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Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás 
ajánlattételi felhívása a Kbt. 94. § (2) bekezdés d) pontja szerint 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR�

Hivatalos név: Enying Város Önkormányzata 
Postai cím: 8130 Enying, Kossuth u. 26. 
Kapcsolattartó: P�dör Gyula polgármester 
Telefon: +36-22-372-002 
Telefax: +36-22-572-096 
E-mail: titkarsag.pmhiv@enying.eu  

Ajánlatkér� nevében eljáró szervezet (Lebonyolító): 

Hivatalos név: KONZULENS 9000 Kft. 
Címzett: Szatzger Tibor ügyvezet�
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 55. 
Telefon: +36-22-505-690 
Telefax: +36-22-505-692 
E-mail: konzulens@konzulens9000.hu  

További információ: A Lebonyolító szervezet fenti elérhet�ségein szerezhet� be. 

II. SZAKASZ: A SZERZ�DÉS TÁRGYA 

II.1. Meghatározás 

II.1.1. Ajánlatkér� által a szerz�déshez rendelt elnevezés: 
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás beszerzése. 

II.1.2. A szerz�dés típusa, meghatározása/tárgya: 
Feladat ellátási (megbízási) szerz�dés központi orvosi ügyeleti tevékenység ellátására Enying, 
Dég, Lajoskomárom, Mez�komárom és Szabadhidvég települések közigazgatási területén. 
Orvosi ügyelettel ellátott (ügyeleti körbe tartozó) települések lakosságszáma: 13.700 f�. 

II.1.3. Részekre történ� ajánlattétel: 
Nem megengedett. 

II.1.4. Alternatív ajánlatok (változatok): 
Nem fogadhatók el. Követelmény az ajánlattev� rendelkezésére bocsátott leírás szerinti 
alapajánlat beárazása. 

II.2. Szerz�dés szerinti mennyiség: 
Orvosi ügyelettel ellátott települések száma: 5 db.
Orvosi ügyelettel ellátott települések lakosságszáma: 13.700 f�. 
Orvosi ügyelettel ellátott id�szakok és rendelkezésre állási id�: hétköznapokon hétf�t�l 
csütörtökig 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, pénteken 14.00 órától hétf� reggel 8.00 
óráig, valamint ünnepnapokon az utolsó munkanap 16.00 órától (amennyiben ez a nap péntek 
14.00 órától) az els� munkanap reggel 8.00 óráig. 
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II.3. A szerz�dés id�tartama: 
Kezdés: 2013/01/01 (év/hó/nap). 
Befejezés: 2015/12/31 (év/hó/nap). 

II.4. Teljesítés helye: 
Enying, Dég, Lajoskomárom, Mez�komárom és Szabadhidvég települések közigazgatási 
területe. 
Központi orvosi ügyelet rendel�je (az enyingi rendel�intézet ügyeleti helyisége): 8130 
Enying, Szabadság tér 16. 
NUTS kód: HU211. 

II.5. Fenntartott szerz�dés: 
A szerz�dés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint nem fenntartott. 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS 
 M�SZAKI INFORMÁCIÓK 

III.1. Szerz�désre vonatkozó feltételek 

III.1.1. Szerz�dést biztosító mellékkötelezettségek: 
Ajánlatkér� el�írása alapján az alábbi szerz�déses feltétel: 
Ajánlatkér� a szerz�dés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a 
szerz�dés szerinti ellenszolgáltatás öt százalékát kitev� összeg� biztosítékot köt ki (Kbt. 126. 
§ (2) bekezdés). 

III.1.2. Finanszírozási feltételek: 
Ajánlatkér� nyertes ajánlattev�vel feladatellátási (megbízási) szerz�dést köt, amely alapján 
nyertes ajánlattev� a szolgáltatás finanszírozására – a Kbt. 124. § figyelembevételével – 
közvetlenül az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral köt szerz�dést a 43/1999 (III.3.) 
Korm. rendelet 19. §-a alapján. 
Továbbá amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményeként az OEP finanszírozáson felül 
kiegészít� forrás szükséges, azt az ajánlatkér� havonta, utólag, átutalással, 30 napos fizetési 
határid� figyelembe vételével fizeti meg a nyertes ajánlattev� részére, a teljesítést követ�en 
benyújtott számla alapján. A számla kifizetése a Kbt. 130.§ (3) bekezdés szerint történik. A 
számla kiegyenlítésének nélkülözhetetlen feltétele az Art. 36/A. § szerinti feltétel teljesülése. 
Ajánlatkér� el�leget nem fizet. A kifizetés magyar forintban (HUF) történik. 

III.2. Részvételi feltételek 

III.2.1. Jogi alkalmasság (kizáró okok): 
Az eljárásban nem lehet ajánlattev�, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szerepl�, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésében, 
valamint Kbt. 57. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. 

A megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 99. § (3) bekezdés b) pontja alapján a kizáró okok fenn 
nem állásáról az ajánlattev�nek nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) 
pontja esetében a 2010/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § alapján kell eljárni. 
A Kbt. 99. § (3) bekezdés c) pontja szerint legkés�bb a szerz�déskötést követ� tizenöt napon 
belül kell csatolnia a nyertes ajánlattev�nek a kizáró okok fenn nem állásának igazolásához 
szükséges igazolásokat a rendkívüli sürg�sségre való tekintettel. 
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III.2.2. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság: 
Alkalmatlan az ajánlattev�, ha: 

1. az el�z� három évben (2009-2011) a közbeszerzés tárgyából (orvosi ügyeleti szolgáltatás) 
származó nettó árbevétele összesen nem éri el a 30 millió Ft-ot; 

2. nem rendelkezik érvényes, legalább évi 15 millió forint és káreseményenként legalább 
5 millió forint összeg�, egészségügyi szolgáltatás során okozott kár megtérítésére 
vonatkozó szakmai felel�sségbiztosítással. 

A megkövetelt igazolási mód:

1. Az ajánlattev�nek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja 
szerint nyilatkoznia kell az el�z� három évben (2009-2011) a közbeszerzés tárgyából 
(orvosi ügyeleti szolgáltatás) származó nettó árbevételér�l attól függ�en, hogy az 
ajánlattev� mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az 
adatok rendelkezésre állnak. 

2. Az ajánlattev�nek csatolnia kell a biztosító igazolását vagy az érvényes biztosítási 
kötvény másolatát a szakmai felel�sségbiztosítás fennállásáról. 

III.2.3. M�szaki, illetve szakmai alkalmasság: 
Alkalmatlan az ajánlattev�, ha: 

1. az el�z� három évben (2009-2011.) nem rendelkezik legalább 1 db, a jogszabályoknak és 
a szerz�désnek megfelel�en teljesített, a közbeszerzés tárgyával (orvosi ügyeleti 
szolgáltatás) azonos tárgyú, legalább 30 millió Ft/év érték� referenciával, amelyet 
legalább 24 hónapon keresztül folyamatosan teljesített. A feltételeknek egy szolgáltatási 
szerz�désen belül kell fennállniuk. 

2. nem rendelkezik a 60/2003. (X.30.) ESzCsM rendeletben el�írt 4601-es szakma kódhoz 
tartozó személyi és tárgyi feltételrendszerrel. 

Felhívjuk Ajánlattev�k szíves figyelmét, hogy Ajánlatkér� a tulajdonában és használatában 
lév�, az ajánlati dokumentáció IV. fejezetében részletesen felsorolt orvosi ügyeleti eszközöket 
a feladatot ellátó ingyenes használatába adja a feladatellátási szerz�dés eláírásával 
egyidej�leg. 

A megkövetelt igazolási mód:

1. Az ajánlattev�nek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja 
szerint ismertetnie és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés a) pontja 
szerint igazolnia kell az el�z� három év (2009-2011.) legjelent�sebb szolgáltatásait. 

2. Az ajánlattev�nek csatolnia kell a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 4601-es szakma 
kódjához tartozó személyi és tárgyi feltételek teljesítésér�l szóló nyilatkozatát. 

