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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152957-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Tatabánya: Általános orvosi szolgáltatások
2017/S 079-152957
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
AK07594
Fő tér 6.
Tatabánya
2800
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jogi Iroda vezetője
Telefon: +36 34515700
E-mail: kozbeszerzes@tatabanya.hu
Fax: +36 34515778
NUTS-kód: HU212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tatabanya.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tatabanya.hu
I.1)

Név és címek
Környe Község Önkormányzata
AK15928
Alkotmány u. 2.
Környe
2851
Magyarország
Kapcsolattartó személy: jegyző
Telefon: +36 34573100
E-mail: info@kornye.hu
Fax: +36 34473140
NUTS-kód: HU212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kornye.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kornye.hu

I.1)

Név és címek
Tarján Község Önkormányzata
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AK07559
Rákóczi Ferenc utca 39.
Tarján
2831
Magyarország
Kapcsolattartó személy: jegyző
Telefon: +36 34372613
E-mail: jegyzo@tarjan.hu
Fax: +36 34372761
NUTS-kód: HU212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tarjan.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tarjan.hu
I.1)

Név és címek
Vértesszőlős Község Önkormányzata
AK15844
Templom utca 57.
Vértesszőlős
2837
Magyarország
Kapcsolattartó személy: jegyző
Telefon: +36 34379674
E-mail: polg.hivatal@vertesszolos.hu
Fax: +36 34379091
NUTS-kód: HU212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vertesszolos.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vertesszolos.hu

I.1)

Név és címek
Héreg Község Önkormányzata
AK17511
Fő utca 84.
Héreg
2832
Magyarország
Kapcsolattartó személy: jegyző
Telefon: +36 34372665
E-mail: hereg-hivatal@t-online.hu
Fax: +36 34372607
NUTS-kód: HU212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hereg.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.hereg.hu

I.1)

Név és címek
Vértessomló Község Önkormányzata
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AK19701
Rákóczi Ferenc utca 63.
Vértessomló
2823
Magyarország
Kapcsolattartó személy: jegyző
Telefon: +36 34593440
E-mail: vertessomlo@vivamail.hu
Fax: +36 34593443
NUTS-kód: HU212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vertessomlo.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vertessomlo.hu
I.1)

Név és címek
Szárliget Község Önkormányzata
AK19685
Szent István tér 1.
Szárliget
2067
Magyarország
Kapcsolattartó személy: jegyzo
Telefon: +36 34433896
E-mail: polghivatal@szarliget.hu
Fax: +36 34533065
NUTS-kód: HU212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szarliget.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.szarliget.hu

I.1)

Név és címek
Várgesztes Község Önkormányzata
AK19689
Arany János utca 47.
Várgesztes
2824
Magyarország
Kapcsolattartó személy: jegyző
Telefon: +36 34593030
E-mail: vargesz@axelero.hu
Fax: +36 34593031
NUTS-kód: HU212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vargesztes.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vargesztes.hu

I.2)

Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

22/04/2017
S79
http://ted.europa.eu/TED

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

3/9

HL/S S79
22/04/2017
152957-2017-HU

- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

4/9

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.kozbeszerzes.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Lak Vilmos felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Ady Endre u. 31/A
Gyömrő
2230
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lak Vilmos
Telefon: +36 305107514
E-mail: kozbeszerzes.lak@gmail.hu
Fax: +36 29747429
NUTS-kód: HU102
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tatabanya.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tatabanya.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Lak Vilmos
Ady Endre u. 31/A
Gyömrő
2230
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lak Vilmos
Telefon: +36 305107514
E-mail: kozbeszerzes.lak@gmail.com
Fax: +36 29747429
NUTS-kód: HU102
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tatabanya.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tatabanya.hu
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan
hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhetők a következő címen: https://srv.e-szigno.hu/e-Szigno.exe

I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal

I.5)

Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Központi orvosi ügyelet ellátása.

II.1.2)

Fő CPV-kód
85121100
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II.1.3)

A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó felnőtt és gyermek háziorvosi központi orvosi ügyelet ellátása
és annak jogszabályok szerinti dokumentálása Tatabánya és Héreg, Környe, Szárliget, Tarján, Várgesztes,
Vértessomló, Vértesszőlős ellátási körébe tartozó lakosság tekintetében.
Mennyiség: jelenlegi lakosság összesen 84 442 fő (közülük 11 269 gyermek).

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 420 000 000.00 HUF

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
85121100
85121291

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212
A teljesítés fő helyszíne:
Tatabánya, Béla király krt. 69. (helyhez kötött ügyelet), Tatabánya és Héreg, Környe, Szárliget, Tarján,
Várgesztes, Vértessomló, Vértesszőlős települések területe (házhoz menő ügyelet).

