Közbeszerzési dokumentumok
SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉS
a Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárás
DOKUMENTÁCIÓ (ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS ÉS ÚTMUTATÓ),
IRATMINTÁK, SZERZŐDÉSTERVEZET ÉS MŰSZAKI LEÍRÁS

Az ellenjegyzés a közbeszerzési dokumentum valamennyi oldalára kiterjed.
A közbeszerzési eljárás tárgya: „A Rinyamenti települések központi háziorvosi ügyeleti feladatainak
egészségügyi szolgáltató általi ellátása feladatátadási szerződés alapján”
Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. március 14.
(az irat 26 számozott oldalt tartalmaz)
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1. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS ÉS ÚTMUTATÓ
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1.1. Általános rendelkezések
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113. § szerinti tárgyalásos
közbeszerzési eljárást folytat. A közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában meghozott eredményre tekintettel
a jelen ajánlattételi felhívás és kapcsolódó Közbeszerzési Dokumentumok megküldésével ajánlattételre szólítja
fel ajánlatkérő a T. Ajánlattevőket az eljárás ajánlattételi szakaszában.
Kérjük, hogy az ajánlattételi felhívás részletes áttanulmányozását követően, annak kiegészítéseként jelen
Közbeszerzési Dokumentumok (úm. Dokumentáció, Szerződéstervezet, esetleges módosítás(ok), esetleges
kiegészítő tájékoztatás(ok)) tartalmát is gondosan tanulmányozzák át a megfelelő ajánlat elkészítése érdekében.
A Közbeszerzési Dokumentumok önmagukban nem pótolják a törvényi előírásokat. A Közbeszerzési
Dokumentumok felhasználását megelőzően kérjük, hogy annak tartalmát a mindenkor hatályos vonatkozó
jogszabályi előírásokkal egyeztetni szíveskedjenek. Ennek elmaradásából eredő hiányosságokért, vagy egyéb
hibákért a felelősség teljes mértékben a T. Gazdasági Szereplőt terheli! A Közbeszerzési Dokumentumok – a
hiánypótlás és felvilágosítás kérés lehetőségére figyelemmel – nem megfelelő felhasználásból eredő esetleges
érvénytelenségért az Ajánlatkérő felelősséget nem vállal.
Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy ajánlattevő ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra, illetőleg a nyertessel kötendő
szerződésre vonatkozó hatályos magyar törvényeket és jogi előírásokat. Az ajánlattevő ajánlatának
benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre
kihatóan hatályossá váló törvényekkel és jogszabályokkal, és ajánlatát ezek figyelembevételével állítja össze.
Jelen ajánlatkérési dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az ajánlattételi
felhívás és a dokumentáció között eltérés adódik, az ajánlattételi felhívás az irányadó. A dokumentáció másra
nem ruházható át, nem tehető közzé.
1.2 Ajánlattétel költségei
Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban keletkező összes költség az ajánlattevőt terheli, így
az ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlata elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban keletkező
költséget, kivéve a Kbt. 177. § (2) bekezdése szerinti esetet.
Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a közbeszerzési dokumentumban kifejezetten megadott jogcímen kívül,
egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy
eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel és az eljáróval szemben ezen költségekkel
kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlat elkészítésével kapcsolatosan semmiféle – esetleges
jövőbeni – térítésre nem kötelezhető.
1.3 Kapcsolattartás
Kapcsolattartó személyek az eljárás során: Az ajánlattételi felhívás 1.1 és 1.2 pontjai szerint.
A kapcsolattartás módjaként ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kapcsolattartás kizárólag írásban
(fax, email, postai levél) megengedett – figyelemmel a Kbt. 41. §-ban írtakra. Az Ajánlatkérőt nem kötik a szóban,
közölt olyan magyarázatok és felvilágosítások, amelyeket alkalmazottai, vagy képviselői illetéktelenül tettek meg
az eljárás folyamán.
1.4 Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
A Kbt. 27. § (3) bekezdése és a 14/2016 (V. 25.) MvM rendelet 6. § (7) bek. alapján az eljárásba bevont felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
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dr. Kovács Péter Balázs
lajstromszáma 00323
levelezési címe: 1146 Budapest, Thököly út 58-60.
e-mail címe: kozbeszerzes@stockbauer.hu
1.5 A közbeszerzési dokumentumok korlátlan és teljeskörű, közvetlen és díjmentes elérhetősége
Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot a gazdasági szereplők számára elektronikus formában, korlátlanul
és teljes körűen, térítésmentesen bocsátja rendelkezésre az ajánlattételi felhívás megküldésével egy időben a
felszólított ajánlattevőknek (A közbeszerzési dokumentumokat közvetlenül is megkapják az ajánlattevők, emellett
ajánlatkérő a Kbt. 39. § (2) bek. alapján jár el. Az elérési útvonal: www.stockbauer.hu/eljarasok.)
A Kbt. eltérő rendelkezése hiányában ajánlatkérő a Kbt. 84. § (1) bek. c) pontja szerint jár el.
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazott Közbeszerzési Dokumentumokat - a regisztrálási
adatok megkérésének kivételével - korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan
hozzáférhetővé teszi a gazdasági szereplők számára a Kbt. 39.§ (1) bekezdése alapján. A jelen közbeszerzési
eljáráshoz
kapcsolódó
Közbeszerzési
Dokumentumok
az
alábbi
linken
érhetőek
el:
http://www.stockbauer.hu/eljarasok
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési eljárásban keletkezett Közbeszerzési
Dokumentumok – a közvetlen megküldés mellett – a fenti linken is elérhetőek lesznek. Amennyiben a T.
Ajánlattevő a Közbeszerzési Dokumentumokat a jelzett linkről is letölti, úgy kérjük az erre vonatkozó regisztrációs
adatlapot az ajánlatkérő képviselőjének visszaküldeni (közbeszerzes@stockbauer.hu email cím, vagy +36-1343.55.21 fax szám) vagy az ajánlatban lefűzni szíveskedjenek.
1.6 Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések
A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 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. Az üzleti titok vonatkozásában, egyebekben a Kbt. 45.§-a
irányadó.
1.7 Határidők
Kiegészítő tájékoztatás-kérés határnapja: 2017. március 21. Ajánlatkérő főszabály szerint a Kbt. 114. § (6) bek.
szerint jár el. Az eljárási határidők és az OEP-pel történő szerződéskötés érdekében kérjük a fenti határidő
betartását.
Az ajánlat beadásának határideje:

2017. március 24., 09.00 óra

Az ajánlatok bontásának időpontja:

2017. március 24., 09.00 óra

Az első tárgyalás tervezett időpontja:

2017. március 27., 10.00 óra

Az ajánlati kötöttség: a tárgyalás(ok) befejezésének időpontját követő naptól számított 30 nap.
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1.8 Kiegészítő tájékoztatás
Ajánlattevőknek az ajánlattételi felhívással és a közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatos kiegészítő
tájékoztatás iránti igényeiket (a továbbiakban: kérdések) írásban kell benyújtaniuk (faxon, e-mailen,
személyesen, vagy postai úton) az Ajánlattételi Felhívás 1.2 pontjában a bonyolító kapcsán meghatározott
elérhetőségeken, és Ajánlatkérő csak az ilyen módon megküldött kérdéseket tekinti hatályosnak. Az egyéb
helyen benyújtott vagy más email címre/faxszámra megküldött kérdést Ajánlatkérő nem veszi figyelembe. Az
ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, amelyeket az ajánlattevő nem a
fenti elérhetőségekre küldött meg.
Az Ajánlattevő felelőssége, hogy az ilyen kérdések idejében megérkezzenek az Ajánlatkérőhöz. A késve érkező
kérdéseket – a Kbt. szerinti keretek között – az Ajánlatkérő nem veszi figyelembe. Az ajánlatkérő kéri az
ajánlattevőket arra, hogy kérdéseiket az ajánlattételi felhívás 1.2 pontban megjelölt e-mail címre, MS Word
szerkeszthető formátumban is megküldeni szíveskedjenek a válaszok elkészítésének megkönnyítése és
meggyorsítása érdekében.
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti ésszerű határidőben történő válaszadást az ajánlattételi határidő
lejártától visszafelé számított 2. napban, míg a kérdések feltételére nyitva álló határidőt az ajánlattételi határidőtől
visszafelé számított 3. napban határozza meg. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6)
bekezdésben foglaltaknak megfelelően teljesíti.
Bármilyen mulasztás, amelyet az Ajánlattevő követ el amiatt, hogy nem szerez kellő információt olyan ügyekről,
amelyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel az Ajánlattevőt – amennyiben ajánlata
elfogadást nyert – azok alól a kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek a szerződés szerint reá
hárulnak.
Az Ajánlattevők kizárólagos felelőssége, hogy gondosan megvizsgálják az Ajánlatkérési Dokumentációt, és
annak minden kiegészítését, amely az Ajánlat benyújtására nyitva álló időszak alatt kibocsátottak, valamint hogy
megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely
bármilyen módon is befolyásolja az Ajánlat természetét vagy mennyiségi jellemzőit abban az esetben, ha az
Ajánlat elfogadást nyert.
A Kbt. 114. § (6) bekezdése és a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás(ok) a dokumentáció részeként
tekintendők, azzal együtt kezelendők.
Ajánlatkérő konzultációt, helyszíni bejárást nem szervez.
1.9 Az ajánlat és az eljárás nyelve
Az eljárás nyelve a magyar, az ajánlatokat is magyar nyelven kell elkészíteni és beadni.
Ha az ajánlattevő által benyújtott, az ajánlatához tartozó egyes iratok (közös ajánlattevők megállapodása,
elő/szerződések, meghatalmazások, nyilatkozatok, stb.) idegen nyelvűek, azok nem hiteles magyar fordítását is
csatolni kell, amely esetben az ajánlat értelmezése szempontjából a magyar nyelvű fordítás lesz az irányadó.
(Kbt. 47. § (2) bek. alapján Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi
felelős fordítását is köteles elfogadni.)
Az ajánlattételi időszakban minden levelezés és egyéb irat, ami a felek között keletkezik, magyar nyelven
történhet. A szerződés és annak teljesítése során keletkező valamennyi irat magyarul készül.
1.10 Az ajánlat formai feltételei
Az ajánlattevőnek az ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott formai követelményeknek
megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
Az ajánlatot 1 eredeti papír alapú példányban és az eredeti, papír alapú példányról készült elektronikus másolatot
(lehetőleg .pdf formátum) tartalmazó elektronikus adathordozón (lehetőleg CD vagy DVD lemezen, esetleg
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pendrive-n) cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva,
összekötve, sérülésmentesen, folyamatos lapszámozással ellátva, 1 db lezárt csomagolásban kell benyújtani az
ajánlattételi felhívás 7. pontjában megjelölt helyen.
Az ajánlat átvételéről az ajánlatkérő átvételi elismervényt ad. Lezáratlan csomagolást az ajánlatkérő nem vesz át.
Az ajánlathoz kötelező tartalomjegyzéket mellékelni.
A borítékon az eljárás tárgyát és az „Az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani tilos! Az ajánlattételi határidő:
2017. március 24., 09.00 óra” megjelöléseket kérjük feltüntetni.
Az ajánlatnak az alábbi formai feltételeknek kell megfelelnie:
a) Az ajánlat eredeti 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;
b) 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.
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
d) Az ajánlatban szereplő, vonatkozó dokumentumokat (nyilatkozatokat) ajánlattevő, illetve az ajánlatban
szereplő gazdasági szereplők erre jogosult képviselőinek vagy azok meghatalmazottjainak Ctv. hatálya alá
tartozó szervezet esetén cégszerűen alá kell írnia. Az Ajánlatot szignózni nem kell;
e) 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.
f) Az ajánlattevőnek jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható (pl. pdf.) formátumban készített, az írásbeli
eredeti példányú ajánlatával egyező elektronikus ajánlatát tartalmazó adathordozót is mellékelnie kell.
Amennyiben a papír alapon és az elektronikusan benyújtott ajánlat tartalma eltér, úgy az ajánlatkérő a bírálatnál
és értékelésnél a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe. Az ajánlattevőnek cégszerűen aláírt
nyilatkozatot kell tennie és csatolnia arról, hogy az elektronikus adathordozót mellékelte, illetve, hogy az azon
tárolt elektronikus ajánlata e pont feltételeinek megfelel.
1.11 Az ajánlat tartalmi feltételei
Az ajánlattevőnek az ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi követelményeknek
megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
A Közbeszerzési Dokumentumok önmagukban nem pótolják a törvényi előírásokat. A Közbeszerzési
Dokumentumok felhasználását megelőzően kérjük, hogy annak tartalmát a mindenkor hatályos vonatkozó
jogszabályi előírásokkal egyeztetni szíveskedjenek. Ennek elmaradásából eredő hiányosságokért, vagy egyéb
hibákért a felelősség teljes mértékben a T. Gazdasági Szereplőt terheli! A Közbeszerzési Dokumentumok – a
hiánypótlás és felvilágosítás kérés lehetőségére figyelemmel – nem megfelelő felhasználásból eredő esetleges
érvénytelenségért az Ajánlatkérő felelősséget nem vállal.
Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy ajánlattevő ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra, illetőleg a nyertessel kötendő
szerződésre vonatkozó hatályos magyar törvényeket és jogi előírásokat. Az ajánlattevő ajánlatának
benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre
kihatóan hatályossá váló törvényekkel és jogszabályokkal, és ajánlatát ezek figyelembevételével állítja össze.
Azon nyilatkozatok vonatkozásában, amelyekhez a dokumentáció mintát tartalmaz, az ajánlattevőnek ezekkel
lényegileg egyező tartalmú nyilatkozatokat kell benyújtania. Az iratminták az ajánlat elkészítésének
megkönnyítését szolgálják, de ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő által készített azonos adattartalmú, a
jogszabályoknak megfelelő, de eltérő megfogalmazású nyilatkozatokat is.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy minden – az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a Kbt.- ben előírt – igazolást, nyilatkozatot csatolni kell akkor is, ha erre
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vonatkozó külön mintát vagy útmutatást a jelen ajánlatkérési dokumentáció nem tartalmaz. Szükség
szerint a nemleges tartalmú nyilatkozatok is csatolandóak.
Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerint az egyes csatolandó dokumentumokat egyszerű másolatban is
elfogadja. A Kbt. 47. § (2) bekezdés értelmében a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti
példányban csatolandó!
Az ajánlati biztosíték előírására tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 47. § (2) szerint az igény
érvényesítésére vonatkozó iratok szintén eredeti, vagy hiteles (közjegyző által hitelesített) példányban
csatolandóak az ajánlathoz.
1.12 Az ajánlat részét képező dokumentumok (ellenőrző lista)
Ajánlat részét képező dokumentum