IV. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS 

IV.1. Tárgyalás lehet�sége az eljárásban: 
A benyújtott ajánlatok elbírálása tárgyalással történik. 
Tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt. 94. § (2) bekezdés d) pontja: „az feltétlenül szükséges, 
mivel az ajánlatkér� által el�re nem látható okból el�állt rendkívüli sürg�sség miatt a nyílt, a 
meghívásos vagy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásra el�írt határid�k 
nem lennének betarthatóak; a rendkívüli sürg�sséget indokoló körülmények azonban nem 
eredhetnek az ajánlatkér� mulasztásából.” 
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Rendkívüli sürg�sség indoka: Enying és további 4 település részére a Mez�földi Többcélú 
Kistérségi Társulás látja el az orvosi ügyeletet központi orvosi ügyelet formájában 2006. 
január 1.-t�l. 2012. november 15-én a társulás tagjai – 9 települési önkormányzat képvisel�-
testülete – a Társulás 2012. december 31.-i hatállyal történ� megszüntetésér�l, valamint a 
központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó megállapodás megszüntetésér�l döntött. A 
települések önkormányzatainak rendkívüli sürg�sséggel gondoskodni kell az orvosi ügyelet 
megszervezésér�l 2013. január 1.-t�l, hiszen az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8.§ (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat köteles gondoskodni az 
egészségügyi alapellátásról. Enying Város Önkormányzat Képvisel�-testülete vállalta, hogy a 
központi ügyeleti szolgáltatás megszervezésér�l gondoskodik Enying, Dég, Lajoskomárom, 
Mez�komárom és Szabadhidvég települések részére, az egyes önkormányzatokkal Enying 
Város Önkormányzata által megkötésre kerül� feladatellátási szerz�dések keretében. Ahhoz, 
hogy a központi orvosi ügyelet 2013. január 1.-t�l m�ködni tudjon, a lehet� legrövidebb id�n 
belül le kell folytatnia Enying Város Önkormányzatának a közbeszerzési eljárást a központi 
ügyeletet m�ködtet� feladatellátó kiválasztására. A rendkívüli sürg�sség miatt a nyílt, a 
meghívásos vagy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásra el�írt határid�k 
nem lennének betarthatóak. 

A tárgyalás helye és id�pontja: 
Enying Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Tanácsterem 
8130 Enying, Kossuth u. 26. 
2012/12/12 (év/hó/nap). Id�pont: 10.00 óra 

A tárgyalás lefolytatásának menete, szabályai: 
Ajánlatkér� az írásban benyújtott ajánlatok áttekintését követ�en az ajánlattev�kkel tárgyalást 
folytat. A tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkér� a legkedvez�bb feltételekkel kösse 
meg a szerz�dést. Ajánlattev� a tárgyaláson ajánlatát módosíthatja. 

Ajánlatkér� az ajánlattev�kkel egyszerre, egy fordulóban tárgyal. 

A tárgyaláson ajánlattev� képviseletében olyan személynek kell részt venni, aki teljes kör�
felhatalmazással bír arra, hogy ajánlattev� nevében nyilatkozatot tegyen vagy kötelezettséget 
vállaljon (cégjegyzésre jogosult, meghatalmazott). A képviseletre jogosító iratot - amennyiben 
az nem került az ajánlathoz csatolásra – a tárgyalás megkezdése el�tt be kell mutatni. 

IV.2. Az ajánlatok bírálati szempontjai: 
Az ajánlatkér� a benyújtott – az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban 
meghatározott követelményeknek megfelel� – ajánlatokat a legalacsonyabb összeg�

ellenszolgáltatás (ajánlati ár, Ft/f�/év) kiválasztásának szempontja alapján bírálja el.  

IV.3. Adminisztratív információk 

IV.3.1. A dokumentáció beszerzésének feltételei: 
Ajánlatkér� az ajánlattev�k részére díjmentesen biztosítja az ajánlati dokumentációt, amelyet 
jelen ajánlattételi felhívással egyidej�leg közvetlenül megküld valamennyi ajánlattev� részére 
postai úton, elektronikus formában (CD). 

IV.3.2. Az ajánlattételi határid�: 
2012/12/05 (év/hó/nap). Id�pont: 10.00 óra. 

IV.3.3. Az ajánlat benyújtásának helye és módja: 
Enying Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Titkárság (emeleti szint), 8130 
Enying, Kossuth u. 26. 
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Az ajánlatok személyes benyújtására munkanapokon, hétf�t�l péntekig 8.00-11.00 óra között, 
az ajánlattételi határid� lejártának napján 8.00-10.00 óra között nyílik lehet�ség. Az ajánlat 
postai megküldése esetén az ajánlatnak az ajánlattételi határid� lejártának napján 10.00 óráig 
be kell érkeznie! 

IV.3.4. Az ajánlattétel nyelve: 
Magyar (HU) 

IV.3.5. Ajánlati kötöttség: 
Az ajánlati kötöttség a tárgyalások befejezésének napján kezd�dik és a szolgáltatási szerz�dés 
megkötésének id�pontjáig, de legfeljebb 30 napig tart. 

IV.3.6. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: 
Az ajánlatok bontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésben megjelölt személyek vehetnek részt. 

IV.3.7. Az ajánlatok bontásának helye és ideje: 
Enying Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Tanácsterem 
Az ajánlatok felbontására az ajánlattételi határid� lejártának id�pontjában kerül sor:
2012/12/05 (év/hó/nap). Id�pont: 10.00 óra. 

V. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK 

V.1. Hiánypótlás: 
Az ajánlatkér� a Kbt. 67.§-ában meghatározottak szerint biztosítja a hiánypótlás lehet�ségét. 

V.2. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos formai el�írás: 

Az ajánlatokat 2 példányban (1 eredeti és 1 másolati példányban, "eredeti" és "másolati" 
jelöléssel), egy lezárt csomagban, cégszer� aláírással és folyamatos oldalszámozással ellátva, 
oldalanként szignálva, valamint az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva 
kell benyújtani. Amennyiben az ajánlat eredeti és másolati példánya között eltérés 
tapasztalható, az ajánlatkér� az eredeti példányt tekinti irányadónak. 

Az ajánlattev�k kötelesek az ajánlatukat egy elektronikus példányban, egy vagy több 
elektronikus adathordozón (CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on) is, lehet�ség szerint egy fájlban 
benyújtani. 

Az ajánlat mindkét példánya 1 db zárt borítékban nyújtható be, amelyen az alábbiakat kell 
feltüntetni: 

− az ajánlattev� nevét, címét; 
− a benyújtására megadott határid�t; 
− a közbeszerzés tárgyát: „Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás beszerzése”; 
− "Az ajánlattételi határid� lejártáig nem bontható fel!" 

V.3. Eredményhirdetés id�pontja: 

2012/12/14 (év/hó/nap). 
Eredményhirdetés kifejezés alatt az eljárás eredményér�l szóló összegezés megküldésének 
napját kell érteni. Ajánlatkér� nyilvános eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményét 
összefoglaló írásbeli összegezésben [77. § (2) bekezdés] foglalt adatokat (Összegezés az 
eljárásról) az ajánlatok elbírálását követ�en haladéktalanul telefaxon vagy elektronikus úton 
megküldi valamennyi ajánlattev� részére. 
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V.4. Szerz�déskötés tervezett id�pontja és módja: 

2012/12/27 (év/hó/nap). 
Az ajánlatkér� az eljárás nyertesével köti meg a szerz�dést, vagy – a nyertes visszalépése 
esetén – az ajánlatok értékelése során a következ� legkedvez�bb ajánlatot tev�nek min�sített 
szervezettel (személlyel), ha �t az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 
megjelölte. 

V.5. Ajánlati biztosíték: 

Az ajánlatkér� az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához. 

V.6. Az ajánlati dokumentáció tartalmi és formai követelményei: 

Az ajánlati dokumentáció tartalmi és formai követelményeit részletesen az ajánlati 
dokumentáció tartalmazza. 
Amennyiben jelen ajánlattételi felhívás és az ajánlati dokumentáció között ellentmondás 
merülne föl, úgy az ajánlattételi felhívást kell irányadónak tekinteni. 

