

munkák időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. 

A minimumkövetelmény szerint időtartamban 

megállapított szakmai gyakorlat igazolására megjelölt 

munkák időtartamai esetében fellépő időintervallum 

átfedés, azaz ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai 

gyakorlat nem minősíthető többszörös szakmai gyakorlati 

időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak 

kell lenni az alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés. 

 

 

 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági 

követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet 

(vagy személy) kapacitására támaszkodva is 

megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi 

jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az 

ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító 

felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon 

alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek 

igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) 

bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon 

köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő 

megfelelést. 

 

 

M4) Ajánlattevő rendelkezzen: 

- legalább 1 fő, 

- a szolgáltatás teljesítéséért felelős, 

- a 4/2000. (II.25.) Eü.M. rendelet 11.§ (9) 

bekezdésében meghatározott képzettséggel és 

- legalább 3 év (36 hónap) orvosi ügyeletben 

végzett szakmai vezetői gyakorlattal 

rendelkező orvossal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján alkalmassági 

követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is 

megfelelhetnek. Az M3) és M4) alkalmassági 

követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként 

vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, így az együttes 

megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha a közös 

ajánlattevők közülük egy felel meg. 

 

 

 

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került 

meghatározásra, ennek indokolása: 2 
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Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás 

M1)-M4) pontjaiban előírt alkalmassági követelmény 

vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) 

kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően  csatolni kell az 

ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben 

vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely 

alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 

erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt.   

 

 

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás M1), M2) és 

M4) pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelmény 

vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) 

bekezdésében, továbbá az M1) pontjában előírt 

alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában és a 

Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra. 

 

 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés 

alapján azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 

30.) Korm. rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott 

minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-ban és a 39. §-ban 

foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel 

az adott alkalmassági követelménynek, a minősített 

ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén 

való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik 

tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által 

benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert 

ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó 

jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő. 

 

 

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi 

dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő 

benyújtani. 

 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114. § (2) 

bekezdés értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti 

nyilatkozatban (Közbeszerzési dokumentumok részeként 

kiadott nyilatkozatminták) a gazdasági szereplő csupán 

arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt 

alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági 

követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 

nem köteles megadni! Az alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés igazolása a Kbt. 69. 

§-ban meghatározottak szerint történik. 
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III.1.5) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 2 

SZ1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (2) 

bekezdése alapján a szakmai tevékenység végzésére 

vonatkozó alkalmasság vonatkozásában előírt követelmény 

tekintetében  

- Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő 

esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az 

ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól 

ingyenesen, elektronikusan kérhető 

cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók 

nyilvántartásának adatai alapján; 

- nem Magyarországon letelepedett gazdasági 

szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. 

mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti 

igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy 

nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. 

 

Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás 

SZ1) pontjában előírt alkalmassági követelmény 

vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) 

kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az 

ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben 

vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely 

alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 

erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt.  

 

Az eljárást megindító felhívás SZ1) pontjában előírt 

alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető 

igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet 

valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a 

nyilvántartásban szereplés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 

65. § (7) bekezdés szerint csatolandó 

kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. 

 

 

 

 

 

 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2 

SZ1) A gazdasági szereplő legyen bejegyezve a 

cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók 

nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett 

gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 

2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló 

nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett 

mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. 
 

 

III.1.6) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 

III.1.7) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 

 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos 

helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja 

 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik 

 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott 
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III.1.8) A szerződés biztosítékai és a szerződést megerősítő biztosítékok: 2 

 

A szerződés biztosítékai: 

- 

 

 

A szerződést megerősítő biztosítékok: 

 

A 2013. évi V. törvény 6:186. § (1) bekezdése szerint nyertes Ajánlattevő kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, 

amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés késedelmes teljesítése, hibás teljesítése, vagy meghiúsulása 

esetén). Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 

 

 

 

A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér:  

 
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a neki felróható okból a szerződésben foglaltakat nem teljesíti, úgy a mulasztással 

érintett napokra szolgáltatási díjra nem jogosult, és a mulasztással érintett napokra eső szolgáltatási díjjal megegyező 

összegű kötbér fizetésre kötelezhető. Ezen összeget a szolgáltatási díj havi esedékes összegéből az ajánlatkérő jogosult 

levonni. 

 

A szerződésnek a nyertes ajánlattevőnek felróható meghiúsulása esetére (a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, vagy 

Megbízó szankciós elállása vagy felmondása nyertes ajánlattevő szerződésszegése okán) a nyertes ajánlattevő 

meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a 12 havi nettó megbízási díj összegének 30%-a. 