√

Tartalomjegyzék
Felolvasólap (1. sz. minta)
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum ATF 13.8) pont szerint, adott
esetben eredeti vagy hiteles példányban
Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint (2. sz. minta) eredeti példányban
Nyilatkozat a kizáró okokról (3. sz. minta)
Nyilatkozat a szerződéstervezet kapcsán (4. sz. minta)
Nyilatkozat az elektronikus adathordozóról az ATF 13.10) pontja alapján
Aláírási címpéldány /Aláírási minta/ Meghatalmazás – adott esetben, amennyiben szükséges
Nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok letöltéséről – adott esetben, amennyiben szükséges
1.13 Az ajánlatok értékelése
Az Ajánlatkérő a végleges ajánlatokat a 2017. február 16. feladott és megjelent „összefoglaló tájékoztatás” III.1)
és VI.1.2) pontjai alapján a „legalacsonyabb ár” értékelési szempontja alapján értékeli a Kbt. 76. § (2) bek. a)
pontja és (5) bek. második mondata alapján, mivel az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott
minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése
szolgálja.
Az eljárás további részében nem vehet részt az, aki érvénytelen ajánlatot tett, illetve akit az eljárásból kizártak.
Az Ajánlatkérő csak azokat az ajánlatokat fogja értékelni, összehasonlítani és részletesen vizsgálni, amelyeknél
érvénytelenítő és kizáró okok nem állnak fenn.
Ajánlatérő az ajánlattételi szakaszban történő ajánlattétellel összefüggésben tájékoztatja a részvételi szakaszban
a részvételi jelentkezőket ajánlattevőket, hogy az ajánlatban felolvasólapot kell becsatolni, amelyen szerepeltetni
kell az ajánlati árat a lakosságszám alapján HUF/ fő/év szerint megadva. A felolvasólap Ajánlatkérő által
elvárt, kötelezően alkalmazandó formáját az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Az ajánlati árnak a nyertes ajánlattevő által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás
ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelőtől további díjvagy költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen egyéb költség
elszámolására nem jogosult. A szerződéskötésre HUF-ban kerül sor. A szolgáltatás jellegére tekintettel a
tevékenység mentes az ÁFA fizetése alól.
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Az Ajánlatkérő az alábbiakat rögzíti: Ajánlattevőknek az ajánlati árat lakosságszám figyelembevételével HUF/
fő/év szerint kifejezve kell megadni. Az ajánlatok értékelésekor a megadott számszerű értékek kerülnek
összehasonlításra.
1.14 Az eljárás bizalmas jellege
Az Ajánlattevők az ajánlatkérési dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kötelesek kezelni,
arról külső, harmadik személynek semmilyen részletet, adatot információt, tájékoztatást nem adhatnak. Az
ajánlatkérési dokumentációt, annak részeit csak a jelen közbeszerzési eljárásban lehet felhasználni, másolatot
készíteni, terjeszteni tilos.
Ajánlatkérő a bontást követően a beérkezett Ajánlatokról semmiféle információt nem ad ki az ajánlatok
vizsgálatára, tisztázására, értékelésére, összehasonlítására, valamint eredményre vonatkozó javaslatról sem
ajánlattevőknek, sem egyéb olyan személyeknek, akik hivatalosan nem vesznek részt a közbeszerzési
eljárásban.
1.15 Befolyásolás
Az eljárás során tilos mindenfajta befolyásolás. Amennyiben ajánlattevő az ajánlat elbírálására, értékelésének
befolyásolására akár közvetve, akár közvetlenül, az ajánlatkérő tisztségviselője, vagy más olyan személyen
keresztül, aki hivatalból foglalkozik az ajánlatok értékelésével bármilyen módon kísérletet tesz, az ajánlatkérő az
ajánlattevőt a Kbt. 62. § 81) bek. j) pont alapján kizárja és az ajánlatát az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bek. c)
pontja alapján érvényteleníti.
1.16 Kbt. 73. § (5) bekezdés szerinti tájékoztatás:
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdésben előírtaknak megfelelően az alábbiak szerint adja meg azoknak a
szervezeteknek a nevét amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon
követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Postai cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: +36-1-476-1100
Fax: +36-1-476-1390
Honlap: www.antsz.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság
1051 Budapest, József nádor tér 2-4
Postai cím: 1369 Budapest Pf.: 481.
Telefon: +36 (l) 795-1400
Fax: +36 (l) 318-2570
Honlap: www.kormany.hu
NAV
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Tel.: +36- 1-428-5100
Fax: +36-1- 428-5382
Honlap: www.apeh.hu
NAV – Nagyatádi Kirendeltség
7500 Nagyatád, Baross u. 1.
Tel.: +36-82-351-236
Fax: +36-82-453-897
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NAV Általános Tájékoztató Rendszer
(hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig, pénteken 8.30-13.30 óráig)
Telefon: 06-40-42-42-42
Telefon: 06-20-33-95-888,
Telefon: 06-30-33-95-888,
Telefon: 06-70-33-95-888
Telefon: külföldről: +36-1-250-9500
NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszer
(hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig, pénteken 8.30-13.30 óráig)
A rendszer a TEL adatlap kitöltése és beküldése után, csak ügyfélazonosító számmal használható.
Telefon: 06-40-20-21-22
Telefon: külföldről: +36-1-441-9600
Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és
Foglalkoztatási Főosztály; Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály
7400 Kaposvár, Fő u. 37-39.
Postacím: 7401 Kaposvár, Pf. 172.
tel: 06-82-529-697
fax: 06-82-529-691
E-mail: munkavedelem@somogy.gov.hu, munkaugy.vedelem@somogy.gov.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Postai cím: 1369 Budapest Pf.: 481.
Telefax: +36-1-795-0716
Telefon:
NGM (József nádor tér 2-4.): +36 1 795-1400, NGM (Kálmán Imre u. 2): +36 1 472-8000, NGM (Honvéd u. 1315): +36 1 374-2700
E-mail:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/elerhetosegek
Földművelésügyi Minisztérium
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postai cím: 1860 Budapest
Telefon: 06-1-795-2000
Telefax: 06-1-795-0200
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős
Államtitkárság
Székhely:
1054
Budapest,
Báthory
u.
10.
Telefonszám:
06-1-795-1860
email: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu
Közbeszerzési Hatóság
1026 Budapest, Riadó utca 5.
Postafiók cím: 1525. Pf. 166.
Telefon: 06-1-882-8502
Telefax: 06-1-882-8503
Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/
Mivel az e közbeszerzési eljárás tárgyát képező valamennyi szerződés lényeges tartalma a teljesítés helyétől
függetlenül ugyanaz,- így az adott esetben szükséges tájékoztatás megadására egy-egy lehetséges szervet
jelölünk meg.
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2. IRATMINTÁK
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1. sz. minta
FELOLVASÓLAP
Eljárás megnevezése: „A Rinyamenti települések központi háziorvosi ügyeleti feladatainak egészségügyi szolgáltató
általi ellátása feladatátadási szerződés alapján”
Ajánlattevő szervezet

neve:
címe:
adószáma:

Kapcsolattartó személy

neve:
telefonszáma:
fax:
e-mail cím:

Az alábbi ajánlatot tesszük:
Ajánlat

nettó ajánlati ár HUF/ fő/év
Az ajánlatunk …. számozott oldalt tartalmaz.
..., 2017………………...

___________________
cégszerű aláírás vagy a képviseletre jogosult aláírása
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2.

sz. minta

NYILATKOZAT A KBT. 66.§ (2) BEKEZDÉSÉRE
Eljárás megnevezése: „A Rinyamenti települések központi háziorvosi ügyeleti feladatainak egészségügyi szolgáltató
általi ellátása feladatátadási szerződés alapján”
Alulírott,…………………….......…… (név), mint a(z) ……………………………….
(cégnév, székhely) ajánlattevő
képviseletében eljárni jogosult – a Részvételi Felhívásban, az Ajánlattételi Felhívásban és valamennyi kapcsolódó
Közbeszerzési Dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás
gondos áttekintése után – a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a Részvételi
Felhívásban, az Ajánlattételi Felhívásban és valamennyi kapcsolódó Közbeszerzési Dokumentumban foglalt valamennyi
feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk, és nyertességünk esetén a szerződést
megkötjük és teljesítjük a tárgyalás(ok) során kialkudott, meghatározott végső ajánlatunkban megadott
ellenszolgáltatásért.
Kijelentjük, hogy az Ajánlattételi Felhívás és Közbeszerzési Dokumentáció melléklete szerinti, illetve a tárgyalás(ok)on
véglegesített szerződésben rögzített, a tárgyi feladat ellátásával összefüggő kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük
a(z végleges) ajánlatunkban rögzítettek szerint.
Kijelentjük, hogy az ajánlati ár tartalmazza a dokumentációban meghatározott összes járulékos költséget is.
Kijelentjük, hogy 30 napig terjedő időszakra tartjuk ajánlatunkat, ami ezen időszak lejárta előtt – a nyertesként kihirdetett
ajánlattevő visszalépése esetén – bármikor elfogadható.
Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha fennállnak a Kbt.-ben meghatározott összeférhetetlenségi
követelmények.
Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a
közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a
közös Ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött
szerződés teljesítése során.
Tudomásul vesszük, hogy Önök a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlatot nyújtó ajánlattevő ajánlatát kívánják kiválasztani.
Tudomásul vesszük, hogy a Részvételi Felhívásban, az Ajánlattételi Felhívásban és valamennyi kapcsolódó
Közbeszerzési Dokumentumban foglalt adatokat csak az ajánlattételhez hasznosíthatjuk, más célra történő felhasználása
tilos.
Nyilatkozunk a Kbt. 35. és 36. §§ alapján, hogy ebben a közbeszerzési eljárásban nem teszünk közösen ajánlatot más
ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő alvállalkozójaként sem veszünk részt, továbbá más ajánlattevő szerződés
teljesítésére való alkalmasságát sem igazolhatjuk.
Nyilatkozom és kötelezettséget vállalok arra, hogy gondoskodom a jelen közbeszerzési eljárás során (és azt követően is)
az általam képviselt szervezet tudomására jutott adatokkal, információkkal, iratokkal kapcsolatos titoktartásról,
gondoskodom arról, hogy az ajánlattétel során az általam képviselt cég és az ajánlatba bevont közreműködők azokat
bárminemű, az ajánlattal nem összefüggő közvetlen vagy közvetett célra ne használják fel, azokat se nyilvánosságra, se
illetéktelen személy tudomására ne hozzák, jogosulatlanul fel ne használják.
Kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást
jelen ajánlatom elkészítése során figyelembe vettem 1.
Nyilatkozunk a Kbt. 73. § (4) és (5) bekezdés alapján, hogy tájékozódtunk a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során
meg kell felelnünk.
Opcionális, azaz csak akkor kell, amennyiben volt kiegészítő tájékoztatás, ha nem volt kiegészítő
tájékoztatás, akkor törölhető.
1
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Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a valóságnak, azok tartalmáért
felelősséget vállalunk.
Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban elektronikus formában benyújtott ajánlat (jelszó nélkül olvasható,
de nem módosítható .pdf fájl) teljes mértékben megegyezik a papír alapon benyújtott (eredeti) ajánlattal.
Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban becsatolt fordítás(ok) tartalma mindenben megfelel az eredeti szövegnek, annak
tartalmáért felelősséget vállalok.2
Nyilatkozom, hogy3
 változásbejegyzési eljárás társaságunkkal szemben nincs folyamatban.
 társaságunkkal szemben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, amelyre vonatkozóan csatoljuk az
ajánlattételi felhívás 13.12) pontja szerinti iratokat egyszerű másolati példányban.
Nyilatkozom, hogy az ajánlatot, illetve az abban szereplő nyilatkozatokat – a részvételi jelentkezéssel egyezően – mint
cégjegyzésre jogosult személy írom alá, továbbá aláírási címpéldányom, illetve a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés
szerinti aláírási-mintám a részvételi jelentkezésben már csatolásra került4.
………………2017.………………………

___________________
cégszerű aláírás vagy a képviseletre jogosult aláírása

Opcionális, azaz csak akkor kell, mennyiben az ajánlat tartalmaz fordítást. Egyebekben ez a pont
törölhető.
3 Megfelelő aláhúzandó. (nem szükséges rész törölhetó.)
4 Amennyiben más személy ír alá, az aláírás jogosultsága az ajánlattételi felhívás szerint igazolandó
(ATF 13.5) pont)
2
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3. sz. minta
KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT
Eljárás megnevezése: „A Rinyamenti települések központi háziorvosi ügyeleti feladatainak egészségügyi szolgáltató
általi ellátása feladatátadási szerződés alapján”

Alulírott,…………………….......…… (név), mint a(z) ……………………………….
(cégnév, székhely) ajánlattevő
képviseletében eljárni jogosult kijelentem, hogy az ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) – k),
m) és q) pont szerinti kizáró okok.
Kijelentem továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe olyan alvállalkozót és adott esetben az
alkalmasság igazolásában részt vevõ más szervezetet, aki/amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) – k), m) és q) pont szerinti
kizáró okok hatálya alatt áll.
Kijelentem, hogy a kizáró okok vonatkozásában a részvételi jelentkezés benyújtása óta változás nem történt sem az
ajánlattevő és adott esetben az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében.

