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I.

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATOK ELKÉSZÍTÉSÉVEL, BENYÚJTÁSÁVAL
ÉS ÉRTÉKELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatosan az általa használt egyes fogalmakkal
kapcsolatban – azok egyértelműsítése érdekében – az alábbiakat érti.
1) Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
2) Art.: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
3) Cégszerű aláírás: ajánlatkérő cégszerű aláírásként a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról
és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti cégszerű aláírást fogadja el.
Ajánlatkérő a cégszerű aláírással egyenértékűnek fogadja el az olyan személy aláírását, akit az
adott dokumentum aláírására a cégjegyzésre jogosult személy meghatalmazott.
4) Ajánlattevő általi felelős fordítás: felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást
érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az
mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A
fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
5) Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely
a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.
6) Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.
7) Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy
alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.
8) Címke: olyan dokumentum, bizonyítvány vagy tanúsítvány, amely igazolja, hogy az adott
építmény, termék, szolgáltatás, folyamat vagy eljárás megfelel bizonyos követelményeknek.

AZ ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
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1) A tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok
által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2)
bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok az eljárást megindító felhívásban
kerültek rögzítésre.
2) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a http://www.fgygyerekesely.hu/mainfilebase.html honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi
a gazdasági szereplők részére. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési
dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, melyről a közbeszerzési dokumentumok részét
képező regisztrációs lap kitöltésével és Ajánlatkérő részére – az eljárást megindító felhívás I.1)
pontjában megadott telefax számra vagy e-mail címre - történő haladéktalan visszaküldésével
nyilatkozni kell. Az eljárásban való részvétel feltétele az közbeszerzési dokumentumok
letöltésének fentiek szerinti visszaigazolása.
A közbeszerzési dokumentumok letöltéséről szóló regisztrációs lapot a letöltéstől számítva
haladéktalanul vissza kell küldeni, annak érdekében, hogy az ajánlatkérő az esetleges
kiegészítő tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumokat letöltő gazdasági szereplőnek
elektronikusan és/vagy faxon megküldhesse! A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata
az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg a letöltésről szóló visszaigazolást, úgy
ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és ez
esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő
tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról.
Amennyiben a regisztrációs lap az ajánlattételi határidő lejártáig nem kerül ajánlatkérő részére
megküldésre/átadásra (azaz a beérkezés, az ajánlatkérő általi átvétel időpontja későbbi, mint az
ajánlattételi határidő), az ajánlat érvénytelen.
3) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen útmutató kiadásával ajánlatkérőnek nem
célja az eljárást megindító felhívásban, a Kbt.-ben, valamint az egyéb jogszabályokban foglalt
rendelkezések megismétlése. Erre tekintettel az útmutató kizárólag a felhívással, a további
közbeszerzési dokumentumokkal és a vonatkozó jogszabályokkal (elsősorban a Kbt.-vel)
összhangban értelmezendő.
4) Az ajánlat benyújtásával ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő tudomásul vette a
felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban tett előírásokat, különösen, de nem
kizárólagosan a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben tett előírásokat.
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5) A közbeszerzési dokumentumok iratmintákat tartalmaznak annak érdekében, hogy az érvényes
ajánlattételt megkönnyítse az Ajánlatkérő. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy
Ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az általa meghatározott dokumentumminták alkalmazását, az
csupán javasolt az ajánlattevőknek. Javasoljuk az ajánlattevőnek, hogy az iratminták helyességét
minden esetben ellenőrizzék. Amennyiben az ajánlattevő az iratminta mellőzésével kívánja
ajánlatát megtenni, kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi
és formai megfelelősége érdekében. A rendelkezésre bocsátott iratminták kitöltése és benyújtása
javasolt, de az Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is
elfogadja Ajánlatkérő, amennyiben az alkalmas az alkalmasság, illetve egyéb, az Ajánlatkérő,
illetőleg jogszabály által előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának
megállapítására.
6) Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat érvényességéhez – különösen a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság, valamint a műszaki illetve szakmai alkalmasság körében – szükséges
dokumentumokat és igazolásokat, az ajánlat érvényességének egyértelmű megállapításához
szükséges tartalommal ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa.
7) A kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk következménye
az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet.
8) Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerint az ajánlatkérőnek az
eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozótés az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezetet, aki az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a
valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot
tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott
nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5)
bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt:
hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok
értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot,
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló
igazolások tartalmának nem felel meg.
9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 66. § (2), ill. (4). bek.).
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10) 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 nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett
csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról
szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja
a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi felelős fordítást is. Felelős magyar fordítás
alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére
jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a
nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az
ajánlattevő a felelős.
A Kbt. 47. § (2) bekezdésére tekintettel, ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során
valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
11) A benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő megbizonyosodott a
felhívásban és dokumentációban megadott, illetve a szerződés-tervezetből ésszerűen következő
feladatokra vonatkozó szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, valamint arról, hogy
ajánlatuk végösszege fedez minden a dokumentációban, valamint az ennek részét képező
szerződés tervezetben foglalt kötelezettséget és feladatot, ami a munka elvégzéséhez szükséges.
12) A dokumentációban szereplő szerződés-tervezetet nem kell kitölteni, sem az ajánlathoz csatolni.
13) A Kbt. 36. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja.

A KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
1) Az eljárást megindító felhívásban valamint a további közbeszerzési dokumentumokban
foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő (aki az
adott beszerzési eljárásban ajánlattevő lehet) kiegészítő információért fordulhat az
ajánlatkérőhöz.
2) Az ajánlattevőknek kiegészítő tájékoztatás iránti igényeiket (kérdéseiket) írásban kell
benyújtaniuk (személyesen vagy fax útján vagy levélben vagy e-mail útján*) az eljárást
megindító felhívás I.1) pontjában megadott helyen, vagy faxszámon, vagy címen, vagy e-mail
címen.
Az egyéb helyen benyújtott vagy más faxszámra/címre megküldött kérdést ajánlatkérő nem veszi
figyelembe. Az ajánlattevő felelőssége, hogy az ilyen kérdések idejében megérkezzenek az
Ajánlatkérőhöz.
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* Kizárólag e-mailen történő megküldés esetében csak az a kérdés számít megérkezettnek, ha
1.) az üzenet az ajánlatkérő címére megjeleníthető/olvasható formában megérkezik; és
2.) az üzenet mellékletében szkennelt (cégszerűen aláírt) formában szerepel a kérdés; és
3.) az üzenet kézhezvételét válaszlevélben ajánlatkérő visszaigazolta.
(Ajánlatkérő a fentiek okán a fax útján történő párhuzamos megküldést javasolja.)
3) A válaszok elkészítésének megkönnyítése érdekében Ajánlatkérő kéri ajánlattevőt, hogy
kérdés(eke)t, a kérdés feltételére irányadó határidő lejártáig lehetőség szerint elektronikusan
(szerkeszthető formátumban pl: MS Word) is szíveskedjenek továbbítani az eljárást megindító
felhívás I.1) pontjában megjelölt e-mail címre, az elektronikus levél tárgyában feltüntetve az
eljárás megnevezését.
4) A fax és az elektronikus elérhetőségek üzemszerű működésének biztosításáért, illetve postai út
esetén az átvétel biztosításáért kizárólag az Ajánlattevő felel, amennyiben pl.: vevőoldali hiba
okán a tájékoztatást Ajánlatkérő nem tudja megadni a Kbt.-ben magadott módon, úgy késedelem
esetén erre történő hivatkozást Ajánlatkérő nem fogad el.
5) Elektronikus út (e-mail) esetében: Ajánlatkérő nem tud garanciát vállalni, hogy a megküldött
dokumentum(ok) számítástechnikailag kompatibilisek-e (ideértve, ha a rendszer a továbbított
üzenetet spam-ként kezeli) a vevő oldallal, Ajánlatkérő csak a megküldés megtörténtéért
szavatol.
6) Mind az Ajánlattevők által megküldött kérdések, mind Ajánlatkérő által adott válaszok esetén,
az elektronikus (szerkeszthető) formátum és a nyomtatott (cégszerűen aláírt) formátum esetleges
eltérésekor a nyomtatott formátumot kell figyelembe venni.
7) A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatos levelezésnél ajánlatkérő a regisztrációs lapon megadott
kapcsolattartási adatokat veszi figyelembe.
8) Ajánlatkérő fenntartja annak a jogát, hogy bizonyos kérdéscsoportokat a következetes
válaszadás, nyomon követhetőség és megfelelő tájékoztatás érdekében együtt válaszoljon meg.
9) A kiegészítő tájékoztatásra egyebekben a Kbt. 56. § (1)-(7) bekezdésében, illetve 114. § (6)
bekezdésében foglaltak az irányadóak.

AZ AJÁNLATTÉTELLEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK
1) A közbeszerzési dokumentumok átvételével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával
kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevő által
kidolgozott ajánlatért ellenérték nem igényelhető.
2) Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben,
az ajánlatot Ajánlatkérőnek a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint öt évig meg kell őriznie.

AZ AJÁNLAT MÓDOSÍTÁSA
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1) Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség beálltáig - az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával
- visszavonhatja az ajánlatát. (Kbt. 53.§ (8) bekezdés)
2) Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az ajánlatát.
Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni. (Kbt. 55.§ (7)
bekezdés)

KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL
1)

Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára
az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás,
a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló
értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevő képviselőjének küldi meg. A
közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően
rendezzék. A képviselő ajánlattevő részére kézbesített dokumentumok, valamennyi közös
ajánlattevő részére kézbesítettnek tekintendők. A megfelelő kézbesítés érdekében az
ajánlatban meg kell adni a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt elérhetőségeit.

2)

A Kbt. 35. §- értelmében több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös
ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési
eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös
ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közös ajánlattevők a szerződés
teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A közös ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem
következhet be.