 

Ajánlatkérő a meghiúsulási kötbér összegét jogosult a nyertes ajánlattevő által kiállított számlába beszámítani a Kbt. 

135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. 

 

Amennyiben a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes 

követelésre, akkor az esedékes összeget a nyertes ajánlattevő köteles 10 napon belül az Ajánlatkérőnek átutalni. 

A meghiúsulási kötbér összege az eljárás alapján megkötött szerződés meghiúsulásának pillanatától az Ajánlatkérő 

külön felszólítása nélkül azonnal esedékes. 

 

Ajánlatkérő valamennyi kötbértípus esetén jogosult a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb 

jogait is érvényesíteni. 

 

A szerződés biztosítékaival, illetve a szerződést megerősítő biztosítékokkal kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes 

szabályokat a Szerződéstervezet tartalmazza. 

III.1.9) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 

 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). 

 

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

 

Nyertes Ajánlattevő havonta utólag jogosult számlát benyújtani az előző hónapban elvégzett szolgáltatásokról. 

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást havonta utólag, az igazolt teljesítést követően, a teljesítésigazolás birtokában 

tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, leigazolt számla/számlák ellenében az ajánlatkérőként szerződő fél 

általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással – forintban – átutalással teljesíti nyertes Ajánlattevőnek a Kbt. 

135. § (1), (3), (5) és (6) bekezdéseiben, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően  

- amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130 § (1)-(2) 

bekezdésében, 

- amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Kbt. 135. § (3) bekezdésében  

foglaltak alapján, figyelemmel az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. § vonatkozó 

rendelkezéseire. 

 

A megrendelőként szerződő ajánlatkérő - amennyiben a vállalkozóként szerződő ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót 
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vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt 

ellenértéket: 

a) a vállalkozóként szerződő ajánlattevő legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy közülük 

melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből; 

b) az összes vállalkozóként szerződő ajánlattevő legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az 

általa a teljesítésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből; 

c) a megrendelőként szerződő ajánlatkérő felhívja a vállalkozóként szerződő ajánlattevőket, valamint a b) pont szerinti 

alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy 

amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a 

szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál 

nem régebbi együttes adóigazolást; 

d) a megrendelőként szerződő ajánlatkérő az ajánlattevői (vállalkozói) és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla 

kézhezvételét követő harminc napon belül közvetlenül utalja át minden egyes vállalkozóként szerződő ajánlattevőnek és 

alvállalkozónak; 

e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely vállalkozóként szerződő ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a 

kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, a megrendelőként szerződő ajánlatkérő az 

ajánlattevői (vállalkozói), illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) 

bekezdése szerint visszatartja. 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. 

évi XCII. sz. törvény (Art) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetén alkalmazni kell. 

 

Amennyiben az Ajánlattevő a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből adódó késedelmes 

kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 

6:155. § (1) és (3) bekezdése az irányadó. 

 

Az Art. 36/A. § (3) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti 

összegre lehet alkalmazni. 

 

 

Vonatkozó jogszabályok különösen: 

- A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; 

- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §-a; 

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; 

- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet; 

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; 

- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény. 

 

 

A fizetési feltételek részletes szabályait a Szerződéstervezet tartalmazza. 

III.1.10) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2 

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) 

által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását. 

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2 

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

 A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 

- Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény; 

- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény; 

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

- Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004 (V.11.) 

ESzCsM. rendelet; 

- Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési  

- engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet; 

- Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a 

működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 

17.) EüM rendelet; 
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- Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) 

ESzCsM rendelet. 

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 

Az alábbiakban felsorolt jogszabályok előírásainak betartása: 

- Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény; 

- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény; 

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

- Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004 (V.11.) 

ESzCsM. rendelet; 

- Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési  

- engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet; 

- Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a 

működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 

17.) EüM rendelet; 

- Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) 

ESzCsM rendelet; 

- Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. 

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

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

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

(klasszikus ajánlatkérők esetében) 

 Nyílt eljárás  

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

 Meghívásos eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

 Tárgyalásos eljárás 

 Gyorsított eljárás 

Indokolás: 

 Versenypárbeszéd 

 Innovációs partnerség 

 Kbt. 115. § szerinti hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás 

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében) 

 Nyílt eljárás 

 Meghívásos eljárás 

 Tárgyalásos eljárás 

 Versenypárbeszéd 

 Innovációs partnerség 

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ] 

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul 

 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják 

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: 

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: 

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentesére 

irányuló információ 

 Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó 

megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. 

IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében) 

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

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2 

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni 

További információk az elektronikus árlejtésről: 

 

 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 

Dátum: (2016/08/05) Helyi idő: (11:00) 
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IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 

napja 4(részvételi felhívás esetében) 

Dátum: (éééé/hh/nn) 

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

Magyar. A megjelölt nyelven kívül más nyelven az ajánlat nem nyújtható be. 1 

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében) 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) 

vagy 

Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei 

Dátum: (2016/08/05) Helyi idő: (11:00)  

Hely: Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala 

Cím: Sárbogárd, Hősök tere 2., Polgármesteri iroda 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:  

A Kbt. 68. § (1), (3)-(4), valamint (6) bekezdései szerint. 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű  igen  nem 

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2 

 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 

 A megrendelés elektronikus úton történik 

 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 

 A fizetés elektronikus úton történik 

 

VI.3) További információk: 2 

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés 

 Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, 

ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. 

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: 

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében) 

 Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. 

Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint). 

 

A befizetés helye vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:  

Magyar Takarékszövetkezeti Bankt Zrt.  

11500092-11100001 

 

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: 
Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei:  
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A Kbt. 54.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet a 

Kbt. 54.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig a felhívásban meghatározott 

mértékben kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. 

 

Az ajánlati biztosíték teljesíthető az Ajánlatkérő Magyar Takarékszövetkezeti Bankt Zrt-nél vezetett 11500092-

11100001 számú számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig, készpénz-átutalási igazoláson vagy átutalással a 

következő megjelöléssel: „Ajánlati biztosíték: „Felnőtt és gyermek központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása”. Az 

ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (5)-(7) bekezdése alapján kerül visszafizetésre. 

 

Az ajánlati biztosíték pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával is 

teljesíthető. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciának vagy készfizető kezességnek az ajánlati 

kötöttség időtartamáig érvényben kell lennie. 

Az ajánlati biztosíték teljesíthető továbbá biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 

tartalmazó - kötelezvénnyel is. 

Amennyiben ajánlattevők átutalással kívánják az ajánlati biztosítékot nyújtani, az átutalásról szóló igazolást csatolni 

szükséges az ajánlathoz, továbbá az ajánlatban csatolni kell egy nyilatkozatot, hogy mely számlára lehet a biztosítékot 

visszautalni. 

 

Az ajánlati biztosítékot ajánlatkérő akkor tekinti rendelkezésre bocsátottnak és ajánlatkérő által lehívhatónak, ha az 

ajánlati biztosíték összegét az Ajánlatkérő számláján jóváírták, vagy a megfelelő tartalmú eredeti bank vagy biztosító 

általi garancia-levelet, vagy a megfelelő tartalmú eredeti készfizető kezességet vállaló eredeti kötvényt az ajánlat 

megfelelően tartalmazza. 

 

Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása tekintetében, amennyiben az ajánlati biztosítékot az ajánlattevő pénzügyi 

intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés 

alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény formájában bocsátja rendelkezésre, abban az 

esetben azt a Kbt. 47.§ (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel eredeti példányban kell benyújtani az ajánlatban, hogy 

annak lehívhatósága biztosított legyen. 

 

A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik 

közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. 

 

Érvénytelen az ajánlat a Kbt. 73. § (6) bekezdésének b) pontja alapján, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az 

ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. 

 

Az ajánlati biztosíték a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé nem válhat. 

 

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk 

 Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja. 

A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye: 

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele 

 Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét 

(részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek 

tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2 

Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb 

hiánypótlás elrendelése  igen  nem 

A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 71.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján nem rendel el az ajánlatkérő 

újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha 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. 

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2 

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja 1 

Rész száma: 2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ] 
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VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ 2 

 Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése. 

Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: 

 

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:  

Az ajánlatok értékelésekor az egyes részszempontokra adható pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 100 pont, amely 

minden részszempont esetében azonos. 2 

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 

 

Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány szempont 

alapján bírálja el. 

 

 

1. rész-szempont: Havi nettó vállalási ár (OEP díj + Ajánlatkérői önerő összesen, HUF) 

A havi nettó vállalási árat (OEP díj + Ajánlatkérői önerő összesen, HUF) forintban kell megadni. 

Ajánlatkérő számára az egyösszegű havi nettó vállalási árat (OEP díj + Ajánlatkérői önerő összesen, HUF) illetően a 

legalacsonyabb érték a legkedvezőbb.  

Az 1. rész-szempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a 

ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat 

részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított fordított arányosság szerint kerül 

megállapításra. 

Az 1. részszempont esetében a pontszámok megállapítása az alábbi képlet alapján történik: 

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható 

módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A fejezet 1. pont ba) alpont 

szerinti relatív értékelési módszer, a "fordított arányosítás" módszere:  

 

Alegkedvezőbb/A vizsgált * (100-1) + 1. 