………………2017.………………………

___________________
cégszerű aláírás vagy a képviseletre jogosult aláírása
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4. sz. minta

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
A SZERZŐDÉSTERVEZETRŐL
Eljárás megnevezése: „A Rinyamenti települések központi háziorvosi ügyeleti feladatainak egészségügyi szolgáltató
általi ellátása feladatátadási szerződés alapján”

A/* Alulírott, …, mint a(z)… (név, székhely) Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre
jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a közbeszerzési eljárásban a kiadott szerződéstervezetet
fenntartás nélkül elfogadom a szerződéskötés alapjául, és amennyiben nyertesként hirdet ki az
ajánlatkérő azt megkötöm.
B/* Alulírott, …, mint a(z)… (név, székhely) Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre
jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a közbeszerzési eljárásban a kiadott szerződéstervezethez az
alábbi észrevételeket fűzöm,
- stb.
Az itt megjelölt észrevételek vonatkozásában kívánok tárgyalni.
C/* A korrektúrázott szerződéstervezetet az ajánlatom részeként csatolom.
………………2017.………………………

___________________
cégszerű aláírás vagy a képviseletre jogosult aláírása

*A vagy B vagy C pont értelemszerűen választandó, a nem szükséges rész törölhető. A „C” válasz
esetén a korrektúrázott szerződéstervezet szerkeszthető „word” formátumú verzióját kérjük csatolni
szíveskedjenek az ajánlathoz.
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3. SZERZŐDÉSTERVEZET
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FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
cégnév:
Nagyatád Város Önkormányzata
székhely:
7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.
törzskönyvi szám:
731663
adószám:
15731663-2-14
képviselő:
Ormai István polgármester
mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő),
másrészről az
cégnév:
………………………………..
székhely:
……………………………….
Postacím:
……………………………….
cégjegyzékszám:
………………………………
adószám:
……………………………….
bankszámlaszám:
……………………………….
képviselő:
………………………………
mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)
között az alulírott napon és helyen háziorvosi ügyelet ellátására az alábbi feltételekkel:
Preambulum
A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa egyetértett azzal, hogy a hétvégi,
hétközi, ünnepnapi központi háziorvosi ügyelet vállalkozásba adására Nagyatád Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a közbeszerzési szabályzata alapján közbeszerzési eljárást folytasson le. A felhatalmazás
alapján „A Rinyamenti települések központi háziorvosi ügyeleti feladatainak egészségügyi szolgáltató általi
ellátása feladatátadási szerződés alapján” tárgyban Nagyatád Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 113. § szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési
eljárás) folytatott le.
1.

Szerződés tárgya:

1.1.

Megrendelő és Szolgáltató a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján jelen szerződésben
megállapodnak, hogy 2017. május 01. napjától kezdődően, de legkésőbb a jogerős szakhatósági
engedélyek birtokában a háziorvosi ügyeleti ellátást, a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati
Társulást alkotó 18 településen, mint a kötelező ellátási területen, továbbá az egyéb jogszabályban
meghatározott ellátási kötelezettség alapján a Szolgáltató látja el határozatlan időtartamra.

1.2.

A Részvételi Felhívást, az Ajánlattételi Felhívást és a kapcsolódó Közbeszerzési Dokumentumokat, és
ehhez tartozó dokumentumokat, tárgyalási jegyzőkönyve(ke)t, valamint Szolgáltató nyertes ajánlatát a
jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza, amelyek a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét
képezik.

1.3.
1.4.

Jelen szerződés az 1.2 pontban meghatározott szolgáltatások teljes körére kiterjed az 1. számú
melléklet szerint.
A Szolgáltató jelen szerződés aláírásával, a szolgáltatásnak jelen szerződésben, annak mellékleteiben,
valamint a szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti teljesítését vállalja.
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2.

A szolgáltatás részletes meghatározása:

2.1

A Szolgáltató által ellátandó feladatok részletezése:
A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulást alkotó 18 település közigazgatási területén a
háziorvosi ügyelet teljes körű folyamatos ellátása, hét közben 15.00-07.00 óráig, a hétvégi és
munkaszüneti napokon 07.00-07.00 óráig az előre tervezett beosztás szerinti feladatellátással.
Az ambuláns betegek fogadása a Nagyatádi Egészségügyi Központban, a 7500 Nagyatád Tallián A.
utca 2/A. szám alatti ügyeleti rendelőben történik. Az ügyeleti hívást a rendelő fogadja, rögzíti, a hívót
minden esetben tájékoztatja arról, hogy hívása rögzítésre kerül, és onnan történik intézkedés az ügyeleti
egység riasztására. A riasztás megszervezéséről, tárgyi, személyi feltételeiről Szolgáltató gondoskodik.
A központi háziorvosi ügyelet működtetése úgy történik, hogy egyszerre 1 szakképzett orvosnak, 1
ápolónak vagy nővérnek és 1 gépkocsivezetőnek a jogszabályban meghatározott szakmai
felkészültséggel és a mindenkori egészségügyi szakmai minimum feltételeknek megfelelően felszerelt
gépkocsival kell a telephelyen, illetve a területen tartózkodnia.

2.2

A feladat ellátására Megrendelő térítésmentesen biztosítja Szolgáltató részére a feladat ellátáshoz
szükséges rendelő helyiséget felszereléseivel együtt a jelen szerződés 2. sz. melléklete szerint. A
rendelőben lévő felszerelések leltár szerinti átadásáról Megrendelő gondoskodik. A Szolgáltató a
térítésmentes használatra átvett helyiségeket rendeltetésszerűen köteles használni, köteles azok
karbantartásáról, a mindenkori minimumfeltételekben meghatározott szintű fenntartásáról,
állagmegóvásáról a fogyóeszközök pótlásáról, és az egyéb eszközök karbantartásáról, javíttatásáról,
pótlásáról saját költségére gondoskodni. A helyiségekben okozott károkért a Szolgáltatót teljes
kártérítési felelősség terheli Megrendelővel szemben.

2.3

A feladatellátáshoz Megrendelő díjmentesen biztosít gépjárművet, amelyet Szolgáltatónak
üzembentartóként kell üzemeltetnie.

2.4

A szolgáltatásnál igénybe vett eszközökre a Szolgáltató köteles saját költségére „all risks”
vagyonbiztosítást kötni és a kötvény másolatát, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a Megrendelő
rendelkezésére bocsátani. A Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik 30 millió Ft/év és 10 millió Ft/ káreset
értékű, vagy központi háziorvosi ügyelet ellátásra, vagy egészségügyi szolgáltatás során okozott kár
megtérítésére vonatkozó szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel. (A Megrendelő a szakmai
felelősségbiztosítás alatt, olyan felelősségbiztosítási szerződés meglétét érti, amely alapján az adott
biztosító azokat a károkat téríti meg, amelyek az adott szakmai felelősség biztosításra vonatkozó
szerződésében nevesített házi orvosi ügyeleti szolgáltatás, szakma vagy hivatásszerű folytatóját
terhelik, olyan károkozás kapcsán, ahol a felelősségük megállapítható.)