3)

Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési
kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell.
A közös ajánlattevők megállapodása egyebekben akkor fogadható el, ha
-

tartalmazza a közös ajánlattevők megnevezését,

-

tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő
korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérővel
szemben a jelen közbeszerzési eljárásban és az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető
jognyilatkozatok tekintetében,

-

tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget
vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű
teljesítéséért,

-

tartalmazza, hogy a szerződés hatályának beállta vagy annak megszűnése nem függ valamely
további feltételtől vagy időponttól;
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-

tartalmazza, hogy hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől, illetve
hatósági jóváhagyástól, továbbá

-

tartalmazza, hogy a konzorcium valamennyi tagjának az aláírásával hatályba lép.

AZ AJÁNLATADÁS ALAPJA
1)

Az Ajánlat elkészítésének alapját a közbeszerzési dokumentumok kell, hogy képezzék. Az
Ajánlatkérő részajánlat tételre lehetőséget NEM biztosít. Az ajánlat az Ajánlatkérő által
ajánlattétel céljára kibocsátott közbeszerzési dokumentumokban és annak műszaki
mellékleteiben leírt szolgáltatás egészére kell, hogy vonatkozzék, és annak megfelelően
teljesítendő.
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok teljes körű megvalósítására kell
ajánlatot adni, illetve vállalkozni (az MSZ, a hatósági előírások és a hatályos jogszabályok,
valamint az ajánlattevőre vonatkozó egyéb szabályok betartásával), beleértve az esetlegesen
szükségessé váló engedélyek beszerzését is.

2)

Kereskedelmi és szakmai ajánlat

Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokkal átadott műszaki leírás (feladatmeghatározás) alapján kell az ajánlati árát kialakítani, mely fix összegű a szerződéses
időtartam végéig. A kért ellenszolgáltatást Ajánlattevőnek a közbeszerzési
dokumentumok részét képező Felolvasólapon, az ott meghatározott formában és módon
kell megadnia magyar forintban (HUF).
Az ajánlati árnak maradéktalanul tartalmaznia kell a tenderben (beleértve az Ajánlatkérő által
esetlegesen kibocsátott kiegészítő tájékoztatást is) részletezett valamennyi feladatot, utalást,
kiegészítést és a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget.
A befejezési határidőre prognosztizálva az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania a szerződés
időtartama alatt bekövetkező esetleges árváltozásokra, és tartalmaznia kell mindazon
költségeket, melyek az ajánlat tárgyának első osztályú megvalósításához, a felhívásban és a
további közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek betartásához, valamint a közbeszerzési
eljárás során kifejezetten nem említett, de a szakmai szokások szerint a kifogástalan és a
hatályos jogszabályoknak megfelelő teljesítéshez kapcsolódó tevékenység ellátásához és a
szerződésszerű teljesítéshez szükségesek.
Az árképzésben valamennyi nehezítő körülmény figyelembevételre kell, hogy kerüljön, mivel
erre semmilyen különleges kártalanítás nem történhet.
Az ajánlati ár mellett a további értékelési részszempontokra (minőségi szempontok)
vonatkozó ajánlatát szintén a Felolvasólapon kell az Ajánlattevőnek megadnia az
eljárást megindító felhívásban előírt módon.
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Ajánlattevőnek a szakmai ajánlata részeként a felhívásban rögzített minőségi
szempontok vállalása esetén be kell mutatnia:
1. Az ügyeletet ellátók tevékenységi körének leírását
2. Beteg-panaszok ajánlattevő általi kezelésére vonatkozó szabályozását
3. A dokumentációs rend összefoglalását
4. A rendkívüli helyzetek kezelésének módját
5. A páciens háziorvosa irányába történő tájékoztatás módszerét
6. A halott vizsgálatra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek ellátásának módszerét
A szakmai ajánlatban minimálisan az alábbiakra kell kitérni:
1. Az ügyeletet ellátók tevékenységi körének leírása:
Ajánlattevőnek ismertetnie kell, hogy pontosan milyen módon szabályozza az ügyeletben
dolgozó szakemberek tevékenységét, kinek mi a feladata, milyen felügyeleti rendszert
gyakorol.
2. Beteg-panaszok ajánlattevő általi kezelésére vonatkozó szabályozás bemutatása:
Ajánlattevőnek ismertetnie kell, hogy milyen módon kívánja kezelni a panaszügyeket, mivel
kezelésük nagyban befolyásolja az ügyelet, ezáltal pedig ajánlattevő és ajánlatkérő lakossági
megítélését.
3. Dokumentációs rend összefoglalása:
Az ellátások dokumentációja minden probléma, panasz esetén – akár bíróság előtt is –
meghatározó jelentőségű, ezért ennek jogszabály-konform megkövetelése lényeges működési
szempont ajánlattevő vonatkozásában. Az ajánlattevőnek ismertetnie kell az általa
alkalmazott dokumentációs rendet.
4. Rendkívüli helyzetek kezelésének leírása:
Ajánlatkérő számára fontos szempont, hogy ajánlattevő milyen módon tud kezelni rendkívüli
helyzeteket, tudja-e azt biztosítani, hogy a folyamatos ellátás rendkívüli helyzetben is
rendelkezésre álljon. Pl. több ügyeleti dolgozó egyszerre esik ki a műszakból járványos
betegség miatt, az ügyeleti gépjármű elromlik/balesetet szenved; rendkívüli időjárási
körülmények jelentkeznek stb. Az ajánlattevőnek ismertetnie kell, hogy a rendkívüli
helyzetek kezelésére milyen megoldással és módon készül.
5. A páciens háziorvosa irányába történő tájékoztatás módszerének bemutatása:
A területet ellátó háziorvosok és az ügyelet kommunikációjának sarokköve, hogy milyen
módon és minőségben tudja tájékoztatni az ügyelet a háziorvosokat arról, hogy pácienseik
ügyeleti ellátásban részesültek, valamint arról, hogy mi történt velük az ellátás során. Ez a
fajta kommunikáció a betegek háziorvosi ellátása szempontjából nem nélkülözhető és
jelentősen befolyásolja az ügyelet megítélését a háziorvosok részéről. Az ajánlattevőnek
ismertetnie kell a tájékoztatási módszert.
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6. A halott vizsgálatra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek ellátása módszerének
bemutatása:
A halál tényéhez számos, az elhunyt hozzátartozói szempontjából jelentős
jogkövetkezmények fűződnek. A halál körülményeinek, helyének, idejének, az elhunyt
életében tett esetleges, szerv-, illetve szöveteltávolításra vonatkozó tiltakozó nyilatkozat
létének megállapításától függően kerülhet sor pl.: hatósági eljárás, átültetés céljából szerv-,
illetve szövetkivétel, kórbonctani vizsgálat elvégzésének kezdeményezésére, ezért a
halottvizsgálat megfelelő és körültekintő elvégzése, és az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. tv., továbbá ennek a halottakkal kapcsolatos rendelkezési végrehajtásáról szóló a
34/1999. (IX.24.) BM-EüM-IM együttes rendeletben előírt szerteágazó dokumentációs
kötelezettség precíz teljesítése a háziorvosi munka egyik kiemelt fontosságú, de nem
megfelelő ellátása esetén számos vitás helyzetet eredményezhető eleme. A halottvizsgálattal
kapcsolatos kötelezettségek tejesítésének módját az ajánlatban be kell mutatni.

AZ AJÁNLATOK BONTÁSÁNAK RÖVID BEMUTATÁSA
1) Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést, illetve a bontási eljárásra meghívást nem
kapnak, arra a felhívásban foglaltak az irányadók. A bontáson megjelent ajánlattevők képviselői
részvételük igazolására egy jelenléti ívet írnak alá.
2) Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdése előtt – döntése szerint – ismertetheti a
szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet összegét.
3) Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét,
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési
részszempontok alapján értékelésre kerülnek.
4) Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet
készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.
5) A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az
összes - beleértve az elkésett – ajánlattevőnek megküldeni.

AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATÁNAK FOLYAMATA, AZ AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSE
A Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az
ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
A Kbt. 69. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat
érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a
bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése szerinti
kritériumok előzetes ellenőrzésére köteles a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti „saját” nyilatkozatot
vagy az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni, valamint
minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-72. § szerinti
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bírálati cselekményeket elvégezni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban 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 ajánlatkérő a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti vagy az egységes európai közbeszerzési
dokumentum szerinti nyilatkozattal egyidejűleg ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, az Európai
Unió bármely tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra
alkalmas adatbázisok adatait is.
A Kbt. 69. (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az
eljárást megindító felhívásban megadott értékelési szempontok szerint értékeli.
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)
bekezdése alapján köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági
követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az
igazolásokat benyújtani.
Ha a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve
felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az
igazolás nem támasztja alá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat
tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül
hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja
fel a (4) bekezdés szerint az igazolások benyújtására.
Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes
ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése
szerinti kritériumok tekintetében a Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt
igazolási kötelezettségének eleget tett.
A Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően
dönthet úgy, hogy a (4) bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési
sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az
igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második
legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az
igazolások benyújtására. Az e bekezdés szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az
értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az
ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.

Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő
nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti
az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolásokat.
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A SZERZŐDÉSKÖTÉS FOLYAMATA
Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével az eljárás eredményét tartalmazó írásbeli összegezés
megküldését követően felveszi a kapcsolatot a szerződéskötéshez szükséges további teendők és
információk megadása érdekében.
A szerződéskötés kapcsán a Kbt. 131. § (1) – (9) bekezdésében foglaltak is irányadók.