 

 

 

2. rész-szempont: Az egészségügyi ellátás magas minőségét, a jogszabályokban előírt adminisztratív kötelezettségek 

magas színvonalú ellátását biztosító szakmai terv minősége, kidolgozottsága 

Az egészségügyi ellátás magas minőségét, a jogszabályokban előírt adminisztratív kötelezettségek magas színvonalú 

ellátását biztosító szakmai terv minősége, kidolgozottsága értékelési rész-szempont tekintetében az ajánlatkérő a 

felolvasólapon „Az egészségügyi ellátás magas minőségét, a jogszabályokban előírt adminisztratív kötelezettségek 

magas színvonalú ellátását biztosító szakmai terv” oldalszámát (tól-ig) kéri feltüntetni. 

Az egészségügyi ellátás magas minőségét, a jogszabályokban előírt adminisztratív kötelezettségek magas színvonalú 

ellátását biztosító szakmai terv annak bemutatása céljából kell elkészíteni, hogy a közbeszerzés tárgyát képező 

szolgáltatás tekintetében a megadott szempontok alapján az ajánlattevő miként mutatja be a szolgáltatás teljes 

folyamatában elvégzendő feladatokat. 

Az Ajánlattevő „Az egészségügyi ellátás magas minőségét, a jogszabályokban előírt adminisztratív kötelezettségek 

magas színvonalú ellátását biztosító szakmai tervet” a közbeszerzési dokumentumban meghatározott struktúrában és 

tartalmai elemek kifejtésével készítse el. 

 

Az egészségügyi ellátás magas minőségét, a jogszabályokban előírt adminisztratív kötelezettségek magas színvonalú 

ellátását biztosító szakmai terv minősége, kidolgozottsága értékelési rész-szempont esetén az ajánlatkérő által értékelt 

jellemzők a következők: 

2.1. rész-szempont: Az ügyeletben feladatot ellátók tevékenységi körének és az ellátás egyes folyamatainak 

meghatározása 

2..2. rész-szempont: Az ügyeleti tevékenység dokumentációs rendjének bemutatása 

2.3. rész-szempont: Az egyes ügyeleti betegellátásokról, a páciens háziorvosa irányába történő tájékoztatás tervezett 

rendszerének bemutatása 

2.4. rész-szempont: Az ügyeleti ellátással kapcsolatos beteg-panaszok ajánlattevő általi kivizsgálására vonatkozó 

szabályozás bemutatása 

2.5. rész-szempont: Az Ajánlatkérő szakmai tervező tevékenységének támogatására alkalmas, az ügyeleti ellátás 

szakmai jellemzőit adekvátan leíró jelentési rendszer tervezetének bemutatása 
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Az egészségügyi ellátás magas minőségét, a jogszabályokban előírt adminisztratív kötelezettségek magas színvonalú 

ellátását biztosító szakmai terv minősége, kidolgozottsága értékelésének ismertetése: 

A 2.1.-2.5. rész-szempontok tekintetében ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb 

ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója (KÉ. 2012. évi 61. 

szám) III.A fejezet 2. pontja szerinti „sorba rendezés”módszerét alkalmazza. 

Ajánlatkérő a benyújtásra kerülő, „Az egészségügyi ellátás magas minőségét, a jogszabályokban előírt adminisztratív 

kötelezettségek magas színvonalú ellátását biztosító szakmai terv”-ben kifejtésre kerülő tartalmi elemek alapján azt 

vizsgálja, hogy az ajánlattevők egymáshoz viszonyítottan, a mintafeladatból fakadó műszaki specifikumok mellett és a 

vonatkozó jogszabályi előírások, műszaki leírások, szabványok alapulvételével milyen szakmai felkészültséggel, 

körültekintéssel szerveznék meg a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás tekintetében elvégzendő feladatokat. 

Az értékelés során a közbeszerzés tárgya szerinti, szakmai szakértelemmel rendelkező Bíráló Bizottsági tag (1 fő) a 

2.1.-2.5. rész-szempontok tekintetében rangsorolja az ajánlatokat az alábbiak szerint: 

A sorba rendezés keretében a 2.1.-2.5. rész-szempontok vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti, szakmai 

szakértelemmel rendelkező Bíráló Bizottsági tag egyenként értékeli a vizsgálati elemek vonatkozásában az ajánlatokat 

úgy, hogy a 2.1.-2.5. rész-szempontok vonatkozásában a szakmailag legjobb ajánlat az 1. az ezt követő a 2. helyezést, 

az azt követő a 3. és így tovább helyezést kapja. A sorba rendezés nem zárja ki, hogy – azonos színvonal esetén – az 

adott tartalmi elem tekintetében egyazon helyezés több ajánlattevő számára is kiosztható legyen. 