2.5

Szolgáltató a szolgáltatási tevékenységét úgy köteles végezni, hogy a Megrendelő egészségügyi
intézmény működési rendjét betartsa.

2.6

A Megrendelő az ügyeleti helyiségeket ingyenes használatba adja Szolgáltatónak, azok fenntartásával
kapcsolatos rezsi költség Szolgáltató általi megfizetése mellett. A Szolgáltató a közüzemi
szolgáltatásokat a szolgáltatás megkezdésekor jegyzőkönyvileg átvett fogyasztásmérők szerinti
fogyasztás alapján köteles megtéríteni. A Megrendelő jogosult a közüzemi szolgáltatók által kibocsájtott
számlákat 10%-os igazgatási költséggel megemelni. A számlázás havonta történik és a számlát a
Szolgáltató köteles a tárgyhónapot követő hónap 30. napjáig kiegyenlíteni.
A Szolgáltató a veszélyes hulladék elszállításról, a helyiség külső-belső takarításáról, mosatásról saját
maga köteles gondoskodni. A Megrendelő az ügyelet ellátásához szükséges épületgépészeti zavar
elhárítását, azok költségeinek megtérítése ellenében biztosítja. Megrendelő továbbá biztosítja a
telefonszolgáltatást, amelyeket a mindenkori – a telefonszolgáltató által érvényesített áron Szolgáltató
részére leszámláz, díjszámláló alapján történő elszámolás szerint. A helység használatával kapcsolatos
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minden egyéb kérdésben a Ptk. és a lakások használatára vonatkozó jogszabály rendelkezései
irányadóak.
2.7

A Szolgáltató az ügyeleti időben a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben előírt feltételeket biztosítva
teljesít szolgálatot:










orvosi ellátásban részesíti a rendelőben megjelent járóbeteget, sérültet, hívásra lakáson a fekvőbeteget,
sérültet;
ellátja heti pihenőnapon és munkaszüneti napon a folyamatos gyógykezelésre szoruló beteget;
gondoskodik a kórházi, szakorvosi ellátásra szoruló beteg kórházi beutalásáról, szakorvosi vizsgálatra,
gyógykezelésre utalásáról;
szükség esetén gondoskodik a betegnek az illetékes intézetbe történő szállításáról, külön jogszabály
szerint igazolja a beteg keresőképtelenségét;
hatósági megkeresésre, vagy a sérült kérelmére orvosi látleletet készít, és azt kiadja a hatóság részére,
illetőleg díj megfizetése ellenében a sérültnek;
hatósági megkeresésre a betegnél (sérültnél) általános orvosi vizsgálatot végez, véralkohol vizsgálathoz
vért vesz, illetőleg egyéb szükséges vizsgálatot végez;
rendkívüli esetben (tömeges baleset, mérgezés, elemi csapás stb.) a mentést megszervezi és
mindaddig irányítja, amíg a mentőszolgálat orvosa a helyszínen a mentés irányítását át nem veszi;
ellátja a halottakkal kapcsolatos feladatokat;
gondoskodik, hogy a beteg kezelőorvosa megfelelő tájékoztatást kapjon az általa nyújtott ellátásról.

2.8

Szolgáltató feladatainak magas szintű ellátásához mindenkor biztosítja a szakmai jogszabályok, illetőleg
az ÁNTSZ által előírt feltételek meglétét, a működtetéshez szükséges feltételeket. Biztosítja a
szükséges technikai eszközöket, felszereléseket, gyógyszereket úgy az ambulancián, mint a helyszínre
kiszálló gépjárműben. Az orvosi táskán kívül biztosítandó EKG, defibrillátor, intubációs készlet,
kompletten felszerelt reanimatiós táska, akut életveszély elhárításában nélkülözhetetlen gyógyszerek,
infúziók stb.

2.9

Szolgáltató a feladat ellátására átadott pénzeszközből biztosítja az ügyelet működési költségeit.
Biztosítja az ügyeleti szolgálat személyi jellegű kiadásait, a gépkocsi üzemeltetését, karbantartását,
biztosítását, a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök pótlását, beszerzését, a felszerelések
karbantartását.

2.10

A szerződés megszűnése esetén a Megrendelőt a Szolgáltató által jelen szerződés teljesítése
érdekében telepített valamennyi eszköz tekintetében a szerződés megszűnésétől számított 30 napon
belül gyakorolható vételi jog illeti meg.
A vételi jog alapján Megrendelő jogosult az eszközöket egyoldalú írásos nyilatkozattal a vételár egyidejű
teljesítése mellett megvásárolni. A vételár az eszköz számviteli törvény szerinti értékcsökkenésének
figyelembevétele melletti nettó könyv szerinti érték + ÁFA. A könyvekben nulla értéken szereplő
eszközök tekintetében a vételi jog 1,-Ft + ÁFA/darab vételár mellett gyakorolható. Szolgáltató köteles
Megrendelőt legkésőbb a szerződés megszűnésének napján az eszközökről, illetőleg azok vételáráról
írásban tájékoztatni.

2.11

A Szolgáltató a szolgáltatás megkezdésére 2017. május 01. napján 00 órától (de legkésőbb a jogerős
szakhatósági engedélyek megszerzését követő nap 00 órától) köteles. Szolgáltató feladatait csak
érvényes, a jogszabálynak megfelelő működési engedélyben foglaltak betartásával láthatja el. A
Szolgáltató a szolgáltatás végzéséhez szükséges hatósági engedélyeket legkésőbb a szolgáltatás
megkezdésének tárgyában felvételre kerülő jegyzőkönyvvel egy időben köteles a Megrendelő
rendelkezésére bocsátani.
A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás végzéséhez szükséges hatósági
engedélyeket a szolgáltatás teljes időtartamára biztosítja, saját költségére és veszélyére minden
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intézkedést megtesz az engedélyes esetleges meghosszabbítása, illetve érvényességük fenntartása
érdekében.
3. Szerződéses érték:
Felek a jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátásáért a Megrendelő által közvetlenül fizetendő
megbízási díjat tárgyévet megelőző év január 1-i lakosságszáma alapján ….. HUF/ fő/év – ben állapítják
meg.
A szolgáltatási díj a mindenkori OEP finanszírozás 100%-a és a megbízási díj együttes összege.
Amennyiben a szolgáltatási díj részét képező mindenkori OEP finanszírozás összege nő, Felek kötelezik
magukat, hogy az emelkedés időpontjától számított 2 héten belül egyeztető tárgyalást folytatnak le a
megbízási díj felülvizsgálata és a megállapodás módosítása érdekében. Amennyiben az egyeztető
tárgyalás nem vezet eredményre, felek élhetnek a 6.2. pont szerinti rendes felmondás jogával.
Tájékoztatásul, a szerződés kezdetekor területi ellátási kötelezettséggel érintett járási lakosságszámot a
felek a 2016. január 1-i állapotnak megfelelően veszik figyelembe, amelynek alapján lakosságszám 26182
fő. A szolgáltatási díj Szolgáltató által vállalt valamennyi szolgáltatás ellenértékét tartalmazza, így a
Szolgáltató további díjazásra vagy költségtérítésre nem jogosult.
Megrendelő és a jelen szerződés alapján ellátott önkormányzatok hozzájárulását adja, hogy a Szolgáltató
a finanszírozási szerződést az OEP-pel közvetlenül megkösse.
4. Megbízási díjra vonatkozó fizetési mód:
4.1