A KBT. 73. § (5) BEKEZDÉSE SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS
A Kbt. 73 § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek (hatóságok)
nevét és elérhetőségét, amelyektől az Ajánlattevők megfelelő tájékoztatást kaphatnak a Kbt. 73. § (4)
bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím:1590 Budapest, Pf. 95
Tel.: +36-1-301-2900
Fax: +36-1-301-2903
E-mail: hivatal@mbfh.hu; Honlap: www.mbfh.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv
H-4400 Nyíregyháza, Árok utca 41.
Telefon:+36 / 42 / 438-316
Fax:+36 / 42 / 501-007
Szabolcs-Szatmár-Bereg Kormányhivatal Munkaügyi Felügyelősége
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.
tel: 06-42-407-511
fax: 06-42-407-484
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85.
Levelezési cím: 1399 Budapest 62., Pf. 639.
Tel.: +36-1- 346-9400; Fax: +36-1- 346-9415
Honlap: www.ommf.hu
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3.
Telephely: 1054 Budapest, Hold u. 1.
Levelezési cím: 1373 Budapest, Postafiók 609.
Központi telefonszám: 06-1-473-8100
www.nefmi.gov.hu
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Észak-alföldi Regionális
Intézete
Cím: 4400 Nyíregyháza, Árok út. 41. Postafiók: 4401 Nyíregyháza, Pf.:119.
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Telefon: +36 / 42 / 438-316, +36 / 42 / 501-000, +36 / 42 / 501-008,
Fax: +36 / 42 / 501-007
E-mail: titkarsag.szabolcs@ear.antsz.hu
Miskolci Bányakapitányság
3527 Miskolc Soltész Nagy Kálmán u. 5. , Postacím: 3501, Miskolc Pf.: 31
Telefon: (36-46) 503-740
Fax: (36-46) 503-741
Email: mbk@mbfh.hu

AZ AJÁNLAT ÖSSZETÉTELE, AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK,
NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

1) Az ajánlat első lapja a fedőlap, amelyen a következő információkat kell legalább feltüntetni:
1. ajánlattevő neve és címe;
2. a közbeszerzés tárgyának megnevezése;
2) Tartalomjegyzék (oldalszámokkal)

3)Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján)1. számú melléklet

4)Ajánlattevő nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feltételeire, a Szerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. (Kbt. 66. § (2) bekezdés)
2. számú melléklet

5)Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 66. § (4) bekezdés).
3. számú melléklet

6) Az ajánlattevő nyilatkozatai alvállalkozókról:Kbt. 66.§ (6) bekezdés alapján 4. számú melléklet
A „nem leges tartalmú” nyilatkozatok is benyújtandók.
7) Ajánlattevő Kbt. 67. § (1) és (4) bekezdése szerinti nyilatkozata
7.A) Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nem tartozik a felhívásban meghatározott kizáró okok
hatálya alá és megfelel a felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek.
5. számú melléklet*.
7.B) Az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az alábbiak szerint kell
igazolnia:
Igazolási mód*
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Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pontra vonatkozóan

kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy
olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott
tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az
ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott
tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont
ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó
nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs
a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni; 6. számú melléklet

*Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja,
ha az ajánlattevő a 321/2015. 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.
7.C) Ajánlattevőrészéről egyszerű (nem közjegyző előtt tett) nyilatkozat (Kbt. 67. § (4) bekezdés
szerint) arról, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdésszerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet. 7. számú melléklet
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert
alvállalkozók megnevezését.
8)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása
Pénzügyi intézménye(ek) nyilatkozata(i) a sorbanállás tekintetében VAGY a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a P.1.) jelű alkalmassági követelmény igazolásaként ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozata, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelménynek. 8. számú
melléklet
A Pénzügyi intézményi, illetőleg a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése szerinti saját
nyilatkozatot elégséges Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4), ill. (6) bekezdése szerinti felhívására csatolni!

9) Műszaki-szakmai alkalmassági igazolása
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatására csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek releváns végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata
- a szakemberek szakmai tapasztalatát alátámasztó, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza
- a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata
Az ajánlat részeként az előírt alkalmassági követelmények igazolására elégséges az ajánlattevő Kbt. 67.§
(1) bekezdése szerinti nyilatkozatát csatolni, melyben a gazdasági szereplő csupán arról köteles
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, az alkalmassági
követelmény
teljesítésére
vonatkozó
részletes
adatokat
nem
köteles
megadni.
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A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó - a felhívásban előírt igazolásokat az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
10) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában
résztvevő gazdasági szereplő azon cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői aláírási
címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta) egyszerű másolatát, akik az ajánlatot,
vagy abban szereplő valamely dokumentumot aláírták, szignálták.
Amennyiben az ajánlatot vagy valamely dokumentumot meghatalmazott személy írja alá, úgy a
meghatalmazás is csatolandó.

11) Nyilatkozat az eljárást megindító felhívásban előírt mértékű szakmai felelősségbiztosítás
megkötéséről, illetőleg a meglévő felelősségbiztosítás kiegészítéséről 9. számú melléklet

12) Változásbejegyzés: Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén
az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről
a cégbíróság által megküldött igazolás is [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Amennyiben nincs
folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, erről az ajánlattevőnek külön nyilatkozatot nem kell
csatolnia!

13) Ajánlattevő Kbt. 44.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely információk –
üzleti titkok – nyilvánosságra hozatalát tiltja meg. Amennyiben az ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz,
erről az ajánlattevőnek külön nyilatkozatot nem kell csatolnia!
 Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban elkülönített módon, külön fejezetben (közvetlenül a
nyilatkozat után, az ajánlat legvégén) kell elhelyezni.
Ajánlattevő 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.
14)Ajánlattevő nyilatkozata az alkalmasság igazolásába bevont gazdasági szereplőről 10. számú
melléklet
A nyilatkozatot abban az esetben kell kitölteni, ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az
ajánlattevő más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni!
15)Ajánlattevő nyilatkozata a mentőszolgálattal való együttműködésről, diszpécserszolgálat
kialakításáról 11. számú melléklet

16) Nyilatkozat a számlavezető pénzügyi intézményekről és a pénzforgalmi számlákról:
ajánlattevőnek vagy adott estben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőnek
nyilatkozat formájában fel kell sorolnia a számlavezető pénzügyi intézményeit és azoknál vezetett
pénzforgalmi számláit. 12. számú melléklet
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17) Szakmai ajánlat - Ajánlattevőnek a szakmai ajánlata részeként a felhívásban az ajánlatok értékelési
szempontja körében rögzített minőségi szempontok vállalása esetén be kell mutatnia az adott értékelési
szempont szerinti vállalást.
Az iratokat lehetőség szerint a fenti sorrendben csoportosítva, közvetlenül egymást követően kell az
ajánlatban elhelyezni.

16

II. REGISZTRÁCIÓS LAP

Regisztrációs lap
(a dokumentáció letöltését követően haladéktalanul ajánlatkérő részére megküldendő!)
a
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„Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás nyújtása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi
Társulás részére, a Társulást alkotó 49 település tekintetében”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
(egy példányban elegendő benyújtani!)

A közbeszerzési eljárásban részt vevő cég adatai:
Neve:
Kapcsolattartó személy neve:
Címe:
Telefonszáma:
Telefaxszáma:
E-mail címe:
Kitöltve és cégszerűen aláírva haladéktalanul meg kell küldeni a +36 44510139 telefax számra
vagy a kisterseg.fehergyarmat@gmail.com e-mail címre, de legkésőbb az ajánlattételi határidő
lejártáig!

Kelt………………………., 2016. év …………………. hó ….. napján.

………………………………
cégszerű aláírás
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III. AJÁNLOTT IRATMINTÁK

Az ajánlattevő ajánlatában tett nyilatkozatai, igazolásai vonatkozásában a mellékelt mintáktól eltérő
formátumú nyilatkozatot is adhat, azonban a nyilatkozatok, igazolások tartalmának meg kell felelnie
a Kbt., illetve a végrehajtási rendeletek előírásainak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben bármely az Ajánlatkérő által adott ajánlott minta
adminisztratív (nem megfelelő hivatkozás, stb.) elírást tartalmaz, úgy az nem mentesíti ajánlattevőt
az alól, hogy a Kbt-nek, illetve a vonatkozó végrehajtási rendeleteknek mindenben megfelelő
nyilatkozatot tegyen.
Az ajánlott minták felhasználása önmagában nem helyettesíti, mindazon egyéb (további) előírt
nyilatkozat, irat vagy dokumentum csatolási kötelezettségét, amelyet a Kbt., a vonatkozó végrehajtási
rendeletek vagy a felhívás és bármely közbeszerzési dokumentum egyebekben előír.

Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről KÜLÖN
csatolni kell az ajánlathoz, vagy a közös ajánlattevők képviseletében tett
nyilatkozat esetében a nyilatkozatnak egyértelműen (felsorolás szerűen is)
tartalmaznia kell valamennyi közös ajánlattevő megjelölését (nevét, székhelyét),
nem elegendő, ha a kijelölt képviselő szervezet csak a maga nevében teszi a
nyilatkozatot!

1. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján
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„Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás nyújtása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi
Társulás részére, a Társulást alkotó 49 település tekintetében”
1. Ajánlattevő

neve:
székhelye:
cégjegyzékszáma:
adószáma:
telefon száma:
telefax száma:
e-mail címe:

2. Kapcsolattartó

neve:
címe:
telefon száma:
telefax száma:
e-mail címe:

-- A közös ajánlattevők esetében valamennyi ajánlattevő adatát meg kell adni egymást követően –
Értékelési részszempont

megajánlott érték

Minőségi szempont
1. Az ajánlattevő az ajánlat részeként benyújtja-e az ügyeletet ellátók
tevékenységi körének leírását (igen/nem)
2. Beteg-panaszok ajánlattevő általi kezelésére vonatkozó szabályozás
bemutatása az ajánlatban megtörténik-e (igen/nem)
3. Az ajánlat tartalmazza-e a dokumentációs rend összefoglalását
(igen/nem)
4. Az ajánlattevő az ajánlat részeként bemutatja-e a rendkívüli helyzetek
kezelésének módját (igen/nem)
5. Az ajánlattevő az ajánlat részeként bemutatja-e a páciens háziorvosa
irányába történő tájékoztatás módszerét (igen/nem)
6. Az ajánlattevő az ajánlat részeként bemutatja-e a halott vizsgálatra
vonatkozó jogszabályi kötelezettségek ellátásának módszerét (igen/nem)
Ár szempont
Ajánlati ár (az OEP finanszírozáson felül fizetendő szolgáltatási díj) (nettó
Ft/hónap/fő*)

Kelt: ____________________, 2016. ________ hó ___ nap

________________________
Cégszerű aláírás
* A „fő” alatt „lakos” értendő!
A kapcsolattartóként azon személyt nevezze meg az ajánlattevő, akinek az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás
dokumentumait küldheti, és azon elérhetőségeket adja meg az ajánlattevő, ahova az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos dokumentumokat, értesítéseket küldheti.
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2. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 66 § (2) bekezdése szerint
„Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás nyújtása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi
Társulás részére, a Társulást alkotó 49 település tekintetében” tárgyú közbeszerzési eljárás
1) Alulírott………................., mint a(z)…………..….….. (székhely:…………………….……), mint
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy miután átvizsgáltuk, megismertük és
megértettük a „Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás nyújtása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú
Kistérségi Társulás részére, a Társulást alkotó 49 település tekintetében” tárgyú közbeszerzési eljárást
megindító felhívását és a további közbeszerzési dokumentumokat, beleértve az esetlegesen
kibocsátott kiegészítéseket és módosításokat, valamint az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokat,
továbbá a szerződéstervezetet, elfogadjuk az azokban megfogalmazott feltételeket.

