
 
 

 

Tisztelt Képviselőtestület!  

 

A közelmúltban megjelent VEKOP pályázatok  a Város számára kiemelkedőek az egészségügyi 

szolgáltatások tekintetében – különös figyelemmel arra a tényre, hogy a Közép-magyarországi 

régióban ilyen lehetőség csak ritkán adódik. 

A VEKOP 7.2.2.-17 és a VEKOP  7.2.3.-17 sz. pályázatokon való indulást kívánatosnak tartjuk.  

A praxisközösség megvalósítása az egészségügyi alapellátás korszerű fejlesztését jelenti, számos 

előnnyel jár. A 100 % támogatási intenzitású pályázat fenntartási kötelezettsége a meghatározott 

együttműködési feladatok folytatását jelenti, pénzügyi kötelezettségvállalással nem jár.  

Az Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a Város számára  azt jelenti, hogy rendszerbe foglaltan 

folytathatóak a már eddig is – külön finanszírozás nélkül – megvalósított  egyes tevékenységek, mint 

pl. szűrőprogramok, Egészséges Biatorbágyért egyesületi programok, mozgásprogramok, 

Egészségnap -   Az önerő bevonását nem igénylő  Pályázat ehhez finanszírozást nyújt – ebben az 

időszakban ez valójában megtakarításként jelentkezhet az Önkormányzat számára. Az Egészségház 

működésének tervezett bővítése létszámigénnyel jár, ez is megoldható részben a pályázattal.  

A fenntartási időszakban az Egészségfejlesztési Irodát tovább kell működtetni. Az eddigi tapasztalatok 

szerint ehhez várható állami  működési támogatás, amely a kötelezően továbbfoglalkoztatandó 

munkatársak  munkabérére fedezetet nyújt.  

A fenntartásra vonatkozó elemzést mellékelem.Mellékelem az ajánlatkérésünkre beérkezett 

ajánlatokat, 2 db.t.  

A minden tekintetben korrekt  és legkedvezőbb árajánlat( EMESZ Zrt)  elfogadását javasoljuk. 

Biatorbágy, 2017 június 26.  

Tisztelettel : 

                                 

                                       dr Radnainé dr Egervári Ágnes 

        ügyvezető 



l. számú melléklet

FELoLvAsÓrap

" 
Biatorbágl Város egészségugti ellátó f lz9tsáltató Nonprofir K{t,, minr ajónlatkérőszámára szakmai terv elkészítése az'VEK1P-7.2|,3-I7 - Az áupaura, és népegészsésllgyrendszerének átfogó fejksztése - alapellátás fejlesztése,| elnevezésű konstrukcióban

meghirdeíett PálYázati felhívásra benyiitandó jáiyázatnoz" tárgú brrrerzirr eyáásbrn

l. Ajrínlattevő a atai:
neve:
székhelye:
nyilvántartási száma:
kapcsolattartó neve:
e-mail címe:
tel.:

\)?tfi.O$_ uffi-.

2.
forint):

§. Qoo. oo9H_

{|Yljesrzett AjánlattevŐ, a jelen dokumentum aláírtísával kijelentjtik, hogy a beszerzésietjirast megindító E_T'+.*sben meghatározottfeltételeket megismertük, azokat korlátozásnélkÜl elfogadjuk. Kijelentjiik, hogy amennyiben, mint nyerte§ ajanlattevő kiválasztásrakerÜliink, az ajránlatkérésben foglalt fetadaíokat' "o 4Áiurunkban meghatarozott díjértszerzódésszerűen teljesítjiik. Ajránlatunkat az ajám|attéteti határidő lejartáikiiu"to rs napigterjedő időszakra fenntartjuk- Nyilatkozunk tovatU{ miszerint az Ajánlattevő nem áll a jogi
formájrira irrinYadó, megsziintetésre irányuló,.|ogeroúo 

"ii."a*rt 
e§aras rr"rárv" 

"i"o

Keltezés: D....^9--s2{,.k!+ o G. L3 .