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó felnőtt és gyermek háziorvosi központi orvosi ügyelet ellátása
és annak jogszabályok szerinti dokumentálása Tatabánya és Héreg, Környe, Szárliget, Tarján, Várgesztes,
Vértessomló, Vértesszőlős ellátási körébe tartozó lakosság tekintetében.
Mennyiség: jelenlegi lakosság összesen 84 442 fő (közülük 11 269 gyermek).
— Munkanapokon felnőtt háziorvosi ügyelet vonatkozásban 16:00 órától másnap reggel 8:00 óráig két orvos,
egy szakdolgozó és egy megkülönböztető jelzéssel felszerelt gépkocsi vezetésére jogosult gépkocsivezető.
— Munkanapokon gyermek háziorvosi ügyelet vonatkozásban 16:00 órától 22 óráig egy orvos és egy
megkülönböztető jelzéssel felszerelt gépkocsi vezetésére jogosult gépkocsivezető.
— Hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon felnőtt háziorvosi ügyelet vonatkozásban 8:00 órától másnap
reggel 8:00 óráig két orvos, egy szakdolgozó és egy megkülönböztető jelzéssel felszerelt gépkocsi vezetésére
jogosult gépkocsivezető.
— Hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon gyermek orvosi ügyelet vonatkozásban 10:00 órától 22:00
óráig egy orvos és egy megkülönböztető jelzéssel felszerelt gépkocsi vezetésére jogosult gépkocsivezető
részvételével.

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 420 000 000.00 HUF

II.2.7)

A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Kezdés: 01/07/2017

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
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Ajánlatkérő opciós ajánlatot kér változatlan személyi (2 felnőtt háziorvos,1 gyermekorvos, 1 szakdolgozó, 2
gépkocsivezető) és technikai feltételek mellett a szolgáltatás 24 órás jellegűre történő kiterjesztésére, azaz
8:00-8:00 időszakra történő ellátására.
A szolgáltatás helyszínének osztatlansága, az ellátás színvonalának állandósága együttesen nem teszik
lehetővé a részajánlattételt.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Részvételi feltételek
III.1.4)

A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
Kizáró okok:
— Kbt.62.§(1) bekezdés és 62.§(2)bekezdés.
Igazolás a Kbt.114.§(2),321/2015.(X.30.)Korm.rend. 17.§ szerint.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:
Ajánlattevő alkalmas,amennyiben rendelkezik:
M1) az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban az alábbi teljesítésekkel:
— legalább egy,minimum 62 000 fő ellátását biztosító vagy 5 000 000 HUF/hó értékű (NEAK
finanszírozással),24 hónapon keresztül teljesített orvosi ügyeleti szolgáltatás és
— legalább egy,minimum 8000 fő gyermek ellátását biztosító vagy 800 000 HUF/hó értékű (NEAK
finanszírozással), 24 hónapon keresztül teljesített gyermek orvosi ügyeleti szolgáltatás.
M2) beszerzés tárgyára vonatkozó, ISO 9001:2009 vagy ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal vagy intézkedéssel.
Igazolási mód: M1)321/2015.(X.30.) K. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pont szerinti referencia igazolás, M2)
321/2015.(X.30.) K.rendelet 21.§ (3) bekezdés c) pont szerint tanúsítvány vagy intézkedés bemutatás.
Részletezve közbeszerzési dokumentumok (Kbt. 65.§(2)).

III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1)

Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről.
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről.

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés pénzügyi teljesítése a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő finanszírozásából és adott esetben
Ajánlatkérő által biztosított finanszírozásból áll.
A NEAK finanszírozáshoz Nyertes Ajánlattevőnek a NEAK-kal szerződést kell kötnie.
Ajánlatkérői finanszírozás esetén ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések
pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.
Teljesítés igazolás kiállítása: a Kbt. 135. § (1) bekezdés alapján. A kifizetés a Ptk. 6:130. § (1) és
(2)bekezdésében, valamint a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdésében foglaltak szerint történik. Ajánlattevő havonta
állíthat ki számlát az előző hónapban elvégzett és leigazolt teljesítések után.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlati felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződés-tervezet tartalmazza.