Ezt követően az elért helyezési számokat ajánlatkérő a következők szerint pontszámokká alakítja:  

Ajánlatkérő számára a legkevesebb összesített, átlagolt helyezési számot elért ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb. 

Ajánlatkérő a legkevesebb összesített, átlagolt helyezési számot elért ajánlatra a maximális pontot (100 pont) adja, a 

többi összesített, átlagolt helyezési számú ajánlatra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: 

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható 

módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A fejezet 1. pont ba) alpont 

szerinti relatív értékelési módszer, a "fordított arányosítás" módszere:  

 

A legkedvezőbb/A vizsgált * (100-1) + 1;  

 

 

 

A pontozás mindegyik rész-szempont esetében két tizedesjegy pontossággal történik. 

 

A rész-szempontok pontszámai megszorzásra kerülnek a rész-szempont eljárást megindító felhívásban meghatározott 

súlyszámával, és ezek a súlyozott pontszámok kerülnek összesítésre. Az így kapott eredmény adja az ajánlat összesített 

pontszámát. A nyertes a legmagasabb összesített pontszámot elérő ajánlattevő lesz. 

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ 

 Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer 

alkalmazásával határozza meg. 

VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében) 

 Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően 

végzi el. 

 Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok 

értékelését követően végzi el. 

VI.3.12) További információk: 

1) A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:   
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően korlátlanul és teljes 

körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikus úton, a Kbt. 57. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárást 

megindító felhívás megküldésének időpontjától hozzáférhetővé teszi az alábbi elektronikus elérhetőségen: 

www.procurementauditkft.hu/letoltesek/ Sárbogárd 

 

A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek 

vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton kell letölteni, melyet a közbeszerzési 

dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és Ajánlatkérő részére - a +3652688948 telefax számra 

vagy a procurementkft@gmail.com címre - történő haladéktalan visszaküldésével kell igazolni, továbbá az ajánlat 

részeként ajánlattevőnek csatolnia kell a kitöltött és az ajánlatkérő részére visszaküldött regisztrációs lap másolati 

példányát. 

 

http://www.procurementauditkft.hu/letoltesek/
mailto:procurementkft@gmail.com
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Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 41.§ (1) bekezdés c) pontjára és a 

41.§ (4) bekezdésére figyelemmel elektronikus úton történő kommunikáció kizárólag legalább fokozott 

biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumba foglalt formában tehető meg!!!! 

 

A fentiekre tekintettel nyomatékosan felhívja Ajánlatkérő Ajánlattevő figyelmét arra, hogy azon e-mailt vagy 

e-mail útján megküldött dokumentumot/nyilatkozatot/kiegészítő tájékoztatás kérést mely nincsen fokozott 

biztonságú elektronikus aláírással ellátva, Ajánlatkérő nem tekinti joghatással bíró 

dokumentumnak/nyilatkozatnak/ kiegészítő tájékoztatás kérésnek és ezen dokumentumot/nyilatkozatot/ 

kiegészítő tájékoztatás kérést az eljárás során figyelmen kívül hagyja! 

 

Ajánlatkérő nem tekinti joghatással bíró dokumentumnak és nem fogadja el, a kézjeggyel (aláírással) ellátott, 

majd csatolmányként egyszerű e-mailben megküldött dokumentumot sem. 

 

2) Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül megindításra:            igen     nem 

 

3) Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget, illetve kér felvilágosítást. 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 71.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján nem rendel el az 

ajánlatkérő újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha 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. 

 

4) Ajánlati ár: Az ajánlati árat (Havi nettó vállalási ár (OEP díj + Ajánlatkérői önerő összesen, HUF)) forintban 

(HUF) kell megadni az ajánlatban. 

 

5) Ajánlattételi nyilatkozat: Az ajánlatban csatolni kell - eredeti példányban - az ajánlattevő cégszerűen aláírt 

kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés 

megkötésére és teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlat 66. § (1) bekezdése szerint 

benyújtott egy papír alapú eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát 

kell tartalmaznia.  

 

6) Nyilatkozat KKV státuszról: Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint arra 

vonatkozóan, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-vagy 

középvállalkozásnak minősül-e. 

 

7) Felolvasólap: A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni, amelyet az ajánlat 

elején kell elhelyezni, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat.  

 

8) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról. A nemleges nyilatkozatokat 

is csatolni kell! 

 

9) Képviseleti jogosultság igazolása: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá – adott 

esetben – az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó és/vagy erőforrást képviselő személy(ek) aláírási 

címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját (egyszerű másolatban). 

Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviseletre jogosult írja alá, úgy a képviseletre jogosult 

személytől származó teljes bizonyító erejű, magánokiratba foglalt meghatalmazást is kell csatolni. 

Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó és/vagy erőforrást nyújtó 

gazdasági szereplő nem tartozik a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény hatálya alá, elegendő, ha az 

ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó és/vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az 

ajánlathoz olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen 

szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen 

beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. 

 

10) Változásbejegyzés: Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő) nyilatkozni köteles, hogy a 

cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van-e folyamatban (a nemleges nyilatkozatot is 

csatolni kell!).  

Amennyiben a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van folyamatban, Ajánlattevőnek 

(közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek) a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében 

csatolni kell az ajánlatban a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság 

által megküldött igazolást. 
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11) Jogutódlás: Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett 

gazdasági szereplő az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az 

ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így 

különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is. 

 

12) Alkalmasságot igazoló más szervezet megjelölése: Amennyiben az Ajánlattevő alkalmassága igazolásához más 

szervezet kapacitására támaszkodik, az ajánlatában meg kell jelölnie azt a szervezetet vagy személyt, akinek a 

kapacitására az alkalmassági követelményeknek megfelelés végett támaszkodik, valamint meg kell jelölnie azon 

alkalmassági minimumkövetelményt - feltüntetve az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény eljárást 

megindító felhívásban meghatározott pontos számát és betűjelét - melyet ezen szervezettel vagy személlyel igazol. 

 

13) Ajánlattevő a szolgáltatás ellátásához szükséges minden személyi és tárgyi feltételt teljes körűen köteles biztosítani. 

 

14) Ajánlattevő köteles az ajánlatban külön nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy mely pénzügyi intézménynél, mely 

számlaszámon bonyolítja pénzforgalmát. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt is, hogy a megnevezett pénzügyi 

intézményeken kívül más pénzügyi intézménynél nem vezet számlát, továbbá adott esetben indoklást is kell, hogy 

tartalmazzon a cégkivonatban lévő és az ajánlatban benyújtott számlavezető pénzügyi intézmények és/vagy 

pénzforgalmi jelzőszámok közötti esetleges eltérés okáról. 

 

15) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a szerződéstervezet elfogadásáról. 

 

16) A szolgáltatásra vonatkozó, a III.2.2 pontban felsorolt jogszabályokban meghatározottak betartásának vállalására az 

ajánlattevőnek írásbeli nyilatkozatot kell tennie ajánlatában. 

 

17) Ajánlattal kapcsolatos egyéb követelmények: Ajánlattevőnek ajánlatát egy eredeti papír alapú példányban (zárt, 

sértetlen csomagolásban), valamint egy, az eredeti papír alapú példányról készített elektronikus (CD vagy DVD 

vagy egyéb elektronikus adathordozó) példányban jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf vagy azzal 

egyenértékű formátumban kell benyújtani az eljárást megindító felhívás I.3) pontjában megadott címre közvetlenül 

vagy postai úton. (A postán feladott ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha 

annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai 

küldemények elvesztéséből, elirányításából vagy postázási késedeleméből eredő kockázat az ajánlattevő viseli.) 

Az elektronikus másolat benyújtása elsődlegesen zöld, környezetvédelmi szempont, amely az Ajánlatkérő értékelő 

munkájának gyorsítása, könnyítése céljából is szükséges, ugyanakkor a papíralapon az előírt módon benyújtott 

ajánlat képezi az elbírálás tárgyát. Az elektronikus melléklet nem jelenti az ajánlatnak a 257/2007. (X. 4.) Korm. 

rendelet szerinti elektronikus benyújtását. Amennyiben a papír alapú eredeti és az elektronikus adathordozón 

beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti papír alapú példány szerint kerül értékelésre, 

Ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. 

Az ajánlat eredeti papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első 

vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az Ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell 

írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.  

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. Az Ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B 

oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. 

Az ajánlatban lévő, minden – az Ajánlattevő vagy más szervezet által készített -  rá vonatkozó  nyilatkozatot a 

végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 

személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tól 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 ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok 

oldalszám alapján megtalálhatóak. 

A csomagolásnak biztosítani kell a következőket: 

- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag, doboz sértetlen, annak lezárást követően abból semmit sem 

vettek ki és/vagy abba semmit sem tettek be, 

- Az ajánlat csomagolásán a következőket kell feltüntetni: 

“Sárbogárd Város Önkormányzata  

AJÁNLAT- „Felnőtt és gyermek központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása” 

AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ ELŐTT NEM FELBONTANDÓ!” 