2. számri Melléklet

NYILATKOZAT M{r§zAKI ALKAL]|{Á§§ÁG voNATKozÁsÁnalg
,,Biatorbdgt Táros Egésnégligli Ellátó és szolgákató Nonprofit I{/t,, mint ajónlatkérőszómára szakrnai terv elkészítésé az VEKoP-z.z.slr - e, áopraaía, as ,epi§iiisegiigl
rendszerének átfogÓÍejlesztése * alapellátás feltesztési,| itnwezesű konstrukcióban

neghirdetett pályézaíifethívasra beryúinndó páIytíeathoz" iárgni t ririiái iíiirara*

Alulírott,

P.$há..i.Oe€§*I^^
(képviselö neve),

mint a p-rarÖ..c- ffi-'-.(ajánlattevó neve, szókhelye) kötelezett§égvállatásra jogosult
kéPviselője nYilatkozom, hogy a ,,Biatarbágt Váras Egésnégügli ElIátó és Szolgáltató Krt.,
mint ajánlatkárő számára szalCInai tenl elffiszítése az ,,I/EKOP-7.2.3-I7 * Az alapellátás és
néPegészségÜgt rendszerének átÍosó fejtesztése - alapellátás fejlesztése,, elnevezésű
Irorutrukcióban trleghirdetett páIyazati felhívásra benyujtandó.pályízathoz,, tátrgyűbeszerzési
eljánást meginditó ajánlatkéresben meghatítozatt, műszaki alkatmassági követelménynek
(M1) megfeleltink / nem felelünk megl

M{szaki alkalryassó g (M I 
") 

:

Állcalmas az liánlatte_vŐ, ha 9z ajántaíMrés meghildését megelőző 3 évben legatább eglszabnai PÍlYázatelőkészítési folyamatban részt ,át 4r§otaríthatósági tanulmány, szalanaipr o gramt ery, e gé szs é gfej I e s z t é si pr o gr amt erv, e gé s zs é gt írv, s t b. )

xen?lí**k:r.,2:.:7, o €, L3

A megfolelö aláhriással jelölendö!



szÉcHEN",9

7. számú melléklet

Ajánlattételi nyilatkozat

a:ÁnurxÉRö ADATAI
Név: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
Cím: 2000, Szentendre. Kanonok út 1.

E-mail : igazgato@szeirendelo. hu
Tel: 06 2a 967 687a
Képviseli: Dr. Pázmány Annamária föigaz§ató

tÁRey:
uAz alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése
népegész§cgügy helyi rapaiitás reilesziése -" cí_mű VEKOP 7.2.2.,L7 azonosítószámú
pirveirti x*Óé6án a piojeti megvalósitásához szükséges szakmai terv kidolgozása és szakértői

tanulmányok elkészítése.

Ajánlattevő neve: atgTőL_ W
Ajánlattevő székhelye : Q<xo }trN Av=§L.\ &éCltárt-ly( ÜT+z,

Ajánlattevő adószárna : 2_LtTot?6 t(-- L-45
Telefonszám: j6 

"_(36g-+ 
Qkq

Faxszám:

E-mail címe: e;el.'}Q} e- ?^^-"^P, 
<a w1

Kapcsolattaftó neve: No* ,Uo,*du-JO owa§e-u"-; --
Ellátandó szakértői feladatok

\\
Nettó ár Ft Bruttó ár Ft

a) Egészségfejlesztési
programterv elkészítése L,aoo,ooo I-

3. G§3. Qoot _

b) Egészségfejlesztési lroda
mfi ködési rend kidolgozása kOp.aoo( §§8.ooo._

Ajánlati ár összesen: t.3ecr.OOO( k.r1I ooQ|-

Helyszín, Dátum

}.*qLs, l §=: 2or1,oe"z3
&)_-rí.J"-.,h*|Lb.§;}t^

1*,,,lffi""?l§i*,,,t*",.*L'.iu 
=' 

* grrcx-fi,

^ 
r,,, ;,i,l t, 1 xi3 i ;) íi,| 1 11 1 9 

", 
i íÍl,ffe s n éu

' "'t'znt a,rirtl,,|!3i3l,r r,*.