2) Amennyiben ajánlatunkat elfogadják, kötelezettséget vállalunk az Ajánlatkérővel a szerződés
megkötésére és teljesítésére, a Felolvasó lapon és ajánlatunkban megjelölt ellenszolgáltatásért.

3) Kijelentjük, hogy ajánlatunkat az eljárást megindító felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk.

Kelt: ____________________, 2016. ________ hó ___ nap

________________________
Cégszerű aláírás
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3. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 66 § (4) bekezdése szerint

Alulírott………................., mint a(z)…………..….….. (székhely:…………………….……),
mint ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom
hogy a(z) ……………………………………………………………………………………
ajánlattevő
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. XXXIV. törvény
(Kkvtv.) 2-3. §-ai értelmében:
- kisvállalkozásnak minősül*
- középvállalkozásnak minősül*
- mikrovállalkozásnak minősül*
- nem minősül kis/közép/mikro vállalkozásnak *

Kelt: ____________________, 2016. ________ hó ___ nap

________________________
Cégszerű aláírás

Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot mindenegyes ajánlattevő részéről KÜLÖN kell
csatolni az ajánlathoz!
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4. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
-- alvállalkozó bevonásáról
(Ajánlattevő részéről a Kbt. 66.§ (6) bekezdésre figyelemmel)
Alulírott………................., mint a(z)…………..….….. (székhely:…………………….……),
mint
ajánlattevő
cégjegyzésre
jogosult
képviselője
nyilatkozom,
hogy
a
„Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás nyújtása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi
Társulás részére, a Társulást alkotó 49 település tekintetében” tárgyban megindított
közbeszerzési eljárásban cégünk nyertessége esetén a teljesítésbe a Kbt. 66. § (6) bekezdés
szerint, alvállalkozó(ka)t:
A) nem kíván igénybe venni *
B) igénybe kíván venni az alábbi az alábbiak szerint*:
a közbeszerzésnek az a része (részei),
amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni

az ezen részek tekintetében
igénybe venni kívánt és az ajánlat
benyújtásakor már ismert
alvállalkozó(k) megnevezése

Kelt: ____________________, 2016. ________ hó ___ nap

________________________
Cégszerű aláírás

*A megfelelő rész értelemszerűen aláhúzandó vagy a nem megfelelő törlendő, illetve a táblázat
kitöltendő(adott esetben)!
A nyilatkozatot értelemszerűen kitöltve akkor is csatolni kell az ajánlat részeként, ha alvállalkozó
igénybevételére nem fog sor kerülni. Ebben az esetben a nyilatkozatban a nemleges választ kell
szerepeltetni.
Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot mindenegyes ajánlattevő részéről KÜLÖN kell
csatolni az ajánlathoz!
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5. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 67. § (1) bekezdése tekintetében

Alulírott………................., mint a(z)…………..….….. (székhely:…………………….……),
cégjegyzésre jogosult képviselője a „Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás nyújtása a
Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére, a Társulást alkotó 49 település
tekintetében” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom
hogy a(z) ..…………………………………….. (cég megnevezése)
mint ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt gazdasági társaság megfelel az eljárást
megindító felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban
meghatározottak szerint megadott részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatunkat az ajánlat
részeként csatoljuk.

Kelt: ____________________, 2016. ________ hó ___ nap

________________________
Cégszerű aláírás

Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot mindenegyes ajánlattevő részéről KÜLÖN kell
csatolni az ajánlathoz!
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6. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
aKbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpont vonatkozásában
Alulírott………......................., mint a(z)…………..……...….. (székhely:…………………….……)
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában, a „Háziorvosi Központi
Ügyeleti szolgáltatás nyújtása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére, a Társulást
alkotó 49 település tekintetében” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében
az alábbi nyilatkozatot teszem
* 1. Társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
* 2. Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, erre
tekintettel nyilatkozunk, hogy társaságunkban az alábbi – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)rd) alpontja ** szerint definiált – tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek):
Név

Állandó lakhely

* 3. Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa
nincsen.
Kelt: ____________________, 2016. ________ hó ___ nap

________________________
Cégszerű aláírás

Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot mindenegyes ajánlattevő részéről KÜLÖN kell
csatolni az ajánlathoz!
* Csak a megfelelő rész (1. vagy 2. vagy 3. pont) aláhúzandó, vagy a nem megfelelő törlendő!
** A 2. pont esetében csak természetes személy adható meg, cég (jogi személy) nem, az alábbiak
szerint:
„2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) tényleges
tulajdonos:
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ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok
vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság,
amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal
összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással
rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a
leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a
kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az
alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány
képviseletében eljár
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7. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint
(Az ajánlattevő részéről)

Alulírott………......................., mint a(z)…………..……...….. (székhely:…………………….……)
cégjegyzésre jogosult képviselője a „Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás nyújtása a Felső-Tisza
Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére, a Társulást alkotó 49 település tekintetében” tárgyú
közbeszerzési eljárás keretében büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom

hogy cégünk nyertessége esetén a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezetet.

Kelt: ____________________, 2016. ________ hó ___ nap

________________________
Cégszerű aláírás

Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot mindenegyes ajánlattevő részéről KÜLÖN kell
csatolni az ajánlathoz!
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8. számú melléklet
NYILATKOZAT
a gazdasági – pénzügyi alkalmasságról
(adott esetben)
Alulírott………....................., mint a(z)……….……...….. (székhely:…………………….…)
cégjegyzésre jogosult képviselője a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel nyilatkozom, hogy a …………………………..…. ajánlattevő /
alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet* megfelel az Ajánlatkérő által az eljárást
megindító felhívás III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság P.1.) pontjában előírt
valamennyi gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelménynek.
Jelen nyilatkozatot a „Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás nyújtása a Felső-Tisza Vidéki
Többcélú Kistérségi Társulás részére, a Társulást alkotó 49 település tekintetében” tárgyú
közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatunk részeként tettük.

Kelt: ____________________, 2016. ________ hó ___ nap

________________________
Cégszerű aláírás

*A nem kívánt rész törlendő, vagy a megfelelő aláhúzandó!
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9. számú melléklet

NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL

Alulírott………....................., mint a(z)……….……...….. (székhely:…………………….…)
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a „Háziorvosi Központi
Ügyeleti szolgáltatás nyújtása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére, a
Társulást alkotó 49 település tekintetében” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertességünk
esetén az eljárást megindító felhívásban megkövetelt olyan, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó
az egészségügyi szolgáltatás során okozott kár megtérítésére alkalmas szakmai
felelősségbiztosítást kötünk / a meglévő felelősségbiztosítási szerződésünket kiterjesztjük*,
melynek kárérték limitje legalább 5 millió Ft/káresemény és legalább 10 millió Ft/kárév.
Tudomásul vesszük, hogy a felelősségbiztosítás meglétét igazoló ajánlatot a szerződéskötéskor
be kell mutatni, majd a szerződéskötést követő 10 munkanapon belül a nyertes ajánlattevő
köteles a felelősségbiztosítási kötvényt benyújtani ajánlatkérő részére.

Kelt: ____________________, 2016. ________ hó ___ nap

________________________
Cégszerű aláírás

* A megfelelő aláhúzandó vagy a nem megfelelő törlendő!
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10. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében
(A nyilatkozatot abban az esetben kell kitölteni, ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek
az ajánlattevő más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni!)
Alulírott………....................., mint a(z)……….……...….. (székhely:…………………….…)
cégjegyzésre jogosult képviselője, mint ajánlattevő a „Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás
nyújtása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére, a Társulást alkotó 49
település tekintetében” tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem és nyilatkozom, hogy az
- az általam képviselt társaság az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva felel meg.
- az ajánlattételi felhívás azon pontjának megjelölése, amelynek más szervezet/személy
kapacitására támaszkodva kívánunk megfelelni: ……………..
- a fenti pontban meghatározott alkalmassági feltétel, amelynek más szervezet/személy
kapacitására támaszkodva kívánunk megfelelni: ……………………………………………
- a kapacitást biztosító szervezet vagy személy megnevezése:
Név:
Cím:
Cégjegyzékszám/
Egyéni vállalkozói
nyilvántartási
szám:
Adószám:

Kelt: ____________________, 2016. ________ hó ___ nap

________________________
Cégszerű aláírás

A fentieken túl csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt!

11. számú melléklet
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NYILATKOZAT
a mentőszolgálattal való együttműködésről, diszpécserszolgálat kialakításáról

Alulírott………....................., mint a(z)……….……...….. (székhely:…………………….…)
cégjegyzésre jogosult képviselője, mint ajánlattevő a „Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás
nyújtása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére, a Társulást alkotó 49
település tekintetében” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy a 43/1999. (III.3)
Korm. rendelet 19.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a sürgősségi betegellátó osztályt
működtető szolgáltatóval és a mentést végző egészségügyi szolgáltatóval kötött megállapodás
szerint ügyeleti időben közös diszpécserszolgálatot kívánunk / nem kívánunk fenntartani.

* A megfelelő aláhúzandó vagy a nem megfelelő törlendő!