Amennyiben a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a 

benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért.  
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Az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett ajánlatot Ajánlatkérő a jelentkező személyének megállapítása 

céljából felbontja, a határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet az összes – 

beleértve az elkésett – ajánlattevőnek megküld. 

Amennyiben az ajánlat több papír alapú példányban kerül benyújtásra, úgy az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, 

hogy az az eredeti, a másolati példány(ok)on pedig, hogy az(ok) a másolat(ok). 

Amennyiben eltérés van az ajánlat „eredeti” és „másolat” példánya(i) között, az Ajánlatkérő az „eredeti” példányt 

tekinti irányadónak. 

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú 

(eredeti) példánnyal megegyezik. 

Amennyiben a papír alapon benyújtásra kerülő eredeti ajánlat és az elektronikusan benyújtott ajánlat tartalma eltér, 

úgy az ajánlatkérő a bírálatnál a papír alapon benyújtott eredeti ajánlatot veszi figyelembe. 

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumban előírt dokumentumok egyszerű másolatban is 

benyújthatóak, kivéve ahol a közbeszerzési dokumentum ettől eltérően rendelkezik. Amennyiben a közbeszerzési 

dokumentum alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot 

szükséges becsatolni (pl.: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti, vagy hiteles 

másolatban kell becsatolni az eredeti ajánlatban. Az eredeti példányban benyújtandó dokumentumok körét a 

dokumentáció szabályozza. 

 

18) Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében – helyszíni konzultáció nélkül – biztosítja a 

teljesítés helyszíneinek egyéni megtekintését, az ajánlattételi határidőt megelőző ötödik naptári napig, kizárólag 

munkanapokon 17:00 és 19:00 óra között, jelen Ajánlattételi felhívás I.3. pontjában megadott előzetes telefonon 

történő egyeztetési feltételek szerint. 

Ajánlatkérő javasolja, hogy az Ajánlattevők a megalapozott ajánlattétel érdekében a munkák helyszínét előzetesen 

tekintsék meg. 

A helyszín(ek) megtekintése során kapott információkat, kéréseket, stb. Ajánlatkérő nem tekinti kiegészítő 

tájékoztatásnak, így azok az ajánlattétel során nem vehetők figyelembe. 

 

19) Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő jelen eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. § (1) és (5) 

bekezdésében foglaltak szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő 

tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik napot 

(tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik 

napig megérkeznek ajánlatkérőhöz.  

Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az 

ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 

52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. 

Amennyiben az eljárás során kiegészítő tájékoztatásra kerül sor, az ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy ajánlata 

elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat figyelembe vette. 

 

20) Fordítás: Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű 

okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar 

nyelven került kiállításra és benyújtásra, úgy az Ajánlatkérő előírja a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt 

annak magyar nyelvű fordításának benyújtását. Ajánlatkérő az Ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. 

Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az Ajánlattevő képviseletére jogosult 

személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az 

Ajánlattevő a felelős. A magyar nyelvű dokumentum az irányadó.  

 Ajánlatkérő a fentieken túl elfogadja az eredetileg két nyelven készült iratokat, nyilatkozatokat is. Ajánlatkérő 

felhívja a figyelmet a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltakra. 

 

21) Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-

európai idő szerint értendő. Kétség esetén ajánlatkérő a 180-as telefonszám “Pontos idő” felhívásával ellenőrzi azt. 

 

22) Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatok munkanapokon, hétfőtől-csütörtökig 8:00 és 12:00 óra, míg pénteken 8:00 és 

12:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 8:00 óra és az ajánlattétel határideje között nyújthatók be. Egyéb 

időpontban történő benyújtás esetén előzetes telefonos egyeztetés szükséges. A postán feladott ajánlatokat az 

ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor 

kerül. 

 

23) Árfolyamok:  
Az ajánlatban – esetlegesen – EUR-ban vagy más devizában előforduló összegeket Ajánlatkérő 

- a beszámolóból származtatható adatok tekintetében a mérleg fordulónapján érvényes, 
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- az árbevételre vonatkozó nyilatkozat tekintetében az adott év utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által 

közzétett HUF/EUR vagy HUF/egyéb deviza árfolyamon veszi figyelembe. 

Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi 

bankja által felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek 

szerint. 

Átszámítás esetén Ajánlattevőnek az ajánlatában közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.  

 

Az ajánlatban bemutatott referenciák esetében – esetlegesen – a különböző devizák forintra történő átszámításánál 

az ajánlattevőnek a teljesítés napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank által közzétett HUF/EUR vagy HUF/egyéb 

deviza árfolyamokat veszi figyelembe az Ajánlatkérő. 

Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi 

bankja által felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek 

szerint. 