Megrendelő a Megrendelő által fizetendő szolgáltatás ellenértékét havonta, az előző hónapra
(tárgyhónap) vonatkozó szolgáltatás maradéktalan teljesítését követően fizeti meg Szolgáltatónak az
alábbiak szerint:

4.2

Szolgáltató köteles az általa tárgyhónapban elvégzett szolgáltatás Megrendelő által fizetendő
ellenértékéről, a számviteli jogszabályoknak megfelelően, számlát kiállítani. A számla elengedhetetlen
melléklete a teljesítésről kiállított Szolgáltatói nyilatkozat.
Szolgáltató a számla benyújtására havonta utólag jogosult a tárgyhónapot követő első munkanaptól
kezdődően. A számla az előző hónapban ténylegesen teljesített szolgáltatásra vonatkozó megbízási díjat
tartalmazhatja és kiállítására a szerződés 4. pontjában foglaltak szerint kerülhet sor.

4.3

Szolgáltató a számla kiállítására legkorábban a tárgyhónapot követő hónap 5. napján jogosult.

4.4

Megrendelő, a Megrendelő által fizetendő díjat, a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint kiadott
teljesítésigazolás alapján Szolgáltató által kiállított, és a Megrendelő részére megküldött vagy átadott
számlák alapján 30 napon belül átutalással egyenlítik ki a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak
szerint.

4.5

A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja Megrendelő számláját a
kifizetésre kerülő összeggel megterheli.

4.6

Megrendelő tájékozatja a Szolgáltatót, hogy a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a hatálya alá esik.

4.7

Fizetési késedelem esetén, Megrendelő a késedelem időtartamára a Ptk. 6:155. § (1) – (2) bekezdéseiben
foglaltak alapján kiszámított mértékű késedelmi kamat megfizetésére lesz köteles.
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5

Felelősség, garancia:

5.1

A jelen szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése során a Szolgáltató előtt ismert az a körülmény, hogy a
Megrendelő tevékenységének ellátásában a szolgáltatás késedelmes és/vagy hibás teljesítése súlyos
fennakadásokat és károkat okozhat, ezért vállalja, hogy a szerződés teljesítése során fokozott
gondossággal jár el.

5.2

Szolgáltató a szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítéséért teljes körű kártérítési felelősséggel
tartozik Megrendelővel szemben mindazon károk tekintetében, amelyek neki felróhatóan a
Megrendelőnél vagy harmadik személyeknél keletkeztek.

5.3

A Szolgáltató jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatását az előírt
minőségben a teljes szerződéses időszak alatt biztosítja.

5.4

A rendelő működtetésével kapcsolatos kérdések egyeztetése elsősorban a Megrendelő vezetőjével
történik. Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békés úton, egymás között rendezik.

5.5

Amennyiben a Felek valamelyike a szolgáltatás tárgyára vonatkozó jogszabályi vagy e szerződés
rendelkezéseit neki felróhatóan súlyos mértékben megszegi, a másik fél jogosult rendkívüli felmondással
felmondani a szerződést. A szerződésszegéssel illetve a szerződés idő előtti megszűnésével az okozott
kár megtérítésére a szerződést szegő fél köteles. Szolgáltató az általa biztosított szolgáltatás teljesítése
során teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik Megrendelővel szemben mindazon károk tekintetében,
melyek neki felróhatóan a Megrendelőnél vagy harmadik személynél keletkeztek. A szerződést
rendkívüli felmondással a következő hónap végére és legalább 2 hónapos felmondási határidővel lehet
egyoldalú nyilatkozattal megszüntetni.

5.6

Súlyos szerződésszegésnek minősül Szolgáltató részéről, amennyiben a szerződésben előírt
személyzet a megadott időpontban nem jelenik meg a helyszínen, továbbá nyertes Szolgáltató, két órán
belül, nem gondoskodik a megfelelő számú és összetételű helyettesítésről.

5.7

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben Szolgáltató nem tudja a jelen szerződésben rögzített határidőben és
feltételekkel tevékenységét megkezdeni, meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amely összeg a teljes
szerződéses érték 5%-a.

5.8

Minőségi-hibás teljesítési kötbér: A Szolgáltatót a szerződésben foglalt kötelezettségei megsértése
esetén minőségi kötbérfizetési kötelezettség terheli, amelynek mértéke a havi ügyeleti díj 20%a/alkalom. A minőségi kötbér mértéke maximum a havi vállalkozási díj 50 %-áig terjedhet.

5.9

Megrendelő kifejezetten nyilatkozik és szavatolja, hogy a Szerződés megkötésére és aláírására
megfelelő felhatalmazással rendelkezik a RKTÖT jelen Szerződésben részes 18 társult település
részéről, hogy nevükben a Szerződést megkösse. Megrendelő kötelezettséget vállal, és szavatolja, hogy
a Szerződés időtartama alatt sem ő sem a RKTÖT jelen Szerződésben részes 18 társult település nem
tesz olyan intézkedést, amely a Szolgáltatót a feladatai ellátása körében az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár illetékes szervével közvetlenül kötött finanszírozási szerződést hátrányosan
érintené, vagy annak megszűnéséhez vezetne. Megrendelő e körben a szerződésszegés szabályainak
megfelelően felelős, és köteles Szolgáltató valamennyi kárát teljes körűen megtéríteni, ennek kertében
Megrendelő köteles az esetlegesen kieső OEP finanszírozást megtéríteni.

6

Egyéb feltételek:

6.1

Jelen szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásos formában módosítható, a Kbt.
141. § előírásainak figyelembevételével.

6.2

Jelen szerződést bármelyik fél jogosult súlyos szerződésszegés esetén rendkívüli felmondással, 2
hónapos felmondási idővel felmondani.
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A Megrendelő a szerződés rendkívüli hatályú felmondására jogosult amennyiben felügyeleti szervének
vagy finanszírozójának döntése, vagy egyéb hatósági döntés, valamint jogszabályi rendelkezés alapján
a szerződés teljesítése lényeges, jogos gazdasági érdekét sértené, vagy lehetetlenné tenné.
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést bármelyik fél a másik félhez intézett
írásbeli nyilatkozatával 4 hónapos felmondási idővel felmondhatja. (rendes felmondás)
A szerződés felmondására egyebekben irányadóak még a Kbt. 143. § (1) és (2) bekezdéseiben írtak.
6.3

Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában
(ajánlott levélben, telefaxon, e-emailen) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor,
illetve neki történő kézbesítéskor áll be.

6.4

Szolgáltató jelen szerződés teljesítése során nem fizethet, illetve nem számolhat el a szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a
Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

6.5

A Szolgáltató a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt
haladéktalanul értesíti.