1, sámúmelléklet

FELoLvAsÓr,ap

,,Biatorbágl Yáros Egészségügli Ellátó és Snlgáltató Nonprofit Sft.", mint ajánlathárő
számára egészségfejlesztési prograrnterv ellreszítése ,,Az alupellútds és népegészségügl

rendszerének ótfogófejlesűése - népegésaégügl helyi kapacittísfejlesatése' című WKOP-
7.2.2-17 kódszámú, elnevezésű lmnstrulrcióban meghirdetett pályazatifelhívásra beffitandó

páIyózathoz " tárglru beszerzési elj árásban

1. Ajránlattevő adatai:
neve:
székhelye:

El|.dESZZrt.
1035 Budapest, Vihar köz36.

nyilvrintartási szárna: Cg.01-10-045796
kapcsolattartó neve: Kuntrár Ágnes
e-mail círne: office@kuntar.hu
tel.: +36 30 429 8906

2.
forint):

2.000.000 Ft

Aluljegyzett Ajrinlattevő, a jelen dokumentum aláírasával kijelentjtik, hogy a beszerzési
eljárást megindító ajránlatkérésben meghaüározott feltételeket rnegismertiik, azokatkorlátazás
nélkíil elfogadjuk. Kijelentjtilq hogy amennyiben, mirrt nyertes ajánlattevő kiválasztásra
kerülünk, az ajanlatkérésben foglalt feladatokat az ajánlatunkban meghatánazolt díjért
szerződésszeruen teljesítjtik. Ajanlatunkat az ajámlaítételi hatráridő lejartát követő 15 napig
terjedő időszakra fenntártjuk. Nyilatkozunk továbbá" miszerint az Ajénlattevő nem áll a jogi
formájara irányadó, megsztintetésre iáryrrló, jogeósen elrendelt e§aras haáIyaalatt.

Keltezés : Budapest, 2a17 -a6-22

EMESZ Zít.



2. sámiMelléklet

I{!.ILATKOZAT MŰs ZAI<I ALKÁLMASSÁG voNATKozÁsÁnaN

,,Biatorbágl Város Egészségtigyi Eilátó és Szolgáltató Nonprofit Kít.", mint ajánlatkérő
számóra egésnégfejlesztési programterv elkészítése ,,Az alapellőtds és népegésuésüg

rendszerének ótfogófejlesztése - népegészségügy helyí kapacitúsfejlesztése" címií WKOP-
7.2.2-17 kódszámú, elnevezésű konstrukcióban meghirdetett pályázati felhívásra benyújtandó

pályázathoz " tárgyú beszerzési elj árásban

AlulÍrott' 
Kuntár Ágnes

(képviselő neve),

mint az E}Ií'ESZ Zít. (1035 Budapest, Vihar köz 36.) kötelezettségváIlalásra jogosult

képviselője nyilatkozom, hogy a ,,Biatorbágl Város Egészségüg,li Ellátó és Szolgáltató

Nonprofit KíL", mint ajánlatkérő számára egészségfejlesztési programterv elkeszítés€ ,,Az

alapelkítds és népegészségüsy rendszerének átfogó fejlesztése - népegésaégügl helyi

kapacitás fejlesztése" című VEKOP-7.2.2-17 kódszúmú, elnevezésű konstrukcióban

meghirdetett pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz" targyu beszerzési eljárást

meginditó ajánlatkérésben meghaározott, műszaki alkalmassági követelménynek (M1)

megfelelünk / nem felelünk megl.

},{űs zaki alkalmas ság (M ].l :

l1lkalmas az Ajánlattevő, ha az ajánlatkérés megkülüsét megelőző 3 évben legalább egy
szakmai póIyázat előhászítési folyamatban részt vett (megvalósíthatósági tanulmány, szalcrnai
pr o gr amt erv, e gé sz s é gfej l e szt é s i pr o gr amterv, e gé sz s é gt erv, stb. )

Kelt: Budap es| 2a17 -06-22

Kuntár Agres
EMES/zrt.