Az ajánlattevőnek a III.1.4. M1) pontban meghatározott alkalmassági feltétel igazolásához az alkalmazott 

átszámítási árfolyamot meg kell adnia ajánlatában akként, hogy feltünteti az általa irányadónak tartott értéket és 

devizanemet, majd ezt követően feltünteti az átszámításnak megfelelő értéket. 

 

24) A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő az 

alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket: 

 III.1.3) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: P1)-P3) pont, 

 III.1.4) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: M1)-M4) pont, 

III.1.5) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ1) pont. 

 

25) Közös ajánlattétel:  
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 113. § (2) bekezdésére, amely értelmében azok a gazdasági 

szereplők, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást - anélkül, hogy az eljárás iránt érdeklődésüket 

jelezték volna - megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot. 

A gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot 

tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. 

Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást, 

amely tartalmazza az alábbiakat: 

- a közös Ajánlatevők nevét 

- azon ajánlattevőt, aki a közös Ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők 

nevében hatályos jognyilatkozatot tehet; 

- az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 

- a szerződéses árból való részesedésük mértékét valamint külön-külön a közös ajánlattevők azon 

bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet; 

- valamennyi közös Ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési 

eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; 

- az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy 

végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől 

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ban foglaltakra! 

  

26) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak 

alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét 

eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy 

védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra 

történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. 

Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az 

ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban. 

 

27) Üzleti titok: 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) 

(Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag 

olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége 

szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz 

indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra 

hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás 

nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. A Kbt. 73. § (1) bekezdés fb) alpontja 

lapján érvénytelen az ajánlat, ha a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő. A 
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gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak a Kbt. 44. § (2) bekezdésében, és nem tilthatja meg a Kbt. 44. 

§ (3) bekezdésében rögzítetteket. 

 

28) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 138.§ (1) bekezdésében foglaltakra, miszerint az alvállalkozói teljesítés 

összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát. 

 

29) A Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevőként 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 az ajánlattevő 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. 

 

30) A Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének 

időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 

teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a 

bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok 

hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek 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. 

 

31) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 138.§ (5) bekezdésében foglaltakra, melynek alapján a teljesítésben részt 

vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 

 

32) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltakra! 

A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli 

azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti 

azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 

 

33) Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a 

szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó, az egészségügyi 

szolgáltatás során okozott kár megtérítésére alkalmas szakmai felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje 

legalább 5 millió Ft/káresemény és legalább 30 millió Ft/kárév. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől 

származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt 

felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti.  

Abban az esetben, amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt 

felelősségbiztosítással, azt Ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben Ajánlatkérő a 

következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. 

 

34) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevőnek kell 

viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető 

felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban. 

 

35) A postán feladott ajánlatokat, hiánypótlásokat és egyéb dokumentumokat illetve az azzal kapcsolatos postai 

küldeményeket az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az előírt 

határidőig sor kerül. Az ajánlat, hiánypótlás és egyéb dokumentumok illetve az azzal kapcsolatos postai 

küldemények elvesztéséből vagy elirányításából, esetleges késéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

 

36) Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket a Kbt. 79. § (1) - (2) bekezdése szerint írásban értesíti az 

eljárás eredményéről. 

 

37) Amennyiben ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelöli a második legkedvezőbb 

ajánlattevőt, a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti esetekben vele köt szerződést. 

 

38) A szerződéskötés tervezett időpontja: a Kbt. 131. § (6) bekezdésében foglaltak szerint, figyelembe véve a Kbt. 

131.§ (8) bekezdésében foglaltakat. 
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39) 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. 

 

40) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát 

ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni. 

 

41) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által előírt egyéb nyilatkozatokat, 

igazolásokat és más dokumentumokat. 

 

42) Ajánlatkérő előírja, hogy amennyiben a III.1.4. M2) pontja szerinti szakemberek nem rendelkeznek a magyar 

nyelv tárgyalóképes ismeretével, úgy a nyertes Ajánlattevő köteles vállalni, hogy a szerződés teljesítése során ezen 

szakember munkájához szaktolmács jelenlétét biztosítja, amelynek díját az Ajánlattevő által megajánlott 

ellenszolgáltatásnak magában kell foglalnia, azért a nyertes Ajánlattevőt további díjazás nem illeti meg. 

 

43) Irányadó jog: Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. A közbeszerzési 

eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

 

VI.4) E hirdetmény feladásának / megküldésének a dátuma: (2016/07/26/) 

 

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása 

az ajánlatkérő felelőssége. 

____________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 
4    ha az információ ismert 
20    súlyszám helyett fontosság is megadható 
21    súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges 
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