6.6

A Megrendelő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
a) a Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennáll a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

6.7

A Kbt. 136. § (2) bekezdés alapján a külföldi adóilletőségű Szolgáltató köteles a szerződéshez arra
vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a Szolgáltatóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül. (szükség szerint alkalmazandó, illetve törölhető rendelkezés)

6.8

Jelen szerződés 4 azonos érvényű példányban készült, amelyből a Megrendelő és a Szolgáltató 2-2
példányt kap.

6.9

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy minden jelen jogviszonyból eredő vitát egyeztetéssel
kísérelnek meg rendezni, ha ez a törekvésük 5 munkanapon belül nem vezetne eredményre, akkor a
jogvita eldöntésére, perértéktől függően a Megrendelő székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.

6.10

A szerződésben és az ahhoz mellékletként csatolt dokumentumok között fennálló eltérés esetében
elsődlegesen a Részvételi Felhívás, Kiegészítő Irat, Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció, ezt
követően a közbeszerzési eljárás során a kiegészítő tájékoztatások, a tárgyalási jegyzőkönyv, végül az
ajánlat rendelkezései, továbbá a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

6.11

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú melléklet (Részvételi Felhívás, Kiegészítő
Irat, az Ajánlatkérési Dokumentáció, Ajánlattételi felhívás, illetve a kiegészítő tájékoztatások és ehhez
tartozó dokumentumok, a részvételi jelentkező részvételi jelentkezése, a tárgyalási jegyzőkönyv és a
nyertes ajánlat.)
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6.12

Jelen szerződés Megrendelő és Szolgáltató egyetértésével 2017. május 01. napján lép hatályba és
határozatlan ideig marad érvényben. A hatályba lépés feltétele, hogy a tevékenység végzéséhez
szükséges engedélyeket Szolgáltató beszerezze, és azt Szolgáltató részére bemutassa.

Mellékletek:
1. sz. melléklet a szerződés 1.2 pontja szerinti iratok
2. sz. melléklet fióktelep használati nyilatkozat
Nagyatád, 2017. ……………………….. ………………..

_______________________________
Megrendelő

____________________________
Szolgáltató
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4. MŰSZAKI LEÍRÁS
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A Szolgáltató által ellátandó feladatok részletezése:
A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulást alkotó 18 település közigazgatási területén a
háziorvosi ügyelet teljes körű folyamatos ellátása, hét közben 15.00-07.00 óráig, a hétvégi és
munkaszüneti napokon 07.00-07.00 óráig az előre tervezett beosztás szerinti feladatellátással.
Az ambuláns betegek fogadása a Nagyatádi Egészségügyi Központban, a Nagyatád Tallián A. utca 2/A.
szám alatti ügyeleti rendelőben történik. Az ügyeleti hívást a rendelő fogadja, rögzíti, a hívót minden
esetben tájékoztatja arról, hogy hívása rögzítésre kerül, és onnan történik intézkedés az ügyeleti egység
riasztására. A riasztás megszervezéséről, tárgyi, személyi feltételeiről Szolgáltató gondoskodik.
A központi háziorvosi ügyelet működtetése úgy történik, hogy egyszerre 1 szakképzett orvosnak, 1
ápolónak vagy nővérnek és 1 gépkocsivezetőnek a jogszabályban meghatározott szakmai
felkészültséggel és a mindenkori egészségügyi szakmai minimum feltételeknek megfelelően felszerelt
gépkocsival kell a telephelyen, illetve a területen tartózkodnia.
A Szolgáltató az ügyeleti időben a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben előírt feltételeket biztosítva teljesít
szolgálatot:










orvosi ellátásban részesíti a rendelőben megjelent járóbeteget, sérültet, hívásra lakáson a fekvőbeteget,
sérültet;
ellátja heti pihenőnapon és munkaszüneti napon a folyamatos gyógykezelésre szoruló beteget;
gondoskodik a kórházi, szakorvosi ellátásra szoruló beteg kórházi beutalásáról, szakorvosi vizsgálatra,
gyógykezelésre utalásáról;
szükség esetén gondoskodik a betegnek az illetékes intézetbe történő szállításáról, külön jogszabály
szerint igazolja a beteg keresőképtelenségét;
hatósági megkeresésre, vagy a sérült kérelmére orvosi látleletet készít, és azt kiadja a hatóság részére,
illetőleg díj megfizetése ellenében a sérültnek;
hatósági megkeresésre a betegnél (sérültnél) általános orvosi vizsgálatot végez, véralkohol vizsgálathoz
vért vesz, illetőleg egyéb szükséges vizsgálatot végez;
rendkívüli esetben (tömeges baleset, mérgezés, elemi csapás stb.) a mentést megszervezi és
mindaddig irányítja, amíg a mentőszolgálat orvosa a helyszínen a mentés irányítását át nem veszi;
ellátja a halottakkal kapcsolatos feladatokat;
gondoskodik, hogy a beteg kezelőorvosa megfelelő tájékoztatást kapjon az általa nyújtott ellátásról.

Szolgáltató feladatainak magas szintű ellátásához mindenkor biztosítja a szakmai jogszabályok, illetőleg az
ÁNTSZ által előírt feltételek meglétét, a működtetéshez szükséges feltételeket. Biztosítja a szükséges technikai
eszközöket, felszereléseket, gyógyszereket úgy az ambulancián, mint a helyszínre kiszálló gépjárműben. Az
orvosi táskán kívül biztosítandó EKG, defibrillátor, intubációs készlet, kompletten felszerelt reanimatiós táska,
akut életveszély elhárításában nélkülözhetetlen gyógyszerek, infúziók stb.
Betegforgalmi adatok:
A 2016.01-től 2016.09.30-ig a betegforgalmi adatok:
betegforgalom száma összesen 2560, ebből
ambuláns ellátás: 2205
hívás 286
tanács 68
folyamatos: 1
felnőtt: 1596
gyerek: 896
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Az ellátási terület a társult 18 település közigazgatási területére terjed ki. Ellátott települések: Bakháza, Beleg,
Bolhás, Görgeteg, Háromfa, Kaszó, Kisbajom, Kutas, Lábod, Nagyatád, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Rinyabesenyő,
Rinyaszentkirály, Segesd, Somogyszob, Szabás, Tarany

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Lakosságszám 2016. 01. 01.
Bakháza
203
Beleg
666
Bolhás
441
Görgeteg
1 197
Háromfa
746
Kaszó
108
Kisbajom
426
Kutas
1 495
Nagyatád
10 866
Nagykorpád
604
Lábod
1 948
Ötvöskónyi
942
Rinyabesenyő
205
Rinyaszentkirály
417
Segesd
2 574
Somogyszob
1 593
Szabás
560
Tarany
1 191
26 182

A központi háziorvosi ügyelet tárgyi minimum feltételei megfelelnek a 60/2003. (X.20) ESzCsM rendelet
előírásainak.
A dokumentálás támogatása:
1.Visual Ixamb Ambuláns dokumentáló rendszer
2. Absonic számítógépes hangrögzítő és hangarchiváló rendszer
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