V.7. Ajánlatban meg kell jelölni a szerz�dés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-
át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat. 

V.8. Az el�írt alkalmassági követelményeknek az ajánlattev� bármely más szervezet (vagy 
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ebben az esetben meg kell jelölni az 
ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az 
ajánlattev� e szervezet er�forrására (is) támaszkodik. 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az el�írt igazolási módokkal azonos módon 
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történ� megfelelést, továbbá köteles 
nyilatkozni, hogy a szerz�dés teljesítéséhez szükséges er�források rendelkezésre állnak majd 
a szerz�dés teljesítésének id�tartama alatt. 

V.9. Ajánlattev�nek, 10 % feletti alvállalkozóinak és az alkalmasság igazolásában részt 
vev� gazdasági szerepl�knek az ajánlatban csatolniuk kell az eljárást megindító felhívás 
feladásának napjánál nem korábbi keltezés� közhiteles cégkivonatot (illetve egyéni 
vállalkozói igazolvány másolatát), valamint aláírási címpéldányt annak igazolására, hogy az 
ajánlatot, illet�leg az abban szerepl� nyilatkozatokat az ajánlattev� képviseletére jogosult 
személy írta alá. Meghatalmazás esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erej� magánokiratba 
foglalt meghatalmazás is csatolandó. 

Csatolniuk kell továbbá a változásbejegyzési kérelmet, valamint a cégbíróság igazolását, 
amennyiben releváns. 

V.10. Ajánlattev�nek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése, 
valamint a 40. § (1) bekezdése szerint. 

V.11. A háziorvosi ügyeleti szolgáltatás ellátására vonatkozó jogszabályok: 

− 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelez� egészségbiztosítás ellátásairól 
− 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyr�l 
− 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseir�l 
− 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésér�l 
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− 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 
Alapból történ� finanszírozásának részletes szabályairól 

− 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 
feltételeir�l, valamint a m�ködési engedélyezési eljárásról 

− 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységr�l 

− 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 
szükséges szakmai minimumfeltételekr�l 

− 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos m�ködtetésének 
egyes szervezési kérdéseir�l 

− 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel rendelkez�
személyek alap- és m�ködési nyilvántartásáról, valamint a m�ködési nyilvántartásban 
nem szerepl� személyek tevékenységének engedélyezésér�l 

V.12. Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének napja: 

2012/11/28 (év/hó/nap) 

Enying, 2012/11/28 (év/hó/nap) ........................................ 
P�dör Gyula 
polgármester 
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Tisztelt Ajánlattevő! 
 
 
Enying Város Önkormányzata (8130 Enying, Kossuth u. 26.) nevében ezennel felkérem, hogy 
az Önöknek közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívás alapján, valamint e 
dokumentációban leírtak szerint tegyék meg ajánlatukat tárgyi szolgáltatás átvállalására. 
 
 
A szolgáltatás tárgya és mennyisége (valamennyi részt és opciót beleértve): 
Orvosi ügyelettel ellátott települések száma: 5 db. 
Orvosi ügyelettel ellátott települések lakosságszáma: 13.700 fő. 
Orvosi ügyelettel ellátott időszakok és rendelkezésre állási idő: hétköznapokon hétfőtől csütörtökig 
16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, pénteken 14.00 órától hétfő reggel 8.00 óráig, valamint 
ünnepnapokon az utolsó munkanap 16.00 órától (amennyiben ez a nap péntek 14.00 órától) az első 
munkanap reggel 8.00 óráig. 
 
 
Finanszírozási forrás: 
Ajánlatkérő nyertes ajánlattevővel feladatellátási (megbízási) szerződést köt, amely alapján nyertes 
ajánlattevő a szolgáltatás finanszírozására – a Kbt. 124. § figyelembevételével – közvetlenül az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral köt szerződést a 43/1999 (III.3.) Korm. rendelet 19. §-a 
alapján. 
Továbbá amennyiben a közbeszerzési eljárás eredményeként az OEP finanszírozáson felül 
kiegészítő forrás szükséges, azt az ajánlatkérő biztosítja, saját, valamint a vele feladatellátási 
szerződést kötő települési önkormányzatok költségvetéséből. Ajánlattevő kizárólag az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztárral és kiegészítő forrás bevonásának szükségessége esetén ajánlatkérővel 
kerül közvetlenül finanszírozási kapcsolatba. 
 
 
A közbeszerzésben résztvevők köre: 
Aki az ajánlattételi felhívás valamint a hozzá tartozó ajánlatkérési dokumentációban leírtak alapján 
ajánlattételi jogot szerzett. 
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1. Bevezető 

Jelen dokumentáció kiadásával az ajánlatkérőnek az a célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) és végrehajtási rendeletei alapelveinek 
legmesszebbmenőbb mértékig történő biztosításával elősegítse az ajánlattevő(k) részére a sikeres 
ajánlattétel lehetőségét. 
 
 
2. A részletes szerződési feltételek 

Az ajánlatkérő jelen dokumentáció részeként csatolja a részletes szerződési feltételeket tartalmazó 
szerződéstervezetet. Az ajánlattevő a kiajánlott szerződéses feltételrendszert kiegészítheti, de a 
kiegészítés az ajánlatkérőt nem hozhatja kedvezőtlenebb szerződéses helyzetbe. Az ajánlatkérőnek 
jogában áll a kiegészítéseket részben vagy egészben elfogadni. 
 
 
3. A szolgáltatás bemutatása 

Enying Város Önkormányzata az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §, valamint az 
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése alapján feladatellátási 
(megbízási) szerződést kíván kötni Enying, Dég, Lajoskomárom, Mezőkomárom, és 
Szabadhidvég települések összesen 13.700 fős lakosságának központi orvosi ügyeleti ellátására 
az ajánlattételi felhívásban részletesen meghatározott feltételek szerint. 

A feladatellátás megkezdésének közeli kezdő időpontjára (2013/01/01) tekintettel ajánlatkérő a 
Kbt. 94. § (2) bekezdés d) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást 
indít , mivel az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a 
meghívásos vagy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem 
lennének betarthatóak. A rendkívüli sürgősség részletes indoklását az ajánlattételi felhívás 
tartalmazza. 
 
 
4. Nyilatkozat az ajánlati felhívás feltételeire 

A Kbt. 60. § (3) bekezdése előírja, hogy az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett 
nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatás összegére. 

E kötelezettség megfelelő teljesítése érdekében 1. sz. mellékletként nyilatkozatmintát bocsátunk 
rendelkezésre, javasolva ennek beépítését az ajánlatba. 
 
 
5. Ajánlati adatlap (felolvasólap) a bontási eljáráshoz 

Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), 
valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) 
alapján értékelésre kerülnek. 

A bontási eljárás gyors, szakszerű lebonyolítása érdekében az ajánlatkérő előírja fenti ajánlattételi 
adatokat tartalmazó ajánlati adatlap (felolvasólap) becsatolását. Az ajánlati adatlap (felolvasólap) 
tekintetében az ajánlattételi dokumentáció 2. sz. melléklete mintát tartalmaz. 
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6. Az elbírálás szempontjai 

Ajánlatkérő azokat az ajánlatokat bírálja el és hasonlítja össze, amelyek a formai vizsgálat 
szempontjainak mindenben megfelelnek. A formai előírásokat az ajánlattételi dokumentáció I. 
fejezetének 10. pontja tartalmazza. 

Az ajánlatok elbírálásának szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (ajánlati ár, 
Ft/fő/év). 

Ajánlati ár ( Ft/f ő/év ) 
Az egy ellátott lakosra jutó ellenszolgáltatás összege. 

Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben az 
ellenszolgáltatás több mint húsz százalékkal eltér az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet 
összegétől, ajánlatkérő köteles indokolást kérni. Kbt. 69.§ (2). 