A megfelelő aliáhúzással jelölendő!



1. számú melléklet

FELolvAsÓLar

,,Biatorbágl Yáros Egészségüg,li Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Kít.", mint ajánlatkérő
számára szalqnai terv elkészítése az'YEKOP-7,2.3-17 - Az alapellátás és népegészségügy

rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése" elnevezésű konstrukcióban
meghirdetett pályázati felhívásra benyújtandó pályázathoz" tárglú beszerzési eljárósban

1. Aiánlattevő adatai:
neve:
székhelye:

E}./IESZ Zrt,
1035 Budapest, Vihar köz36.

nyilvántartási száma: Cg.O1-10-045796
kapcsolattartó neve: Kuntar Ágnes
e-mail címe: office@kuntar.hu
tel.: +36 30 429 8906

2. Ajanlati ár az Ajanlatkerésben me$
forint):

5.000.000 Ft

Aluljegyzett Ajánlattevő, a jelen dokumentum aláírásáva| kijelentjük, hogy a beszerzési
eljárást megindító ajánlatkérésben meghatározott feltételeket megismerttik, azokat korlátozás
nélkül elfogadjuk. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajránlattevő kiválasztásra
kerüliink, az ajanlatkérésben foglalt feladatokat az ajránlatunkban meghatárazott díjért
szerződésszerűen teljesítjíik. Ajránlatunkat az ajánlattételi határidő lejaftát követő 15 napig
terjedő időszakra fenntartjuk. Nyilatkozunk továbbá, miszerint az Aján7attevő nem ál1 a jogi
formájáxa irányadó, megsziintetésre irányuló, jogerősen elrendelt eljárrás hatáIya alatt,

Keltezés: Budapest, 2a17 -06-22

)

E\ILESZZrt.



2. számíMelléklet

NYILATKOZAT MŰS ZAI<I ALKALMASSÁG VONATKOZÁSÁBAN

,,Biatorbágl Város Egészségügli Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Kft.", mint ajánlatkérő
számóra szalanai terv elkészítése az'VEKOP-7.2.3-]7 - Az alapellátás és népegészségügy

rendszerének átfugó fejlesztése - alapellátás fejlesztése" elnevezésű konstrukcióban
meghirdetett pólyázatifelhívásra benyújtandó pályózathoz" tárgú beszerzési eljárásban

Alulírott,

Kuntar Ágnes

(képviselő neve),

mint az E}i4ESZ Zrt. (1035 Budapest, Vihar köz 36.) kötelezettségvállalásra jogosult

képviselője nyilatkozom, hogy a ,,Biaíarbág,, Yáros Egészségüg,,i Ellátó és Szolgáltató

Nonprofit lqít,", mint ajánlatkárő számára szalgnai terv elkeszítése az'I/EKOP-7.2.3-17 - Az

alapellátás és népegészsésug rendszerének átfagó fejlesztése alapellátás fejlesztése"

elnevezésű kanstrukcióban meghirdetett páIyázatí felhívósra benyújtandó pályázathoz" tarsyíl

beszerzési e§arást megindító ajánlatkérésben meghatározott, műszaki alkalmassági

követelménynek (M1) meefelelünk/ nem feleliink meg1.

Műszaki alkalmasság (M] ) :

Alkalmas az Ájánlattevő, ha az ajánlatkérés tnegküldését megelőző 3 évben legalább egy
szalcrnai pályázat előkészítési folyamatban részt veít (megvalósíthatósági tanulmány, szalcrnai
pr o gr amterv, e gé s zs é gfej l e s zté s i pr o gr amt erv, e gé s z s é gt erv, stb. )

Kelt: Budap est, 2aI7 -06 -22

i-
l/'l\/l\r i \--'

i
li

Kuntar Agnes
ENIESZ Zrt.

A megfelelő aláhúzással jelölendő!
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