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Összefoglaló tájékoztatás

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.2) A szerződés tárgya:

II.1.1) A szerződés típusa

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000223092019/reszletek

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

I.2) Kommunikáció

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

I.1) Név és cím adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, 
hogy érdeklődnek az eljárás iránt.

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.

Összefoglaló tájékoztatás

Központi orvosi ügyelet ellátásaKözbeszerzés 
tárgya:

Biatorbágy Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000223092019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Biatorbágy Város Önkormányzata

Biatorbágy 2051

Baross Gábor Utca 2/A

Szolgáltatás megrendelés

A szerződés tárgya: Biatorbágy, Etyek, Herceghalom és Páty közigazgatási 
területén a lakosság hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti ellátására
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Az Ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények alapján alkalmatlan, ha: P.1. nem rendelkeznek érvényes, 
káreseményenkénti min. 5.000.000,- Ft, és évenkénti min. 50.000.000,- Ft fedezeti értékű, jelen közbeszerzési eljárás tárgyára (orvosi 
ügyelet ellátása) vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással. Az Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmassági követelmények alapján 
alkalmatlan ha: M.1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben legalább 1 db, orvosi 
ügyeleti szolgáltatás ellátására vonatkozó, legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített, legalább 30 millió Ft/12 hónap 
értékű (NEAK támogatás nélkül számítva), szerződésszerűen teljesített referenciával. M.2. nem rendelkezik az alábbi szakemberek 
mindegyikével: • M.2.1. 1 fő, a 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet 11.§ (9)-ben foglalt feltételeknek megfelelő ügyeletes orvos, • M.2.2. 1 fő
, a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet központi orvosi ügyeletre vonatkozó 2. mellékletében megjelölt ügyeletes szakdolgozó, • M.2.3. 
1 fő, PÁV I kategóriás hivatásos vezetői engedéllyel rendelkező ügyeletes gépkocsivezető, • M.2.4. 1 fő, a 60/2003. (X.20.) ESzCsM 
szerinti és a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 1. mellékletében előírt személyi feltételeknek megfelelő mentőápoló, • M.2.5
. 1 fő, a 60/2003. (X.20.) ESzCsM szerinti és a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 1. mellékletében előírt személyi 
feltételeknek megfelelő mentőtiszt. Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, kivéve ha a gépjárművezető rendelkezik az itt 
meghatározott mentőápolói végzettséggel is. M.3 nem rendelkezik legalább: - 1 db ügyeleti és 1 db tartalék, a kivonuló személyzet és 
eszközök szállítására alkalmas, megkülönböztetett jelzésekkel ellátott gépkocsival. 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/személyt és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet/személy erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet/személy olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, 
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy az előírt igazolási 
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A műszaki és szakmai alkalmassági 
követelményeknek közös részvételre jelentkezők közül elegendő, ha az egyikük megfelel, valamint a részvételre jelentkező bármely 
más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

IV.1) Részvételi feltételek

IV. szakasz: Jogi információ

70

Súlyszám / Jelentőség:Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok

III.1) Értékelési szempontok

III. szakasz: Értékelési szempontok

II.1.5) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

Egészségügyi alapellátás központi orvosi ügyeleti szolgáltatásának ellátását, határozott időre 2019. június 1. napjától 2022. május 31. 
napjáig. A megbízás területi hatálya egyben a megbízás tárgyát képező szolgáltatás nyújtásának területe, Biatorbágy, Etyek, 
Herceghalom közigazgatási területe. Az települések lakosságszáma: Biatorbágy: 13481fő, Herceghalom:2578 fő, Etyek:4313 fő, 
összesen: 20. 372 fő. Páty község önkormányzata 2019. augusztus 1. napjától veszi igénybe a 24 órás orvosi ügyletet. Páty 
lakosságszáma: 7715 fő, az ellátottak száma a 4 települést figyelembe véve: : 28 087 fő (népességszám alakulásával változhat + 20 %) 
A megbízott a fenti 4 települési önkormányzat közigazgatási területén látja el a központi orvosi ügyeletet az egészségügyi ellátás 
folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004.(V.11.) ESzCsM rendelet 15-16.§. előírásai szerint. A központi 
orvosi ügyelet rendelője: 2051 Biatorbágy, Mester u.2. Ügyeleti időszak: munkanapokon: 08:00-08:00-ig, hétvégén és munkaszüneti 
napokon: 08:00-08:00-ig. Ügyeleti szolgálat létszáma: 1 fő ügyeletes orvos, 1 fő ügyeletes szakápoló, 1 fő mentőápoló, 1 fő 
gépkocsivezető és 1 fő mentőtiszt 60/2003.(X.20.) ESzCsM rendelet és a mentésről szóló 5/2006.(II.7.) EüM rendeletben előírt 
feltételeknek megfelelve.
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Biatorbágy, Etyek, Herceghalom közihazgatási területe, NUTS-kód: HU102

Igen

Igen

Vállalt rendelkezésre álló többletszakemberek 30

Nem

Igen

Ellenérték
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Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma

Értékelési szempontok: Az elbírálás szempontja: összességében legelőnyösebb ajánlat P=4 x („A”1/ ”A” vizsgált) + 4x("Sz"vizsgált/"Sz"
1) Ahol: Ajánlattevő által az ellenszolgáltatással szerezhető maximális értékelési pontszám 70 pont, a vállalt rendelkezésre álló 
többletszakemberekért szerezhető maximális értékelési pontszám 30 pont. „A”1: Az összes illető részajánlat szerinti legalacsonyabb 
ajánlati ellenszolgáltatási érték „A” vizsgált: Az egyes konkrét Ajánlattevő által az illető részajánlatban ajánlott ellenszolgáltatási érték 
„Sz”1: Az ajánlott többletszakemberekért adható maximális pontszám 30 „Sz”vizsgált: Ajánlattevő által konkrétan vállalt 
rendelkezésre álló többletszakemberekért járó pontszám. 1. Ár szempont (ellenszolgáltatás) 1. Havi nettó szolgáltatási díj (az NEAK 
finanszírozáson felül) (nettó Ft) Súlyszám= 70. 2. Minőségi szempont: Az M.2.1. pontja szerint előírt ügyeletes orvos szakemberen 
felül az olyan szakemberek száma, akik a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerint a feladat (háziorvosi ügyeleti szolgálat) ellátására 
jogosultak, és az alábbi feltételek közül legalább egy feltételnek megfelelnek (értékelési korlát maximum 5 fő): Rendelkeznek: • 
általános orvostan vagy háziorvostan szakorvosi szakképesítéssel vagy • aneszteziológia és intenzív terápia szakképesítéssel vagy • 
belgyógyászat szakképesítéssel vagy • kardiológia szakképesítéssel vagy • tüdőgyógyászat szakképesítéssel vagy • pszichiátria 
szakképesítéssel. Súlyszám=30. Az Ajánlatkérő a plusz szakemberenként 6-6 pontot számít, azaz 0, 6, 12, 18, 24 illetve 30 pont 
kapható. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ezen értékelési részszempont tekintetében kizárólag olyan szakember 
jelölhető meg, aki a M.2.1.- M.2.5. pontjai szerinti alkalmasság körében NEM került megjelölésre, tehát ahhoz képest plusz szakember
. Az M.2.1-M.2.5. pontok alkalmasság keretében megjelölt szakember értékelésben történő megjelölése esetén nem kerül figyelembe 
vételre és pontozásra.

VI.1.2) További információk:

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

óra/perc

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje

V.1) Adminisztratív információk

V. szakasz: Eljárás

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:

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

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

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

Nem kerül alkalmazásra.
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