 
A pályázó további kötelezettsége: 

 Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a 
szerződés szerinti ellenszolgáltatás öt százalékát kitevő összegű biztosítékot köt ki (Kbt. 126. 
§ (2) bekezdés). A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az 
ajánlatban nyilatkoznia kell az 1. sz. melléklet szerinti nyilatkozatminta részeként. 

 Ajánlattevőnek, 10 % feletti alvállalkozóinak és az alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplőknek az ajánlatban csatolniuk kell az eljárást megindító felhívás feladásának 
napjánál nem korábbi keltezésű közhiteles cégkivonatot (illetve egyéni vállalkozói 
igazolvány másolatát), valamint aláírási címpéldányt annak igazolására, hogy az ajánlatot, 
illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő képviseletére jogosult személy írta 
alá. Meghatalmazás esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazás is csatolandó. 
Csatolniuk kell továbbá a változásbejegyzési kérelmet, valamint a cégbíróság igazolását, 
amennyiben releváns. 

 Az ajánlattevők kötelesek az ajánlatukat egy elektronikus példányban, egy vagy több 
elektronikus adathordozón (CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on) is benyújtani. 

 
 
7. Az ajánlatok értékelése 

Az ajánlatok értékelésére az ajánlatkérő bíráló bizottságot hozott létre. Az ajánlattételi felhívásban 
illetőleg a dokumentációban meghatározott feltételeknek meg nem felelő ajánlatot az ajánlatkérő a 
tartalmi értékelésből kizárja. 

A jogi-, pénzügyi és gazdasági-, műszaki és szakmai alkalmasság igazolására az ajánlatkérő a 
dokumentáció mellékletében nyilatkozatmintákat bocsát rendelkezésre, javasolva ezek beépítését az 
ajánlatba. A nyilatkozatminták kitöltése illetve az ajánlathoz történő csatolása szükséges, de nem 
elégséges feltétele az érvényes ajánlattételnek. 
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8. Útmutató az ajánlattevőknek 

A beszerzés tárgyával szemben támasztott szakmai és minőségi követelményeket, továbbá a 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos egyéb lényeges információt az ajánlatkérő az ajánlattételi 
felhívásban, illetőleg – amennyiben ez szükséges – a dokumentációban adja meg. Mindezek alapján 
a következő lényeges szempontokat ajánljuk az ajánlattevők figyelmébe: 

8.1. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban 
foglaltak nem megfelelő alkalmazása vagy azoktól, illetve a Kbt.-től eltérő ajánlat benyújtása 
az ajánlat érvénytelenségét vagy az ajánlattevő kizárását, és a Kbt. által e tekintetben 
meghatározott jogkövetkezményeket vonhatja maga után. 

8.2. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi felhívást, és a dokumentációt 
egymással összevetve tanulmányozzák át, ajánlatukat pedig a jogszabályi rendelkezések 
(Kbt.), és az ajánlatkérő által támasztott követelmények teljes körű figyelembe vételével 
készítsék el. 

8.3. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és egyébként 
a közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerülő költségeket az 
ajánlattevők maguk viselik és ezek részben vagy egészben történő megtérítésére az ajánlatkérő 
nem kötelezhető. 

8.4. Az ajánlatok bontásakor a felolvasólapon szereplő adatokat ismertetjük. Az ajánlatok részletes 
vizsgálata, értékelése előtt a kiíró ellenőrzi, hogy minden ajánlat megfelel-e a kiírás 
követelményeinek. 

8.5. Az ajánlatok felbontása után, az értékelés szakaszában sem az ajánlattevők, sem más, az 
ajánlatok elbírálásában hivatalosan részt nem vevő személyek nem kaphatnak tájékoztatást az 
ajánlatok elbírálásával kapcsolatban. Késve érkezett ajánlatok a versenyben nem vehetnek 
részt. 

8.6. A Bíráló Bizottság az ajánlatok vizsgálata és értékelése során (az ajánlatokkal kapcsolatban) 
felmerült kérdéseit írásban (telefaxváltással) pontosítja. 

8.7. Ez a kiegészítő információ az ajánlat lényegét nem módosíthatja, csak az ajánlat megértését 
célozhatja, segítheti, azonban a fentebb felsorolt (ajánlati ár, határidő, stb.) és jegyzőkönyvben 
rögzítendő adatok nem módosíthatók. 

8.8. Több változatú ajánlattétel nem megengedett, amelynek értelmében az alapajánlaton felül az 
ajánlattevő további ajánlatot nem nyújthat be. 

 
 
9. Eredményhirdetés és szerződéskötés 

9.1. Sikeres eljárás esetén a kiíró a nyertes pályázóval köti meg a vállalkozói szerződést. Ha az 
ajánlatkérő eredményhirdetéskor (írásbeli összegezésben) a második legkedvezőbbnek 
minősített ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén a 
következő legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevővel köt szerződést.  

9.2. Eredménytelen az eljárás, ha egyik ajánlattevő sem tett – az ajánlatkérőnek rendelkezésére 
álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot. 
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10. Formai előírások 

10.1. Az ajánlatot 2 (kettő) példányban, 1 (egy) eredeti és 2 (kettő) másolati példányban, 
egymástól elkülönítetten, de egy zárt csomagban (borítékban), kérjük benyújtani, a 
csomagolást az alábbi felirattal ellátva: 

 
 

„Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás beszerzése” 

2012/12/05 (év/hó/nap) 10 óra 00 percig nem bontható fel! 
 

 

Az ajánlattevők kötelesek az ajánlatukat egy elektronikus példányban, egy vagy több 
elektronikus adathordozón (CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on) is, lehetőség szerint egy 
fájlban benyújtani. 

10.2. Az ajánlat oldalait (az üres oldalak kivételével) folyamatos sorszámozással és szignóval, 
valamint az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel kell ellátni, és példányonként 
összefűzve vagy kötve kell beadni. 

10.3. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő által készített dokumentációban az ajánlat 
felépítésének rendje, kövesse a 8. számú mellékletben megadott sorrendet. 

10.4. A dokumentációkon kérjük feltüntetni az "eredeti" illetve "másolat" megjelölést. 
Amennyiben ezt nem teszi meg az ajánlattevő, úgy az ajánlatkérő véletlenszerűen kiválaszt 
egyet a beadott dokumentációkból, és azt kezeli "eredeti" példányként. Amennyiben az 
ajánlat eredeti és másolati példánya között eltérés tapasztalható, az ajánlatkérő az eredeti 
példányt tekinti irányadónak. 

10.5 Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok postai feladása vagy futárszolgálat 
igénybe vételével történő benyújtása esetén fennálló kockázatokat (az ajánlatot tartalmazó 
boríték elveszése, megsérülése, lezártságának megszűnése, a kézbesítés elkésettsége stb.) az 
ajánlattevők viselik. 

X X X 
Az eljárás során felmerülő, az ajánlattételi felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott 
kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó. 
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II. Mellékletek 
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1. sz. melléklet 

 
AJÁNLATTEV ŐI NYILATKOZAT 

 
 
Az Önök Ajánlati felhívására a fenti közbeszerzésre vonatkozóan, alulírott‚ 
…………………………………………mint a(z) ……………………………………….………… 
(cégnév) ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel 
kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 60. § 
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – ezennel kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban és a 
dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a 
szerződéstervezettel együtt jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 
 
Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk a tárgyi közbeszerzési 
eljárás szerinti szolgáltatásra vonatkozó szerződést az ajánlati felhívásban megjelölt szerződéskötési 
időpontban megkötjük és a szerződést az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, a kiegészítő 
tájékoztatásban és a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően, fenntartások és korlátozások 
nélkül az ajánlati adatlapon megjelölt ajánlati árért teljesítjük.  
 
Nyilatkozom, hogy társaságunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
törvény szerint 
 

- mikrovállalkozásnak,  
- kisvállalkozásnak, 
- középvállalkozásnak minősül,  
- nem tartozik a törvény hatálya alá1. 

 
Nyilatkozom továbbá arról, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjában a 
szerződéstervezet/felhívás szerinti biztosítékot Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátjuk. 
 