Kelt: ____________________, 2016. ________ hó ___ nap

________________________
Cégszerű aláírás

12. számú melléklet
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NYILATKOZAT
a számlavezető pénzügyi intézményekről és pénzforgalmi számlákról
Alulírott………....................., mint a(z)……….……...….. (székhely:…………………….…)
cégjegyzésre jogosult képviselője, felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az alábbi
számlavezető pénzügyi intézmények vezetnek az ajánlattevő / alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő* részére számlát:
Pénzügyi intézmény(ek) megnevezése

Számlaszám

Nyilatkozom, hogy az itt felsorolt pénzügyi intézete(ke)n kívül más pénzügyi intézmény a cég
részére számlát nem vezet.

Jelen nyilatkozatot a „Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás nyújtása a Felső-Tisza Vidéki
Többcélú Kistérségi Társulás részére, a Társulást alkotó 49 település tekintetében” tárgyú
közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatunk részeként tettük.

Kelt: ____________________, 2016. ________ hó ___ nap

________________________
Cégszerű aláírás

*A nem kívánt rész törlendő, vagy a megfelelő aláhúzandó; attól függően, hogy ajánlattevő
az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek más szervezet kapacitására támaszkodva felel-e
meg. Mivel a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal
azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, így
igénybevétele esetén, neki kell a nyilatkozatot megtennie!
A táblázat sorai szükség esetén bővíthetők.
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IV. SZERZŐDÉSTERVEZET

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)
Egészségügyi szolgáltatás ellátására
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amely létrejött egyrészről:
Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
Székhely: ………………………………….
Képviseli: ………………………………….
Címe: ………………………………………
PIR azonosító:…………….
Adószám: ………………………….………..
mint megbízó /a továbbiakban: megbízó/
másrészről: …………………….megbízott / a továbbiakban: megbízott/
Székhely: ………………………………….
Képviseli: …………………………………..
Cégjegyzékszám: ………………..…………
Adószám:…………………………..……….
mint egészségügyi szolgáltató között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

Előzmények:
Megbízó „Kistérségi Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás nyújtása” tárgyban a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 117. § szerinti
közbeszerzési eljárást folytatott le az eljárást megindító felhívásban és a további közbeszerzési
dokumentumokban foglaltak szerint, melynek során a ………………………..
(………………………………..……) került kihirdetésre nyertes ajánlattevőként, és ennek
eredményeképpen létrejött az alábbi megbízási szerződés.
A hivatkozott közbeszerzési eljárás megindításának időpontja: ……………………
1. A szerződés tárgya és tartalma
1.1. A Megbízó megbízza a Megbízottat a hatályos jogszabályok alapján (a helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.; az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. tv.; a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről rendelkező
4/2000. EüM. rendelet; az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló
2003. évi LXXXIV. tv. és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) számú ESzCsM. rendelet rendelkezésének
figyelembevétele mellett) a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulását alkotó
önkormányzatok (Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Darnó,
Fehérgyarmat, Fülesd, Gacsály, Garbolc, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Kérsemjén,
Kisar, Kishódos, Kisnamény, Kispalád, Kisszekeres, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd,
Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova,
Olcsvaapáti, Panyola, Penyige, Rozsály, Sonkád, Szamossályi, Szamosújlak,
Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tunyogmatolcs,
Túristvándi, Túrricse, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán) lakossága részére az
egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló
47/2004. (V.11.) ESZCSM. rendelet szerint működő központi háziorvosi ügyelet (felnőtt és
gyermekorvos) ellátására Fehérgyarmat központtal, valamint Kölcse ügyeleti telephellyel,
területi ellátási kötelezettséggel, továbbá {ajánlattevő vállalása esetén} a sürgősségi
betegellátó osztályt működtető szolgáltatóval és a mentést végző egészségügyi
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szolgáltatóval kötött megállapodás szerint ügyeleti időben közös diszpécser szolgálat
fenntartásával.
A Megbízott a megbízást elfogadja és annak teljesítését a jelen szerződésben és annak
mellékletét képező műszaki leírásban foglaltak szerint elvállalja. A Megbízott köteles a
megbízást a hatályos jogszabályokban, az egészségügyi szakmai szabályokban
meghatározott módon és színvonalon, az orvosokra és az egészségügyi dolgozókra
vonatkozó etikai normák szerint teljesíteni. A Megbízott kijelenti, hogy a központi orvosi
ügyeleti tevékenység ellátásához szükséges jogszabályban előírt hatósági és egyéb
engedélyekkel rendelkezik, a szerződés fennállása alatt folyamatosan biztosítja, hogy a
tevékenységet az előírt szakmai képesítéssel és tudással rendelkező személyek lássák el,
akik rendelkeznek a tevékenységhez szükséges felelősségbiztosítással. A
felelősségbiztosítások létét Megbízott köteles Megbízó irányában igazolni, azok fennállását
ellenőrizni, azokkal kapcsolatosan bárminemű változásról megbízót tájékoztatni. A
felelősségbiztosítások hiányából származó minden kár megtérítésére megbízott köteles
Megbízó és harmadik személyek irányában egyaránt.
1.2.A Megbízott szerződésben vállalt kötelezettségeit a központi ügyeleti rendelőben vegyes
(felnőtt-és gyermekorvosi ügyelet együtt) rendszerben az alábbi személyzettel és
időrendben látja el:
Hétköznapokon: 16.00 óra és 8.00 között, pénteken: 16.00 órától hétfő 08.00 óráig,
munkaszüneti és ünnepnapokon 8.00 órától a munkaszüneti és ünnepnapot követő első
munkanap 8.00 óráig.
Ügyeleti rendelő helye: 4900 Fehérgyarmat, Bessenyei út 1-3. Fehérgyarmat belterület
485/C hrsz, alapterület: 81 m2, a további ügyeleti rendelő helye: 4965 Kölcse, Kölcsey
Ferenc u. 100. (Kölcse belterület 421/2 hrsz, alapterület: 100 m2 (az egészségház
épületében) + 30 m2 garázs).
A fent meghatározott rendelési időben a
Fehérgyarmati ügyeleti rendelőben (központi ügyeleti telephelyen) legalább 1 orvosnak aki a felnőtt és a gyermekkorú betegeket egyaránt ellátja -, továbbá 1 fő ápolónak és 1 fő
gépkocsivezetőnek kell szolgálatot teljesíteni, valamint hétvégén és ünnepnapokon 08.0020.00 óráig + 1 fő orvosnak is részt kell vennie az ügyeleti ellátásban;
Kölcsei ügyeleti rendelőben (a fenti központi telephelyet kiegészítő telephelyen) 1 fő orvos
és 1 fő egészségügyi (ápoló vagy mentőtiszti) képesítéssel rendelkező gépkocsivezető
részvétele szükséges az ügyeleti ellátásban.
Egynél több orvos alkalmazása esetén egyikük a területi feladatokat látja el, a másik orvos
az ügyeleti rendelőben végzi az ellátást. Egy orvos alkalmazása esetén a rendelői és kijáró
feladatokat is az egy orvos végzi.
1.3.A Megbízott köteles az épületen és a szolgáltató egység bejáratánál cégtáblán feltüntetni az
egészségügyi szolgáltató hivatalos nevét (cégnév), az egészségügyi szolgáltatás működési
engedélyben meghatározott ellátási formáját, továbbá az egészségügyi közszolgáltatást
nyújtó egészségügyi szolgáltató esetén az erre vonatkozó utalást. A Megbízott köteles a
szolgáltatás helyén elhelyezett információs táblán feltüntetni az engedélyezett egészségügyi
szakot (szakokat), továbbá ha nem folyamatos betegellátást végez, a rendelési időt, valamint
a betegek számára rendelkezésre állás idejét.
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1.4.A jelen szerződésben szabályozott ügyeleti rendszer a napi munkarenden kívül
bekövetkezett sürgősségi esetekben biztosítja a Társulást alkotó települések lakossága
számára az egészségügyi ellátás folyamatos igénybevételének a lehetőségét. Sürgős
szükség esetén a Megbízott – időponttól és helytől függetlenül – az adott körülmények
között, tőle elvárható módon és a rendelkezésre álló eszközöktől függően az arra rászoruló
személynek elsősegélyt nyújt, illetőleg a szükséges intézkedést haladéktalanul megteszi.
Kétség esetén a sürgős szükség fennállását vélelmezni kell.
1.5.A megbízás jelen szerződés aláírásától számított 60 hónap időtartamra szól.
1.6.A Megbízott vállalja, hogy jelen szerződés alapján az egyes önkormányzatokkal kötött
megállapodást a szerződéskötést követő haladéktalanul benyújtja az OEP Észak-alföldi
Területi Hivatala részére. A Megbízó a jelen szerződés aláírásával hozzájárul a TB
finanszírozásnak közvetlenül a Megbízott részére történő átutalásához.
1.7.Megbízott a Fehérgyarmat Város Önkormányzatával, valamint Kölcse Nagyközség
Önkormányzatával kötött külön megállapodás alapján a szerződés tárgyát képező ellátási
kötelezettség teljesítését a Fehérgyarmat Város Önkormányzata tulajdonában álló 4900
Fehérgyarmat, Bessenyei út 1-3. alatt kialakított központi ügyeleti telephelyen, valamint
Kölcse Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló 4965 Kölcse, Kölcsey Ferenc u. 100.
szám alatti egészségházban kialakított ügyeleti rendelőben, indokolt esetben a beteg
otthonában látja el.
Az ügyeleti rendelőket a hozzátartozó helyiségekkel együtt a Megbízott kizárólag a
központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására használhatja. Az átadó Önkormányzatok
szavatolják azt, hogy az átadott helyiségek a rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapotban vannak. A Megbízott jogosult a használatra átadott helyiségek rendeltetésszerű
használatára.
1.8.Megbízott a szolgáltatás nyújtásának teljes időtartama alatt köteles a 60/2003. (X.20.)
ESzCsM rendelet 2. sz. melléklete szerinti tárgyi minimumfeltételeket maradéktalanul
biztosítani. Megbízó – a Megbízott ez irányú igénye esetén – jelen szerződés mellékletétben
szereplő tárgyi eszközöket, gyógyszereket és gyógyászati kellékeket a szerződés
megkötését követő 15 napon belül megvásárolja és Megbízott teljes kártérítési
felelősségvállalása mellett Megbízott rendelkezésére bocsátja azzal, hogy Megbízott a
szolgáltatás első 12 hónapját követően haladéktalanul köteles az eszközöket a Megbízótól
külön adásvételi szerződés aláírása mellett megvásárolni a beszerzéskori ellenértéken. Az
eszközök összetétele a Megbízóval folytatott egyeztetés alapján változtatható, azonban a
Megbízó által beszerzésre kerülő eszközök összértéke nem haladhatja meg a bruttó
5.500.000 Ft-ot. A szolgáltatás nyújtása alatt az eszközök szükség szerinti pótlásáról, a
jogszabályoknak megfelelő kellékek biztosításáról a Megbízott saját költségen
gondoskodik.
A Megbízó – amennyiben Megbízott igényli – a szolgáltatás nyújtásához 2 db
személygépjárművet Megbízott rendelkezésére bocsát, melyek üzemeltetéséhez,
fenntartásához, működtetéséhez, karbantartásához kapcsolódó valamennyi költség a
Megbízottat terheli.
1.9.Az egészségügyi szolgáltatói tevékenyég minőségbiztosítása a Megbízott kötelezettsége. A
Megbízott egészségügyi szolgáltatói tevékenységének szakmai felügyeletét az ÁNTSZ
felügyelő szak főorvosai látják el. A Megbízó jogosult – jogszabályban és jelen
szerződésben rögzített keretek között – a szerződésben vállalt kötelezettségek ellenőrzésére,
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az ellenőrzés során a Megbízott köteles a szükséges adatokat, információkat a Megbízó
rendelkezésére bocsátani.
2. A jelen megbízási szerződés megszűnik:
-