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
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IV.1)

Meghatározás

IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

7/9

IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: www.kozbeszerzes.hu/jogi-hatter/hazaiszabalyozas
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Értékelési szempontok:
1) ajánlati ár (nettó HUF/hónap)75;
2) szakmai tevékenység és kapcsolódó feladatok minőségét meghatározó vállalások 25:
2.1. ügyeleti szabályzat alkalmazása 5;
2.2. háziorvos tájékoztatásának vállalása 5;
2.3. kockázatkezelési terv elkészítése és kockázatok folyamatos elemzése 5;
2.4. beteg-panasz kivizsgálási szabályzat alkalmazása 5;
2.5. ajánlatkérő szakmai tevékenységének elősegítése 5.
A pontszám egységesen: 0-100, a módszer meghatározása a közbeszerzési dokumentumokban (Kbt. 76.
§(10)).
IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának
határideje
Dátum: 03/05/2017
Helyi idő: 10:00

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2)
Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)

További információk:
1. Ajánlatkérő a beszerzést a Kbt. 114. § (11) szerint nem tartja fenn.
2. Csatolni kell az ajánlatban nyilatkozatot tevő személy(ek) aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának
másolatát. Amennyiben az ajánlatban meghatalmazott személy tesz nyilatkozatot, úgy a meghatalmazást (a
meghatalmazó képviseleti jogosultságával együtt) másolati példányban csatolni szükséges.
3. Csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet vagy ezzel kapcsolatos nemleges
tartalmú nyilatkozatot.
4. Csatolandó nyilatkozatok: Kbt. 66. § (2) bekezdés, 66. § (4) bekezdés, 66. § (5) bekezdés, 66. § (6) bekezdés
szerint.
5. Ajánlat benyújtása: 1 eredeti papír alapú és 1 másolati elektronikus példány. A 2 példány egyezőségéről az
ajánlatban nyilatkozni kell.
6. Kiegészítés az I.3 ponthoz: A közbeszerzési dokumentumok a http://kozbeszerzes.hu oldalon a
„Közbeszerzési Adatbázis” linkre kattintva rendszer felületei által biztosított navigáció segítségével a
„Közbeszerzési eljárás kereső” pontján keresztül érhetők el, kiválasztva tárgyi közbeszerzési eljárást. A
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közbeszerzési dokumentumok eléréséről az érdeklődő gazdasági szereplőknek regisztrációs lapot kell
küldeniük ajánlatkérő I.3) pontban szereplő elérhetőségére.
Az ajánlatok benyújtása az ajánlattételi határidő lejártát megelőző napon 9:00-12:00 között, valamint az
ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-10:00 között: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76. (a portáról a
30/510-7514 telefonszámot kell hívni).
7. Projekttársaság alapítása: Ajánlatkérő nem írja elő és nem engedélyezi projekttársaság alapítását sem közös
ajánlattevőknek sem egyedüli ajánlattevőnek.
8. A minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban meghatározott követelmény: M1, M2.
9. felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Lak Vilmos, lajstromszám: 00334.
10. Ajánlatkérő az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
11. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell az alábbiakról:
a) a teljesítés során rendelkezni fog minden ügyeleti időszakban a szolgáltatás nyújtásához szükséges,
a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet alapján a 4/2000.(II.25.) EÜM. rendeletben előírt szakképesítéssel
rendelkező az alábbiakban megjelölt szakemberekkel:
— 2 fő szakorvos(4/2000.(II.25.) EüM. rendelet 11.§ (1)-(2) bekezdés),
— 1 fő szakorvos(4/2000.(II.25.) EüM. rendelet 11.§ (3) bekezdés)- a felhívásban meghatározott időkeretben,
— 1 fő szakdolgozó (60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet, személyi feltételek 2. pont),
— 2 fő gépkocsi vezető(megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjármű vezetésére jogosító PÁV
vizsgával)gyermekorvos biztosítása idején,1 fő gépkocsi vezető (megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsi
vezetésére jogosító PÁV vizsgával) a kizárólag felnőtt háziorvost biztosítandó időben;
b) rendelkezni fog a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben
meghatározott minimumkövetelményeknek megfelelő mennyiségű és minőségű tárgyi eszközökkel,
berendezésekkel, felszereléssel, továbbá rendelkezni fog legalább két darab az ügyeleti szolgálat ellátásához
szükséges, a 60/2003.(X.20.)ESZCSM rendeletben meghatározott technikai felszereltségű (mobil egység),
érvényes forgalmi engedéllyel, biztosítással és megkülönböztető jelzéssel felszerelt ügyeleti gépjárművel;
c) a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog a tevékenység ellátására vonatkozóan minimum 50 000 000
HUF/év, és 5 000 000 HUF/kár összegű, a szerződés teljes időtartama alatt érvényes felelősségbiztosítással;
d) az ellátandó területen működő háziorvosok ügyeletbe lépését támogatja, azaz az orvosok ilyen irányú
szándéka esetén a szerződés biztosította kereteken belül mindent megtesz az ügyeletbe vonás érdekében.
12.) Meghatalmazott ajánlatkérő (Kbt. 29.§ (2) bekezdés): Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § szerint.
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VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
21/04/2017
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