 
Kelt: ….., ….. év ………………. hó ….... nap 
 

….............................. 
cégszerű aláírás 

                                                           
1
  A megfelelő rész aláhúzandó 
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2. sz. melléklet 

 

FELOLVASÓLAP 
 
 
 

Ajánlattevő neve:2  

Székhelye:  

Konzorcium képviselője, 
székhelye:3 

 

Telefon- és telefaxszáma:  

E-mail címe:  

Kapcsolattartó személy neve, telefon- és 
telefaxszáma: 

 

  

Ajánlati ár ( Ft/fő/év ):  

 
 
 
 
 
 
Kelt: ….., ….. év ………………. hó ….... nap 
 

….............................. 
cégszerű aláírás 

                                                           
2
  Közös (konzorciumi) ajánlattétel esetén a konzorcium neve mellett az egyes ajánlattevők (konzorcium tagjai) 

nevét és székhelyét is fel kell tüntetni. 
3
  Közös (konzorciumi) ajánlattétel esetén kitöltése kötelező. 
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3. sz. melléklet 

 
 

AJÁNLATTEV ŐI NYILATKOZAT 
a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont tekintetében 

 
 
 
Alulírott………............., mint a(z) ………….. (székhely:……………), mint Megbízott4 
cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében 
 

n y i l a t k o z o m ,  
 
hogy (a megfelelő részt kérjük aláhúzással, vagy egyéb módon egyértelműen jelölni): 
 

� szervezetünk olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott5 tőzsdén 
� szervezetünk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek 
� szervezetünk nem minősül ilyen társaságnak. 

 
Jelen nyilatkozatot „……………………………………” tárgyú közbeszerzési eljárására benyújtott 
ajánlatunk részeként tettük. 
 
 
 
Kelt: ….., ….. év ………………. hó ….... nap 
 
 

….............................. 
cégszerű aláírás 

                                                           
4  Közös Ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlatot tevőnek külön-külön be kell 
nyújtania. 
5  A szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló 2011. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában 
meghatározott piacot kell érteni. (A szabályozott tőzsdék listáját egyebekben megtalálja az alábbi linken:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:209:0021:0028:HU:PDF )  
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4/1. sz. melléklet 

 
 

AJÁNLATTEV ŐI NYILATKOZAT 
az alvállalkozókról 

(Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjai alapján) 
 
 
 
 
Alulírott ....................................... mint a(z) ………………………………………. (cégnév) 
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy 
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében6: 
 
 
a) a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz 
igénybe: 
 
 
 
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint a közbeszerzésnek azt a része (részei) és 
százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 

Alvállalkozó megjelölése 
(neve, székhelye) 

Közbeszerzés része, melynek 
teljesítésében közreműködik 

Teljesítés %-os aránya 

   

   

   

 
 
 
 
Kelt: ….., ….. év ………………. hó ….... nap 
 
 

….............................. 
cégszerű aláírás 

                                                           
6
  Nemleges nyilatkozat esetén kérjük, ezt jelölni szíveskedjenek! 
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4/2. sz. melléklet 

 
 

AJÁNLATTEV ŐI NYILATKOZAT 
az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet(ek)ről 

(Kbt. 55. § (5) bekezdés alapján) 
 
 
 
 
Alulírott ....................................... mint a(z) ………………………………………. (cégnév) 
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője azt a nyilatkozatot 
teszem, hogy az általam képviselt ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az alkalmasság 
igazolásához az alábbi szervezete(ke)t kívánja igénybe venni (megjelölve az alkalmassági 
követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrására támaszkodik)7:  
 
 

Alkalmasság igazolásában 
résztvevő szervezet 
(neve, székhelye) 

Alkalmassági követelmény 
ajánlati felhívás szerinti 

megjelölése 

Alkalmasság igazolásában 
résztvevő szervezet 

alvállalkozó-e (igen/nem) 

   

   

   

 
 
 
 
Kelt: ….., ….. év ………………. hó ….... nap 
 
 

….............................. 
cégszerű aláírás 

                                                           
7
  Nemleges nyilatkozat esetén kérjük, ezt jelölni szíveskedjenek! 
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4/3. sz. melléklet 

 
 

AJÁNLATTEV ŐI NYILATKOZAT 
az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet(ek)ről  

(Kbt. 55. § (6) bekezdés alapján) 
 
 
Alulírott ....................................... mint a(z) ………………………………………. (cégnév) 
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője azt a nyilatkozatot 
teszem, hogy az alkalmasság igazolása során alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet(ek) 
kapacitásaira az alábbiak szerint támaszkodunk 8 
 

1. 
A ………………………………….. (alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet neve) által 
rendelkezésre bocsátott erőforrás(oka)t a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe 
kívánjuk venni, az alábbi módon: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. 
Referencia rendelkezésre bocsátása esetén a ………………………………….. (alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezet neve) szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés 
teljesítése során az alábbiak szerint vonjuk be: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. 
A ténylegesen rendelkezésre nem bocsátható pénzügyi erőforrás(oka)t a 
………………………………….. (alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet neve) a 
mellékletben foglalt kezességvállaló nyilatkozat csatolásával igazolja. 
 
 
 
Kelt: …………….., ….... év ………………. hó ….... nap 
 

….............................. 
cégszerű aláírás 

                                                           
8
  Vonatkozó pont kitöltendő! 
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4/4. sz. melléklet 

 
 
 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT 
a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti szervezetek számára 

 
 
 

Alulírott ....................................... mint a(z) ………………………………………. (cégnév) jelen 
közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője feltétlen és visszavonhatatlan 
kötelezettséget vállalok arra, hogy a Enying Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által indított 
„……….” tárgyú közbeszerzési eljárásban a(z) 
………………………………………………………… ajánlattevő (neve) részére az alkalmasság 
megfelelésére az erőforrás(oka)t az Ajánlattevő által csatolt Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti 
nyilatkozat tartalmának megfelelően biztosítom és nyilatkozom, hogy az ott megjelölt, a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 
alatt. 
 
 
 
 
Kelt: …………….., ….... év ………………. hó ….... nap 
 

….............................. 
cégszerű aláírás 
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5. sz. melléklet 

 
 

NYILATKOZAT A REFERENCIÁKRÓL 9 
(összefoglaló táblázat) 

 
 

Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. (név) ajánlattevő jelen 
közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a „…….” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban referenciaként cégünk alábbi munkáit jelölöm meg10: 

 

Alkalmassági feltétel megnevezése:  

A szerződés teljesítésének 
ideje év, hónap, nap: 

 

Szerződést kötő másik fél 
megnevezése: 

 

Szolgáltatás tárgya:  

Ellenszolgáltatás összege:  

Teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e? 

 

 
 
Kelt: …………….., ….... év ………………. hó ….... nap 
 

….............................. 
cégszerű aláírás 

                                                           
9
  A referenciát a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerint kell igazolni. A 

referenciaigazolásnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia: a teljesítés ideje, a szerződést kötő fél 
megnevezését, a szolgáltatás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, a szerződés teljesítésének idejét és hogy a teljesítés 
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. 
 
10  A táblázat szükség szerint ismételhető. 
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6/1. sz. melléklet 

 
 

NYILATKOZAT KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁBÓL 

SZÁRMAZÓ NETTÓ ÁRBEVÉTELR ŐL 
 
 
 

Alulírott…………………………, mint a(z)…………………….……………….(név, székhely) 
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője, felelősségem 
tudatában 
 

nyilatkozom, 
 
hogy közbeszerzés tárgya (orvosi ügyeleti ellátás) szerinti tevékenységből származó általános 
forgalmi adó nélkül számított nettó árbevételünk 2009-2011. évekre vonatkozóan: 
 

Az utolsó 3 év 
közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből származó 

nettó árbevétel, Ft 
2009.  

2010.  

2011.  
 