-

a határozott idő lejártával;
közös megegyezéssel;
rendes felmondással, amelyet előre és írásban kell közölni. A felmondási idő 3 hónap.
rendkívüli felmondással: ha a Megbízott a tevékenységét folyamatosan jogszabálysértő
és a megbízási szerződés megszegő módon végzi, illetve késedelmes szolgáltatásbevezetés esetében, amennyiben a késedelem eléri a 30 napot;
amennyiben az OEP a finanszírozási szerződést felmondja a finanszírozási szerződés
megszűnésének időpontjával egyező időpontban;
a Megbízott jogutód nélkül megszűnik.

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján Megbízó a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Megbízott nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Megbízott
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
Megbízó köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha
a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Megbízott tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési
eljárásból.
Megbízó 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 Megbízottban 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 Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel.
3. Fizetendő díj:
A szolgáltatás finanszírozása az OEP által biztosított támogatás, illetve a társult
önkormányzatok saját forrásából történik. A szolgáltatás ellenértékének megfizetése OEP
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finanszírozási összeggel, illetve a települések által lakosságarányosan fizetett pénzeszközzel
számla ellenében banki átutalással havonta történik, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése szerinti
fizetési határidővel. A Megbízott a 43/1999. (III.03) kormányrendelet szerint finanszírozási
szerződést köt az OEP területileg illetékes szervével. Az OEP felé történő elszámolásról a
Megbízott gondoskodik. A 43/1999. (III.03) 6. § (3) bekezdése szerint az OEP a Megbízott
részére a díjat havonta, az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben
meghatározottak szerint utalványozza. Az OEP finanszírozáson felül fizetendő szolgáltatási
díjat az önkormányzatok a Megbízott és az önkormányzatok között létrejövő feladatellátási
szerződés alapján térítik meg.
Amennyiben Megbízott a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alkalmazandó a kifizetés teljesítése során.
Megbízó előleget nem biztosít. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan
annak 36/A. §-a
o
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet.
A társult önkormányzatok által az OEP finanszírozáson felül fizetendő szolgáltatási díj:
nettó ………….forint/hónap/lakos
Megbízott az OEP finanszírozást Megbízó hozzájárulásával közvetlenül igényeli.
Az OEP finanszírozás összegét az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet
határozza meg.
A 43/1999. (III.3.) Kr. 19. § (4) alapján, amennyiben a központi ügyeleti szolgálatot működtető
egészségügyi szolgáltató a sürgősségi betegellátó osztályt működtető szolgáltatóval, és a
mentést végző egészségügyi szolgáltatóval kötött megállapodás szerint ügyeleti időben közös
diszpécser szolgálatot tart fenn, további 10%-kal megemelt ügyeleti díjazásra jogosult.
Amennyiben a Megbízó a fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a
késedelembe esés időpontjától kezdődően a fizetési kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra
köteles a Megbízottnak – az őt megillető díjazáson felül – a 2013. évi V. tv. 6:155.§ (1)-(2)
bekezdéseiben meghatározott mértékű késedelmi kamatot és a behajtási költségátalányt is
megfizetni. Az OEP általi kifizetések késedelmes teljesítéséért Megbízó ugyanakkor nem vállal
felelősséget.
4. A teljesítés helye:
4900 Fehérgyarmat, Bessenyei út 1-3.
4965 Kölcse, Kölcsey Ferenc u. 100. sz.
5. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
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Késedelmi kötbér: a szerződés kezdőnapjától bekövetkező késedelmes szolgáltatás-bevezetés
esetében a késedelmi kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt kezdési határidőt követő minden
késedelmesen eltelt nap után 500.000,-Ft/nap. A 30 napot meghaladó késedelmet Megbízó
meghiúsulásnak tekinti, mely esetben meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre és egyben
megnyitja Megbízó számára a szerződés rendkívüli felmondáshoz vagy elálláshoz való jogát.
Hibás teljesítési kötbér: amennyiben a szerződéses jogviszony alatt Megbízott a szerződésben
meghatározott időpontban nem kezdi meg az ügyeleti szolgáltatását, minden megkezdett óra
után 50.000,-Ft/óra kötbér fizetésére köteles.
Meghiúsulási kötbér: ha a szerződés olyan okból, melyért Megbízott a felelős meghiúsul,
Megbízott 25.000.000,-Ft összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.
Szerződő Felek rögzítik, hogy Megbízott kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a kötbéren
felüli kártérítési kötelezettségét. Megbízott kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet
alkalmazottai, alvállalkozói, vagy egyéb teljesítési segédei a Megbízónak vagy más
alvállalkozóknak, illetve harmadik személynek okoztak. Megbízott az általa okozott károkat
köteles közvetlenül rendezni, illetve a Megbízót mentesíteni minden kárigény követelés alól,
amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A Megbízott köteles megfizetni
a Megbízó számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb költséget, amelyet a Megbízóra
a Megbízottnak, illetve alvállalkozójának, egyéb teljesítési segédjének magatartása, vagy
mulasztása miatt szabtak ki.
Megbízó jogosult a kötbérkövetelését az általa a Megbízottnak fizetendő összegbe beszámítani,
úgy hogy a kötbér összege levonásra kerül a Megbízott számlájából. Amennyiben Megbízott
nem teljesítése következtében nem keletkezik ellenérték-fizetési kötelezettség, úgy Megbízó
Kötbér Értesítőt küldhet a Megbízottnak, aki annak kézhezvételétől számított 8 napon belül
köteles a kötbért Megbízó részére kifizetni.

6. Értesítés, kapcsolattartás
A szerződő Felek a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt
képviselői:
Megbízó részéről:
Név:
Beosztás:
Cím:
Tel:
Fax:
E-mail:
Megbízott részéről:
Név:
Beosztás:
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Cím:
Tel:
Fax:
E-mail:
7. Szerződés módosítása
A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglaltak alapján írásban
lehet módosítani. Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott
adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező
változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró személyek és a kapcsolattartók
adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset
körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás
bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.
8. Egyéb rendelkezések
8.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Okmányok részét képezi Megbízott Ajánlata, így a
nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a szerződés részét, Megbízott kötelezettségét
képezik az ajánlat fizikai csatolása nélkül is.
Megbízott a szolgáltatás nyújtását az ajánlatában az értékelési részszempontok körében az
egyes minőségi szempontokra tett vállalásaival összhangban köteles teljesíteni. A kötelezettség
megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a szerződés
felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti.
8.2. Megbízott a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján kötelezettséget vállal arra, hogy:
a) nem fizethet, illetve 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 Megbízott adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megbízó számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megbízót
haladéktalanul értesíti.
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.

9. Záró rendelkezések
9.1.A szerződés mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba azzal, hogy a szolgáltatás
teljesítését a szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül meg kell kezdeni. Jelen
határidő kötbérrel terhelt, késedelmes szolgáltatás-bevezetés esetén a késedelmi kötbérre
vonatkozó rendelkezések irányadók. Amennyiben a Felek jelen szerződést eltérő
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időpontban írják alá, úgy a szerződés aláírásának, egyben a szerződéskötésnek, és a
szerződés hatályba lépésének napja a másodikként szerződést aláíró fél aláírásának napja.
9.2.A Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során
felmerült vitáikat közvetlen tárgyalások útján oldják meg. Amennyiben a vitás kérdések
rendezésére tett tárgyalásaik nem vezetnek eredményre, jogorvoslati kérelmük elbírálására
a rendes bírósági fórumokat választják.
9.3.Szerződő Felek jelen szerződésük tekintetében a magyar jog rendelkezéseit tekintik
irányadónak.
9.4.Mindkét Fél kijeleni, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen
megállapodás aláírására és teljesítésére.
9.5.A Szerződő Felek kijelentik, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy
érdekkörében levő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen megállapodásban
foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.
9.6.A jelen szerződés alapját képezik az alábbiakban nevesített, közbeszerzési eljárás során
keletkezett dokumentumok, azok fizikai csatolása nélkül is, így különösen:
- az eljárást megindító felhívás
- a további közbeszerzési dokumentumok
- a kiegészítő tájékoztatás (adott esetben)
- a Megbízott ajánlata
9.7.Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre hatályos jogszabályok
rendelkezéseit rendelik alkalmazni, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvényt, továbbá a jelen szerződésben és a közbeszerzési dokumentumokban hivatkozott
jogszabályokat.
9.8.Jelen szerződés egymással mindenben megegyező 4, azaz négy példányban magyar nyelven
készült, amelyet a Szerződő Felek elolvasás, megmagyarázás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, saját kezűleg jóváhagyólag írtak alá. A szerződés 3
példánya Megbízót, 1 példánya Megbízottat illeti.