 

Jelen nyilatkozatot „…………………” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 

 
 
 
Kelt: …………….., ….... év ………………. hó ….... nap 
 

….............................. 
cégszerű aláírás
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6/2. sz. melléklet 

 
 

NYILATKOZAT 

SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK TELJESÍTÉSÉR ŐL 
 
 
Alulírott…………………………, mint a(z)…………………….……………….(név, székhely) 
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője, felelősségem 
tudatában 
 

nyilatkozom, 
 
hogy ajánlatkérő által ingyenes használattal biztosított, az ajánlati dokumentáció IV. fejezetében 
felsorolt orvosi ügyeleti tárgyi eszközökkel együtt rendelkezem a 60/2003. (X.30.) ESzCsM 
rendeletben előírt 4601-es szakma kódhoz tartozó személyi és tárgyi feltételrendszerrel. 
 
 

Jelen nyilatkozatot „…………………” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. 

 
 
 
Kelt: …………….., ….... év ………………. hó ….... nap 
 

….............................. 
cégszerű aláírás 
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7/1. sz. melléklet 

 
 
 

AJÁNLATTEV ŐI NYILATKOZAT 
a Kbt. 99. § (3) bekezdés b) pontja alapján 

 
 

 
Alulírott‚........................... mint a(z) ……………………………………….………… (cégnév) 
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 122. § (1) 
bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy a ……………………………… (Ajánlattevő) nem 
tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá. 
 
 
Kelt: …………….., ….... év ………………. hó ….... nap 
 

….............................. 
cégszerű aláírás 

 
 
 

AJÁNLATTEV ŐI NYILATKOZAT 
a Kbt. 58. § (3) bekezdés alapján 

 
 

 
Alulírott‚........................... mint a(z) ……………………………………….………… (cégnév) 
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 58. § (3) 
bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56. 
§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolására igénybe vett 
szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá. 
 
 
Kelt: …………….., ….... év ………………. hó ….... nap 
 

….............................. 
cégszerű aláírás 
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7/2. sz. melléklet 
AJÁNLATTEV ŐI NYILATKOZAT 11 

a Kbt. 57. § szerinti kizáró okokról 
 
 
Alulírott‚........................... mint a(z) …………………………….………… (cégnév) ajánlattevő 
jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője a 310/2011. (XII.23.) Korm. 
rendelet 10. §-a alapján nyilatkozom, hogy a ………………………..…. (Ajánlattevő) nem tartozik 
a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya alá. 
 
Kelt: …………….., ….... év ………………. hó ….... nap 

….............................. 
cégszerű aláírás 

 
 

AJÁNLATTEV ŐI NYILATKOZAT 12 
a Kbt. 57. § szerinti kizáró okokról 

alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 
igénybevétele estén 

 
Alulírott‚........................... mint a(z) ……………………………………….………… (cégnév) 
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője a 310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet 10. §-a alapján nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk 
igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetve az alkalmasság 
igazolására igénybe vett szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya alá. 
 
Kelt: …………….., ….... év ………………. hó ….... nap 

….............................. 
cégszerű aláírás 

 
 

ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 
a Kbt. 57. § szerinti kizáró okokról13 

 
 
Alulírott‚........................... mint a(z) ……………………………………….………… (cégnév) 
alvállalkozó jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője a 310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet 10. §-a alapján nyilatkozom, hogy társaságunk nem tartozik a Kbt. 57. § 
szerinti kizáró okok hatálya alá. 
 
Kelt: …………….., ….... év ………………. hó ….... nap 

….............................. 
cégszerű aláírás 

                                                           
11

  310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §-a a) pont alapján nyilatkozat 
12

  310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §-a a) pont alapján nyilatkozat 
13  310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §-a b) pont alapján nyilatkozat 
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8. sz. melléklet 

 
AZ AJÁNLAT FELÉPÍTÉSÉNEK RENDJE 

 
 
Fedőlap / borítólap 
Tartalomjegyzék 
AJÁNLATTEV ŐI NYILATKOZAT 
AJÁNLATI ADATLAP (felolvasólap) 
 
Jogi alkalmasság igazolása (kizáró okok) 
Nyilatkozat kizáró okokról (Kbt. 56. §) 
Nyilatkozat kizáró okokról (Kbt. 57. §) 
 
AZ AJÁNLATTEV Ő: 
 
Pénzügyi és gazdasági alkalmasságának igazolása 
Nyilatkozat közbeszerzés tárgyából (orvosi ügyeleti szolgáltatás) származó árbevételről (2009-
2011) 
Biztosító igazolása vagy az érvényes biztosítási kötvény másolata a szakmai felelősségbiztosítás 
fennállásáról 
 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasságának igazolása 
Referencia nyilatkozat és munkák ismertetése (2009-2011) 
Referenciaigazolás 
Nyilatkozat személyi és tárgyi feltételek teljesítéséről 
 
 
AZ *ALVÁLLALKOZÓ (adott esetben):  
*alvállalkozó: a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt megjelölt alvállalkozó(k) 
 
Pénzügyi és gazdasági alkalmasságának igazolása 
<< sorrend, mint ajánlattevőnél >> 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasságának igazolása 
<< sorrend, mint ajánlattevőnél >> 
 
 
AZ ERŐFORRÁST NYÚJTÓ SZERVEZET (adott esetben): 
 
Pénzügyi és gazdasági alkalmasságának igazolása 
<< sorrend, mint ajánlattevőnél >> 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasságának igazolása 
<< sorrend, mint ajánlattevőnél >> 
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AZ AJÁNLAT:  
 
Szerződéstervezet 
– Ajánlatkérő által kiajánlott, ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátott szerződéstervezet 
– Ajánlattevő által tett szerződés kiegészítés (adott esetben) 
 
 
Az ajánlatevő további kötelezettségei: 
– Cégkivonat/egyéni vállalkozói igazolvány 
– Változás bejegyzés (amennyiben releváns) 
– Aláírási címpéldány 
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III. Szerződéstervezet 
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Előzmény:  Megbízó, mint ajánlatkérő 2012/11/28 (év/hó/nap) hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított, amelynek eredményeként az alábbi 
szerződést köti a nyertes ajánlattevővel. 

 

Feladatellátási (megbízási) Szerződés 
 

amely létrejött 
 
egyrészről a megbízó (továbbiakban Megbízó): 
Megbízó neve: Enying Város Önkormányzata 
Székhelye: 8130 Enying, Kossuth u. 26. 

Teljes jogú képviselője: Pődör Gyula polgármester 

Adószám: 15727385-2-07 

KSH szám: 15727385-8411-321-07 

Számlaszám: 11500092-11110000 

Telefon/fax: +36-22-372-002; +36-22-572-096 

E-mail: titkarsag.pmhiv@enying.eu  

 
másrészről a megbízott (továbbiakban Megbízott): 

Megbízott neve: ................................................................................................ 

Székhelye: ................................................................................................ 

Teljes jogú képviselője: ................................................................................................ 

Cégjegyzék szám: ................................................................................................ 

Adószám: ................................................................................................ 

Számlaszám: ................................................................................................ 

Számlavezető pénzintézet: ................................................................................................ 

Kapcsolattartó: ................................................................................................ 

Telefon/fax: ................................................................................................ 

E-mail: ................................................................................................ 
 
mint szerződő felek között a mai napon és helyen, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
152. §, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése 
alapján. 

Megbízó a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése, valamint az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés c) pontja alapján köteles 
gondoskodni az alapellátáshoz – háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátáshoz – kapcsolódó ügyeleti 
ellátásról. 

Enying Város Önkormányzata 2012. november 28-án a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény (továbbiakban Kbt.) 94. § (2) bekezdés d) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárást indított „ Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás beszerzése”  tárgyban, amelynek 
eredményeként az alábbi szerződést köti a nyertes ajánlattevővel: 
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1. Szerződés tárgya és mennyisége: 
 
1.1. Megbízó részére Megbízott az előző bekezdésben foglalt előzményre tekintettel központi 

orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátását vállalja, határozott időre, 2013. január 1. napjától 2015. 
december 31. napjáig. 

1.2. Szerződő felek megállapítják, hogy a szerződés keretében ellátott települések száma 5 db, 
Enying, Dég, Lajoskomárom, Mezőkomárom és Szabadhidvég települések közigazgatási 
területe. Az ellátott települések lakosságszáma: 13.700 fő. 
Megbízott jelen pontban meghatározott települések közigazgatási területén lakóhellyel 
rendelkező betegeket köteles ellátni az ügyeleti rendelőben (az enyingi rendelőintézet ügyeleti 
helyisége: 8130 Enying, Szabadság tér 16.), valamint a betegekhez történő kiszállással. 
Megbízott gondoskodik a kórházi, szakorvosi ellátásra szoruló betegek körházba, szakorvosi 
vizsgálatra történő beutalásáról. 

1.3. Megbízott az 1.2 pontban felsorolt települések közigazgatási területén a helyi 
önkormányzatok által kötelezően ellátandó orvosi ügyelet biztosításáról gondoskodik, 
hétköznapokon hétfőtől csütörtökig 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, pénteken 
14.00 órától hétfő reggel 8.00 óráig, valamint ünnepnapokon az utolsó munkanap 16.00 
órától (amennyiben ez a nap péntek 14.00 órától) az első munkanap reggel 8.00 óráig. 

1.4. A megbízás teljesítéséhez szükséges, az ajánlati dokumentáció IV. fejezetében felsorolt orvosi 
ügyeleti eszközöket Megbízó Megbízott használatába adja a szerződés aláírásával egyidejűleg. 
Az eszközöket Megbízott 2015. december 31-ig jogosult használni. Megbízott köteles az 
eszközök állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságának garantálására, az 
esetlegesen okozott károk helyreállítására Megbízott a nem szakszerű munkavégzésből eredő 
károkért teljes körű felelősséggel, költségátvállalás mellett felel. 

1.5. Megbízott a szolgáltatás nyújtásához szükséges, az 1.4. pontban hivatkozott eszközöket 
kiegészíti a 60/2003. (X.30.) ESzCsM rendeletben előírt 4601-es szakma kódhoz tartozó 
tárgyi feltételrendszernek való megfelelés érdekében. 

1.6. Megbízott a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi feltételrendszert biztosítja a 
60/2003. (X.30.) ESzCsM rendelet szerint. Megbízott felelősséggel tartozik az általa 
foglalkoztatott személyekért. 

 
2. Megbízási díj összege: 
 
2.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott jelen szerződése alapján a Fejér 

Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervével finanszírozási 
szerződést köt az ügyeleti ellátás biztosítására. 

2.2. Enying Város Önkormányzata a nyertes ajánlat alapján ……. Ft/fő/év összeg megbízási díjat 
fizet Megbízott részére, akként, hogy az OEP finanszírozás összegét az OEP fizeti meg a 
Megbízott részére, míg a megbízási díj (nyertes ajánlati ár) és az OEP finanszírozás közötti 
különbség összegét Megbízó közvetlenül a Megbízott részére fizeti meg. 

2.3. A megbízási díj összegén felül a megbízott nem jogosult egyéb költségek elszámolására. A 
munkabéreket és járulékait, az ügyeleti gépjárművek üzemeltetési és javítási költségét, a 
gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök beszerzését és pótlását, a veszélyes hulladékok 
elszállítását, valamint a rezsi költségét (fűtés, víz, gáz, villany), tehát az orvosi ügyet 
működtetéséhez szükséges kiadásokat Megbízott finanszírozza a megbízási díj összegéből. 
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3. Pénzügyi feltételek: 

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízó az OEP finanszírozás és a nyertes ajánlati ár 
közötti különbség összegét havonta, utólag, átutalással, 30 napos fizetési határidő 
figyelembe vételével fizeti meg Megbízott részére, a teljesítést követően benyújtott számla 
alapján, a Megbízott ………………. számú a ……………. pénzintézetnél vezetett 
bankszámlájára, figyelemmel a Kbt. 130. § (3) bekezdésében foglaltakra. Megbízó előleget 
nem fizet. 

3.2. Késedelmes díjfizetés esetén a Megbízó az elmaradt díj (díjrészlet) alapján számított a Ptk. 
301/A. §-a szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni a Megbízottnak. 

3.3. Ha a Megbízó részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a 
Megbízó köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a Megbízotthoz. Ebben az 
esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megbízó általi kézhezvételétől kell számítani. 

3.4. Megbízó a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § 
rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti. 

3.5. Megbízott a tevékenység ellátásának befejezési időpontjáig (2015. december 31.) köteles a 
szerződéses ár 5 %-a, tehát …………..….,- Ft azaz …….……….. forint összegű biztosítékot 
nyújtani, amely teljesíthető a Megbízó számlaszámára való befizetéssel, bankgarancia 
biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást 
tartalmazó kötelezvénnyel nyújtani a Megbízónak. 

3.6. A 2003. évi XCII. törvény 36/A. § (1) bekezdésében előírtakra való tekintettel a havonta nettó 
módon számított 200.000,- Ft-ot meghaladó számlák befogadására a Megbízottnak történő 
kifizetés előtt 30 napnál nem régebbi együttes adóigazolást kell bemutatnia a Megbízó 
részére. 

4. Különleges szerződéses feltételek 

4.1. A Kbt. 125. § (4) bekezdésének megfelelően: 
− Megbízott nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Megbízott adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak;  

− Megbízott a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az 
ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről 
az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

4.2. A Kbt. 125. § (5) bekezdése szerint 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 Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaság, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételeknek. 

− a Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételeknek. 
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4.3. Ha a Megbízott ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, akkor Megbízó 
jogosult az erről való tudomásszerzést követően, a szolgáltatás haladéktalan továbbadására 
egy másik Megbízott felé. 

4.4. Szerződő Felek a szerződés alapdokumentumaiként az Ajánlattételi dokumentációt, a 
Megbízott Ajánlatát, valamint a közbeszerzési eljárás ideje alatt keletkezett valamennyi 
dokumentumot tekintik. 

 
 
5. Záró rendelkezések 

5.1. A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény és az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

5.2. A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a Felek között békés úton nem 
rendezett vitás ügyében az illetékes Székesfehérvári Városi Bíróság – hatáskör hiányában – a 
Székesfehérvári Törvényszék jár el. 

5.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a fenti, egymással szó szerint egyező, 4 példányban készült 
Feladatellátási (megbízási) szerződést elolvasták, annak tartalmát részükre megmagyarázták 
és azt megértették, majd a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag aláírták. 

 
Kelt: Enying, 2012. december 28. 
 
 
 
 
 ..................................................... ..................................................... 
 Megbízó Megbízott 
 Enying Város Önkormányzata 
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IV.  Ajánlatkér ő által biztosított 
orvosi ügyeleti eszközök 
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Sorszám Megnevezés Darab 