Fehérgyarmat, 2016. …………

………………………………………
Megbízó

…………………………………
Megbízott
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Mellékletek:
1. sz. melléklet: Műszaki leírás
2. sz. melléklet: Eszközlista
3. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata
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V. MŰSZAKI LEÍRÁS
(FELADAT-MEGHATÁROZÁS)

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET ELLÁTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS FELADATOK
A ellátás területe: A Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás magában foglaló 49
település közigazgatási területe: (703 km2)
Település lista és lakosságszám (KSH 2015.01.01.)
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Település neve

fő

Botpalád

738

Cégénydányád

641

Csaholc

559

Császló

362

Csegöld

671

Darnó

172

Fehérgyarmat

8089

Fülesd

449

Gacsály

918

Garbolc

143

Gyügye

253

Hermánszeg

246

Jánkmajtis

1736

Kérsemjén

290

Kisar

1145

Kishódos

68

Kisnamény

311

Kispalád

963

Kisszekeres

555

Kölcse

1411

Kömörő

571

Magosliget

315

Mánd

276

Méhtelek

759

Milota

909

Nagyar

677

Nagyhódos

117

Nagyszekeres

550

Nábrád

926

Nemesborzova

106

Olvcsvaapáti

306

Panyola

606

Penyige

712

Rozsály

809

Sonkád

808

44

Szamossályi

747

Szamosújlak

415

Szatmárcseke

1553

Tiszabecs

1292

Tiszacsécse

245

Tiszakóród

771

Tisztaberek

683

Tunyogmatolcs

2430

Túrricse

695

Túristvándi

788

Uszka

454

Vámosoroszi

517

Zajta

427

Zsarolyán
Összesen:

364
39548

Ügyelet helyszíne: Ügyeleti rendelő helye: 4900 Fehérgyarmat, Bessenyei út 1-3.
Fehérgyarmat belterület 485/C hrsz, alapterület: 81 m2), vagy a nyertes ajánlattevő által
kialakítandó, valamennyi vonatkozó jogszabálynak és kötelező érvényű előírásoknak
megfelelő, Fehérgyarmat Város közigazgatási területén lévő más helyiség, a további ügyeleti
rendelő helye: 4965 Kölcse, Kölcsey Ferenc u. 100. (Kölcse belterület 421/2 hrsz, alapterület:
100 m2 (az egészségház épületében) + 30 m2 garázs).
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szolgáltatást a fenti rendelők igénybevétele mellett kívánja
ellátni, az ingatlanokat Megbízó térítésmentesen rendelkezésére bocsátja. A szolgáltatót
terhelik ugyanakkor az ingatlanokhoz kapcsolódó rezsi jellegű és állapotmegóvási költségek,
melyek becsült összegéről a további közbeszerzési dokumentumok szolgáltatnak bővebb
információkat.
Ügyelet ideje: hétköznapokon: 16.00 óra és 8.00 között, pénteken: 16.00 órától hétfő 08.00
óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon 8,00 órától a munkaszüneti és ünnepnapot követő első
munkanap 8,00 óráig.
Ügyelet felszerelésére vonatkozó megállapítások, minimumfeltételek teljesülése: A
központi háziorvosi ügyelet tárgyi minimumfeltételeinek szükséges megfelelni a 60/2003. (X.
20.) ESzCsM rendelet előírásainak.
Az orvosok ügyeleti ellátáshoz szükséges végzettség(ek) meghatározása: Az ügyeletet
teljesítő orvosok az előírt szakképesítéssel, továbbá szakvizsgával rendelkezzenek.
Az ügyeletet ellátó személyzet ügyeleti szolgálatának felvételnek módja:
A szolgálatra jelentkezőnek (orvos, nővér, gépkocsivezető) kötelező kipihenten,
befolyásoltság-mentesen (alkohol, gyógyszer, stb.) időben érkezni, a jelenléti ívet szolgálat
kezdetekor aláírni.
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Orvos: személyes, felszerelt orvosi táskájával, személyes orvosi pecsétjével lép szolgálatba, a
felhasznált gyógyszert, eszközt a nővér utólag pótolja.
Nővér: a berendezéseket (számítógép, hangrögzítő, nyomtató, orvosi készülékek) használatra
előállítja, a kötelező dokumentációt elvégzi.
Gépkocsivezető: az autót menetre kész állapotba előállítja, menetlevelet kitölti.
Akadályoztatás bejelentésének módja, határideje, helyettesítésről való gondoskodás, a
helyettesítő személyének képesítése:
Az ügyeletre beosztott orvos, akadályoztatása esetén jelentési kötelezettség mellett (írásban
vagy szóban) maga gondoskodik a helyettesítésről, ha ez nem lehetséges, akkor az ügyelet
működtetője (ügyeletvezető) köteles gondoskodni a helyettesítésről.
Az ügyelet megkezdése előtti teendők
Feladatok:
Orvos: ellenőrzi a sürgősségi táska, defibrillátor, EKG hiánytalanságát és működőképességét,
Nővér: ellenőrzi gyógyszerszekrény tartalmát,
Gépkocsivezető: gépkocsi állapotának (műszaki állapot, üzemanyagszint, stb.) ellenőrzése,
gépkocsiban lévő gépek (EKG, defibrillátor) töltöttségének ellenőrzése, rendelőben lévő gépek
(EKG, deffibrillátor) töltöttségének ellenőrzése, halottvizsgálati bizonyítvány és lábcédula
mennyiségének ellenőrzése.
Ügyelet rendje
Orvos feladata:
- Orvosi ellátásban részesíti a rendelőben megjelent járóbeteget, sérültet,
- Hívásra otthonában ellátásban részesíti a fekvőbeteget, sérültet,
- Ellátja pihenőnapon és munkaszüneti napon a folyamatos gyógykezelésre szoruló
beteget,
- Meghallgatja a beteg panaszát,
- Megvizsgálja a beteget,
- Az elvégezett vizsgálatokat rögzíti az ambulánsnaplóba, melynek egy (eredeti)
példányát, illetve a számítógépes program segítségével kinyomtatott ambuláns lapot
aláírva, lepecsételve a beteg részére átad,
- Gondoskodik a kórházi, szakorvosi ellátásra szoruló beteg kórházi beutalásáról,
szakorvosi vizsgálatra, gyógykezelésre utalásáról,
- Igazolja a beteg keresőképtelenségét,
- Hatósági megkeresésre vagy a sérült kérelmére orvosi látleletet készít, és azt kiadja a
hatóság részére, illetőleg a külön jogszabályban foglalt térítési díj megfizetését
követően a sérülnek,
- Hatósági megkeresésére a betegnél (sérültnél) általános orvosi vizsgálatot végez,
véralkohol-vizsgálathoz vért vesz, drogtesztet, illetve egyéb szükséges vizsgálatokat
végez,
- A vizsgálatok végeztével számlát állít ki (vérvétel, vizeletvétel, drogteszt, látlelet,
külföldi – egészségügyi ellátásra térítésmentesen nem jogosuló - állampolgárságú
beteg),
- Rendkívüli esetben (tömeges sérülés, mérgezés, elemi csapás stb.) a mentést
megszervezi, és mindaddig irányítja, amíg a mentőszolgálat orvosa a helyszínen a
mentés irányítását át nem veszi,
- A rendkívüli eseményről értesíti a kórház ügyeleti vezetőjét,
- Ellátja a halottakkal kapcsolatos rendelkezésekben előírt feladatokat,
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-

Gondoskodik arról, hogy a beteg kezelőorvosa megfelelő tájékoztatást kapjon az általa
nyújtott ellátásról,

Nővér feladata:
-

Betegek fogadása,
Ügyelethez érkező hívások fogadása, dokumentálása,
Adatok bejegyzése a naplóba,
Számítógépes nyilvántartás vezetése,
Segédkezés a betegvizsgálatban,
Elő kell készíteni az ügyelet során ellátandó vizsgálatokhoz és a beavatkozáshoz
szükséges anyagokat és eszközöket,
Amennyiben a kivonuló orvos az ügyeleti feladatait az ellátási területen látja el,
mentőszolgálat útján biztosítani kell a sürgős beavatkozást igénylő esetek ellátását,
El kell látni az ügyeletes orvos által meghatározott egyéb adminisztrációs és szakmai
feladatokat,
Vezeti a gyógyszernyilvántartást

Gépkocsivezető (mentőtiszt) feladata:
-

Ellenőrzi a gépkocsi műszaki állapotát,
Rendszeresen ellenőrzi az EKG, és a defibrillátor töltöttségét, ha szükséges feltölti
azokat,
Segít az eszközök (EKG, defibrillátor) vitelében (autótól lakásig, stb.),
Az orvos utasítására segédkezik az elsősegélynyújtásban,
Vezeti a menetlevelet, azt az ügyelet befejeztével az orvossal aláíratja,