1. Ágynemű 3 

2. Ágyneműgarnitúra 5 

3. Ágytál műanyag fedővel 2 

4. Ampullatartó, műbőr, 45 hely 4 

5. Anatómiai csipesz 1 

6. Asztal 1 

7. Asztali ventillátor 3 

8. Autódekoráció 1 

9. Bélelt kabát 6 

10. Coagulométer, Coagucheck 1 

11. Conicotómiás szett, nagy 1 

12. Defibrillátor 2 

13. Deréknadrág 15 

14. Doppler VASADOP 4 Mhz 1 

15. Egyenes olló, 185 mm 3 

16. Éjjeli szekrény 2 

17. Éjjeli szekrény, faszínű 3 

18. EKG akku töltő 1 

19. EKG készülék 3 

20. Érfogó 2 

21. Fecskendő, Reiner-Alexander, 100 ml 1 

22. Felni 6x15 (JWF 888) 4 

23. Fémszekrény 1 

24. Fényhíd sziréna 1 

25. Fogas 4 

26. Fogászati szekr. kezelőasztal 1 

27. Fonendoszkóp, Riester duplex 1 

28. Fotel 7 

29. Fregoli, fémvázas 1 

30. Függöny (fektető) 1 

31. Függöny + karnis 5+6 

32. Fülcsipesz térd. hajl. gruber 1 

33. Fültölcsér sorozat 4 db-os 1 

34. Gipsztépő fogó 1 

35. Gipsztépő, egyenes 1 

36. Gumiköpeny (JWF 888) 4 
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Sorszám Megnevezés Darab 

37. Gyomormosó készlet 2 

38. Hajlított olló 1 

39. Hangrögzítő 1 

40. Hátsó műa. bejárati ajtó 1 

41. HEART Fax 12 1 

42. heverő 5 

43. Heverő 1 

44. Homloktükör 1 

45. Horgas csipesz 1 

46. Hosszabbító 2 

47. Hőlégsterilizáló 12 l 1 

48. Hőlégsterilizátor 5 l 1 

49. Hűtőszekrény  1 

50. Hűtőszekrény  1 

51. Hűtőszekrény, 75 l 1 

52. Hűtőszekrény, ZANUSSI ZT  1 

53. Információs tábla 1 

54. Infúziós állvány, festett, görgős 2 

55. Íriszcsipesz, sima véggel 1 

56. Kapocsrakó-szedő csipesz 1 

57. Kávéfőző 1 

58. Kenyérpirító 1 

59. Készenléti táska 1 

60. Készenléti táska "A" kofferben 1 

61. Készenléti táska, ügyelet 1 

62. Kispárna 3 

63. Kispárna, antistressz 4 

64. Konyhabútor 1 

65. Konyhasarok 1 

66. Köpeny, női hosszú ujjú 4 

67. Köpeny, női rövid ujjú 11 

68. Krammer sín, karra 1 

69. Krammer sín, lábra 1 

70. Lámpa 2 

71. Lámpa, nagyítós, állványos 1 

72. Laringoscop készlet, 4 lapocos 1 

73. Laryngoscop nyél, szálopt. 2 
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Sorszám Megnevezés Darab 

74. Laryngoscop, lapoc 0-4 10 

75. Lélegeztető ballon, AMBU, gyerek 2 

76. Lélegeztető ballon, PEEP, olasz 1 

77. Lélegeztető ballon, szilikon, felnőtt 2 

78. Lélegeztető maszk, AMBU 2 

79. Lélegeztető maszk, szilikon, felnőtt 3 

80. Lepedő 6 

81. Létra, 5 fokos 1 

82. Maszk oxigén összekötőcsővel 4 

83. Mérleg, állványos magasságmérővel 1 

84. Mikrosütő 1 

85. Mobiltelefon 3 

86. Mosogató 1 

87. Mosogató csappal 1 

88. Mosógép, automata 1 

89. Műszerasztal 50x80, kerekes 1 

90. Műtőkés, hasas, 35 mm 1 

91. Műtőzsámoly, kétlépcsős 1 

92. Nadrág, női 8 

93. Nagypárna 3 

94. Nyakrögzítő 4 

95. Nyári paplan 4 

96. Nyelvfogó, nagy (Collin) 1 

97. Nyomtató, HP 1010 1 

98. Orrcsipesz 1 

99. Otoscop KAWE (fülvizsgáló) 1 

100. Oxigénpalack 10 l 1 

101. Oxigénpalack 1l-es és reduktor 1 

102. Oxigénpalack 2 l 2 

103. Oxigénpalackhoz reduktor 2 

104. Oxigénpalackhoz reduktor, 10 l 1 

105. Paplan 3 

106. Párna, gyapjú 4 

107. Pendrive, Usb 2.0 2 

108. Pénzkazetta 1 

109. Polc 3 

110. Poló 52 
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Sorszám Megnevezés Darab 

111. Porszívó  1 

112. Porszívó, ELEKTROLUX 1 

113. Pupillalámpa 2 

114. Reflexkalapács, Buck (olasz) 2 

115. Ruhásszekrény, világos barna 2 

116. Sterilizáló asztal 1 

117. Steto-fonendoscop 1 

118. Sürgősségi táska 1 

119. Sürgősségi táska "OXY" felszer. 1 

120. Szájterpesztő 1 

121. Számítógép 2 

122. Számítógépasztal 2 

123. Szék 3 

124. Szekrény 6 

125. Szekrény, fém műszer 1-1 ajtós 1 

126. Szekrény, fém, fali üvegajtós 2 

127. Szekrény, fém, műszer 1 ajtós 1 

128. Szemetes 1 

129. Szemhéj kanál, lapos 1 

130. Szemmosó pohár, üveg 1 

131. Szennyestartó, műanyag 1 

132. Szőnyeg 8 

133. Szüléslevezető szett 1 

134. Szülésvezető szett 1 

135. Takaró 3 

136. Takaró, izolációs 140x220 2 

137. Taposó, szívó készülék, AMBU 1 

138. Telefonállvány 1 

139. Telefonkészülék 2 

140. Televízió 3 

141. Televizíó, ORION 1 

142. Tervdokumentáció, ügyelet épületének felújítása 1 

143. Törölköző 3 

144. Törölköző tartó, 2 karos 4 

145. Tűzoltó készülék 1 

146. Ujjvédő, izületes 2 

147. Üvegkád fedő nélk. katéterhez, 26x16x16 1 



Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás beszerzése 
Enying, Szabadság tér 16. 
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148. Vákumos végtagrögzítő 1 

149. Váladékszívó F36 1 

150. Várótermi pad, 4 üléses 2 

151. Várótermi pad, fehér 2 

152. Vasaló, TEFAL 2 

153. Vasalóállvány 1 

154. Vércukormérő 1 

155. Vércukormérő D-Cont Personal 1 

156. Vérnyomásmérő 1 

157. Vérnyomásmérő Big B. Riester 1 

158. Vérnyomásmérő mandzsetta, felnőtt 1 

159. Vérnyomásmérő mandzsetta, gyermek 1 

160. Véroxigénszint mérő 1 

161. Vizelőkacsa, férfi, műanyag 2 

162. Vízforraló 1 

163. Vizsgálóágy, belgyógyászati 2 

164. Vizsgálólámpa OE 32/a 1 

165. VW-PKN Golf 1 
 



KÖZBESZERZÉSI ÜTEMTERV – JAVASLAT 
KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET 

Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 94. § (2) bekezdés d) pontja) 
 
 

Keret megállapodás aláírása 

Eljárási cselekmények Idıpontok, határidık 

1.) KT döntése a BB tagokról 2012. november 28. 

2.) Ajánlattételi felhívás és ajánlati dokumentáció 
elfogadása a BB és a KT által 

2012. november 28. 

3.) Ajánlattételi felhívás és ajánlati dokumentáció 
megküldése Ajánlattevık részére (eljárás megindítása) 

2012. november 28. 

4.) Kiegészítı tájékoztatás kérésének lehetısége Ésszerő idıben 

5.) Kiegészítı tájékoztatás megadása 2012. december 2. (nov. 30. péntek) 

6.) Ajánlattételi határidı, bontás 2012. december 5. 10.00 óra 

7.) Értékelés, hiánypótlások megállapítása 2012. december 5. 10.30 óra 

8.) Hiánypótlás benyújtásának határideje 2012. december 10. 10.00 óra 

9.) Értékelés, döntési javaslat készítése a KT részére 
ajánlatok érvényességérıl 

2012. december 10. 10.00 óra 

10.) Elızetes döntéshozatal ajánlatok érvényességérıl (KT) 2012. december 10. 

11.) Tárgyalás 2012. december 12. 10.00 óra 

12.) Végleges ajánlatok benyújtása és bontása 2012. december 14. 10.00 óra 

13.) Értékelés, döntési javaslat készítése a KT részére z 
eljárás eredményérıl, nyertes Ajánlattevırıl 

2012. december 14. 10.30 óra 

14.) Végsı döntéshozatal az eljárás eredményérıl, nyertes 
Ajánlattevırıl (KT) 

2012. december 14. 11.00 óra 

15.) Összegezés megküldése az ajánlattevık részére 2012. december 14. 

16.) Vállalkozási szerzıdés aláírása 2012. december 27. 

 
 
Székesfehérvár, 2012. november 26. 
 
 Konzulens 9000 Szolgáltató Kft. 