Telefonon történő tájékoztatás módja (bejegyzése a munkanaplóba)
A telefonon érkező hívásokat az ápoló fogadja, és dokumentálja. Amennyiben a hívás
elutasításra kerül (sürgős szükség nem áll fenn) azt is dokumentálni kell, illetve a beteget
tanácsokkal el kell látni. Minden beérkező és kimenő hívást a számítógép hangrögzítő rendszere
3 hónapig tárol. A hangrögzítőt a szolgálat bármely tagjának kikapcsolni tilos!
Betegek ellátása
Hívások ellátása
A beérkező hívások fogadása az ápoló feladata
A beteget pontosan, részletesen ki kell kérdezni, és tanácsokkal el kell látni
Esetfeladatnál OMSZ értesítése
Beteg lakáson való ellátása
Orvos feladata:
Megvizsgálja a beteget,
Az elvégezett vizsgálatokat rögzíti az ambulánsnaplóba,
A helyszíni gyógyszerelést elvégzi,
Gondoskodik a kórházi, szakorvosi ellátásra szoruló beteg kórházi beutalásáról, szakorvosi
vizsgálatra, gyógykezelésre utalásáról,
Gépkocsivezető (mentőtiszt) feladata :
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Az orvos utasítására segédkezik az elsősegélynyújtásban,
Vezeti a menetlevelet, azt az ügyelet befejeztével az orvossal aláíratja,
Halottakkal kapcsolatos teendők
Halott vizsgálat, rendkívüli halálesettel kapcsolatos teendők, a holttest szállításával,
eltemetésével, elhamvasztásával kapcsolatos egyéb feladatok ellátása 1997. évi CLIV tv. 218219.§., 34/1999. BM-EüM-IM együttes rendelet szerint
Járvánnyal, fertőzőbetegségekkel kapcsolatos teendők
Irányadó jogszabály: 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
Az egészségügyi szolgáltató a fertőző betegeket és a fertőző betegségre gyanús személyeket a
fenti jogszabály 19. és 21. §-ban, az 1. számú mellékletben, továbbá az egészségügyi adatok
kezelésére vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint köteles bejelenteni, kijelenteni és
nyilvántartani.
Rendkívüli események
Rendkívüli esetben (tömeges sérülés, mérgezés, elemi csapás stb.) az ügyeletet teljesítő orvos
a mentést megszervezi, és mindaddig irányítja, amíg a mentőszolgálat orvosa a helyszínen a
mentés irányítását át nem veszi. A rendkívüli eseményről értesíti a kórház ügyeleti vezetőjét.
Járhatatlan utak esetén (hó, ónos eső, jég, viharkárok, útra dőlt fák, stb.) értesíti a helyi
tűzoltóságot, hogy segítsék és biztosítsák a helyszíne vonulást.
Hétvégi és ünnepnapi injekciózás
Hétvégén és ünnepnapon az injekciózás csak abban az esetben vállalható, ha a betegnek a
háziorvosa, illetve kezelőorvosa javasolja és elrendeli azt. Ezt a betegnek az injekciózás előtt
igazolnia kell írásos orvosi javaslattal.
Ügyelet vezetőre vonatkozó megállapítások, ellenőrzés formája, stb.
Ügyeletvezető feladatai:
-

-

Az ügyeletvezető elkészíti az ügyeletben dolgozó orvosok, ápolók, gépkocsivezetők
(mentőtisztek) heti-havi ügyeleti beosztását, gondoskodik a helyettesítés rendjéről,
ellátja a háziorvosi ügyelettel kapcsolatban felmerülő egyéb szervezési, koordinációs,
technikai háttér feladatokat, tartja a kapcsolatot az ÁNTSZ-el.
Felügyeli a veszélyes hulladék szakszerű kezelését, gyűjtését, annak bejelentését,
szállítását
Gyógyszer, nyomtatvány és egyéb fogyóeszköz készletet a raktárból feltölti,
Gondoskodik az ügyeleti helyiségekben általa vagy orvoskollégák, ügyeletben
dolgozók által észlelt műszaki, technikai hibák elhárításáról, hiányosságok
megszüntetéséről,

Egyéb
Az ügyeleti ellátással kapcsolatos hatályos jogszabályok:
1997. évi CLIV tv. az egészségügyről
47/2004. (V.11.) ESZCSM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes
szervezési kérdéseiről
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284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet a térítési díjért igénybe vehető egyes egészségügyi
szolgáltatások térítési díjáról
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges
szakmai minimumfeltételekről
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekről
Központi Orvosi Ügyelet becsült rezsiköltségei
Kiadás megnevezése
ezer Ft/év (bruttó)
Telefondíj
Internet
Programkövetési díj
Gázenergia
Villamosenergia
Víz-és csatornadíj
Karbantartás, kisjavítás

250
200
180
2000
360
250
400

Egyéb üzemeltetési fenntartási
szolgáltatás

250

Szolgáltatások összesen

3890

Különféle adók, díjak, egyéb
befizetések

500

Kiadások mindösszesen :

8 900

Átadásra kerülő eszközök induló eszközök, amennyiben a nyertes ajánlattevő
igényt tart rá *
elnevezés
becsült
összesen (bruttó Ft)
db
egységár (Ft)
Gép-műszerpark
Mobiltelefon

2

20 000
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40 000

Telefon hangrögzítővel

2

20 000

40 000

Inhalációs készülék
(gyógyszerporlasztó)

4

17 000

68 000

Babyhaler (gyógyszer
adagolásra alkalmas inhalációs
eszköz - felnőtt, gyermek,
csecsemő)

4

5 800

23 200

Kézi lélegeztető ambuballon
(felnőtt, gyerek, csecsemő)

4

1 800

7 200

Egyéb eszközök
Endotracheális, oro-,
nasopharyngeális tubuskészlet

4

18 000

0
72 000

Conicotomiás készlet
Szülészeti egységcsomag
(felnőtt és vegyes ügyeletben)

2
2

25 000
120 000

50 000
240 000

Nyakrögzítő gallér,
végtagrögzítő sín

2

Vizsgálati cső vérvételhez

20

3 000
87 000
250

6 000
0
5 000

Vér-, vizeletvizsgálatra
alkalmas tesztcsíkok

20

1 000

20 000

20

2 000

Egyszerhasználatosvénakanülök 100
Folyamatos hangrögzítésre
alkalmas készülék
(telefononként)

2

20 000

40 000

Véralkohol-vizsgálati doboz
(csak felnőtt és vegyes
ügyeletben)

2

40 000

80 000

4. Mobil sürgősségi felszerelés
(gépkocsiban)

1

Mobiltelefon
Félautomata defibrillátor

2
2

0

20 000
400 000

50

40 000
800 000

Hordozható EKG képernyővel

2

400 000

800 000

Hordozható oxigénpalack
tartozékokkal

2

200 000

400 000

Taposószívó leszívó
katéterekkel

2

28 000

56 000

Endotracheális, oro-,
nasopharyngeális tubuskészlet

2

18 000

36 000

Nyakrögzítő gallér,
végtagrögzítő sín

2

Laryngoscop készlet, 2 lapocos
(felnőtt, csecsemő)

2

3 000
87 000
30 000

6 000
0
60 000

Alutex, steril lepedő
Védőeszközök (kesztyű,
szemüveg,
ujjvédő)

4
20

2 000
2 000
250
5 000

Szájterpesz

2

1 500

8 000
40 000
0
0
0
3 000

Véralkohol-vizsgálati doboz
(csak felnőtt és vegyes
ügyeletben)

2

40 000

80 000

Hulladékgyűjtő zsák
Dokumentáció űrlapjai

100

100

10 000
0

Sürgősségi orvosi táska(
felszerelve)
Eszközök:
Védőkesztyű (nem steril)

2

100 000

200 000

100

1 000

0
100 000

2

60 000

120 000

6

6 500

0
39 000

Leszívó pumpa, leszívó katéter
12 és 16 Ch

2

83 000

166 000

Laryngealis tubus

6

6 200

37 200

Lélegeztető maszk (szűrős vagy
szelepes ún. zsebmaszk) felnőtt, gyermek, csecsemő
Lélegeztető ballon
Száj-garat tubus 1-2-3 méret
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Fecskendő 10 ml-es
Fecskendő 5 ml-es
Perkután vénakanül G 16, 18

100
100
100

30
20
200

3 000
2 000
20 000

Injekciós tű G 18, 21, 22

100

1 000

100 000

Steril lap 6x6
Gyorskötöző pólya 10x5

100
100

60
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6 000
5 500

Vérnyomásmérő felnőtt és
gyermek méretű
mandzsettákkal

4

15 000

60 000

Fonendoszkóp
Reflexkalapács
Hőmérő
Vércukormérő
Olló
Kocher
Idegentest-fogó
Szike
Csipesz
Spacer
Injekciók
Calcimusc
Adrenalin hatóanyagú
Amiodaron hatóanyagú

2
2
4
4
4
4
4
4
4
4

20 000
5 000
5 000
8 000
1 000
2 000
6 000
600
1 500
5 000

20
20
20

1 200
20 000
1 500

40 000
10 000
20 000
32 000
4 000
8 000
24 000
2 400
6 000
20 000
0
24 000
400 000
30 000

Antihisztamin hatóanyagú

20

1 000

20 000

Atropin hatóanyagú
Diazepam hatóanyagú (injekció
+ rectiolum)

20
20

1 200
2 000

24 000
40 000

Diuretikum hatóanyagú

20

2 000

40 000

Glukokortikoid hatóanyagú

20

3 000

60 000

Minor analgeticum
Teofillin hatóanyagú
Urapidil hatóanyagú
Izotóniás konyhasóoldat

20
20
20
20

1 500
1 200
6 000
1 500

30 000
24 000
120 000
30 000

Desztillált víz (5liter)

6

500

3 000
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Infúziók
100 ml 40% Glucose

20

500

0
10 000

Infúzió: Ringer-laktát, HHO
500 ml

20

600

12 000

Infúziós szerelék
Tabletták:
Acetilszalicilsav hatóanyagú

20

100

20

600

2 000
0
12 000

Kaptopril (sl) hatóanyagú

20

1 200

24 000

Klopidogrel hatóanyagú

20

800

16 000

Aerosol:
Nitroglicerin hatóanyagú

20

1 000

0
20 000

béta-2 mimetikum hatóanyagú

20

1 000

20 000

1 500
20
500
150
120 000

0
30 000
4 000
10 000
3 000
240 000

Egyéb
Bőrfertőtlenítő
Spatulák
Ragtapasz
Háromszögkendő
Szülészeti egységcsomag
(nyákszívó, köldökcsat,
izolációs takaró, 2 pár steril
kesztyű)

20
200
20
20
2

5 305 500
* Az eszközök összetétele a Megbízóval folytatott egyeztetés alapján változtatható, azonban a
Megbízó által beszerzésre kerülő eszközök összértéke nem haladhatja meg a bruttó 5.500.000
Ft-ot.

Gépjárművek, melyeket ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsát,
amennyiben igényt tart rá:
Típus: Suzuki SX4 (2db)
Hengerűrtartalom: 1586 cm3
Teljesítmény: 79 kW
Gyártási év: 2006.
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