
3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Alsó u. 1.
Város/Község: Érd
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Máté Béla közbeszerzési szakértő
Telefon: 23/522-377
E-mail: bmate@erd.hu
Fax: 23/522-384
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások



Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): Helyi önkormányzat
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
igen
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
24 órás felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatásra irányuló szolgáltatási
szerződés.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió



A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 25
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Érd Megyei Jogú Város
Diósd Nagyközség
Pusztazámor Község
Sóskút Nagyközség
Tárnok Nagyközség
települések közigazgatási határán belül.
NUTS-kód HU102
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szolgáltatási szerződés / Érd, Diósd, Pusztazámor, Sóskút, Tárnok települések
összevont központi (felnőtt és gyermek) orvosi ügyeletének ellátása (határozatlan
időtartamra).
A szolgáltatás végzéséhez szükséges (gyermek és felnőtt külön külön) ügyeleti
helységeket ajánlattevőnek kell biztosítania.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék



Fő tárgy: 85100000-0
További
tárgyak:

85121100-4
85112200-9

II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Érd, Diósd, Pusztazámor, Sóskút, Tárnok települések illetékességi területén központi
(felnőtt és gyermek) orvosi ügyelet ellátása.
Lakosságszámok /fő (2009. október 15-i állapot szerint):
- Érd: 63910 fő
- Sóskút: 3083 fő
- Diósd: 8260 fő
- Pusztazámor: 1163 fő
- Tárnok: 9035 fő
Összesen: 85451 fő, mennyiségi eltérés: +10% lehet.
Az ellátandó gyermek lakosságszám - kiíráskori állapot szerint (0-18)
- Érd: 10.261 fő
- Sóskút: 478 fő
- Diósd: 1624 fő
- Pusztazámor: 223 fő
- Tárnok: 1548 fő
Az ellátandó lakosságszám - kiíráskori állapot szerint (18 év felett)
- Érd: 53649 fő
- Sóskút: 2605 fő
- Diósd: 6636 fő
- Pusztazámor: 940 fő
- Tárnok: 7487 fő
Hétköznap, felnőtt-gyermek 7.30-18.00: 1 gépjármű, 2 orvos, 1 szakdolgozó, 1
gépkocsivezető.
Hétköznap, felnőtt-gyermek 18.00-7.30: 2 gépjármű, 3 orvos, 2 szakdolgozó, 2
gépkocsivezető.
Hétvége és ünnepnap 7.30-7.30: 2 gépjármű, 3 orvos, 2 szakdolgozó, 2
gépkocsivezető.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben)
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)



Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2010/02/01 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlatkérő az ügyeleti ellátás finanszírozásának forrását elsősorban az OEP
által biztosított támogatásból biztosítja. A nyertes ajánlattevő, mint Szolgáltató az
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral köt finanszírozási szerződést.
Az OEP finanszírozás feletti összeget az egyes Önkormányzatok létszámarányosan
egyenlítik ki az igazolt teljesítést követően 30 napon belül átutalással. Az
ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt. 305. § (3) bekezdése, továbbá az Art. 36/A. §
az irányadó.
(A teljes szolgáltatási díj nem lehet magasabb, mint a mindenkori OEP finanszírozás
190%-a)
Részletesen lásd az ajánlattételi dokumentációban.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Az Ajánlatkérő a közös ajánlatot tevők esetén nem követeli meg gazdasági társaság
létrehozását, de a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az Ajánlattevők
kifejezetten elismerik közös vállalkozásuk teljesítéséért fennálló egyetemleges
felelősségüket, és teljes jogkörű közös képviselőt hatalmaznak meg.
Az ajánlathoz eredeti példányban csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásra
vonatkozó, valamennyi jelentkező által cégszerűen aláírt kötelező érvényű
nyilatkozatot, illetve a közös képviselő meghatalmazását.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv.
(a továbbiakban: Kbt.) 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt kizáró okok
valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy
erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d)



pontokban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő vagy alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire vonatkozóan a
Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában, illetőleg a Kbt. 61. § (2) bekezdésében foglalt
kizáró ok fennáll. Kizárásra kerül az eljárásból az az ajánlattevő aki, illetőleg akinek
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója vagy az erőforrást nyújtó szervezete a Kbt. 62. § (1) bekezdésben
meghatározott kizáró okok hatálya alá esik.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint nyilatkozattal
kell igazolni. A 250. § (3) bekezdés h) pontjára tekintettel a Kbt. 96. § (3) bekezdése
alapján az eredményhirdetésen az ajánlatkérő felhívja a nyertes ajánlattevőt
a Kbt. 63. § (2) és (3) bekezdése szerinti igazolások nyolc napon belül történő
benyújtására.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az Ajánlattevőnek – közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének
– és a közbeszerzés értékének 10%-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának vonatkozásában:
P/1. Valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó 30 napnál nem régebbi,
eredeti vagy hiteles másolati nyilatkozat az Ajánlattevő fizetőképességének
megállapítására az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti bankszámláját;
- számláján a nyilatkozat kiállítását megelőző 1 évben volt-e 30 napot meghaladó
sorban állás, és ha igen, mikor és milyen összegben;
vagy
Ajánlattevő felelősségbiztosítása tekintetében a tevékenységére vonatkozó
felelősségbiztosításának meglétét igazoló kötvénymásolata és az utolsó hónapra
eső díjfizetés teljesítésének dokumentálását igazoló banki terhelés egyszerű
másolata.
P/2. Az elmúlt 2 lezárt pénzügyi év számviteli törvényben meghatározott éves
beszámoló másolati példánya.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlat esetén a közös
ajánlattevők, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha:
P/1. Bármely pénzintézeti számláján a pénzintézeti nyilatkozat kiállítását megelőző
1 éven belül 30 napot meghaladó sorban állás volt;
vagy
nem rendelkezik a vállalkozására (ezen belül az orvosokra és ápolókra) megkötött,
káreseményenként legalább 5 M Ft biztosítási összegre és évi legalább 4
káreseményre kiterjesztett kockázatvállalásra kiterjedő felelősségbiztosítással.
P/2. Az elmúlt 2 lezárt pénzügyi év bármelyikében a számviteli jogszabályok szerinti
éves beszámolójának mérleg szerinti eredménye negatív.
Az ajánlatkérő az ajánlatot tevők, közös ajánlatot tevők, illetve a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók
alkalmasságát a P/1. és P/2. alkalmassági pontban külön-külön vizsgálja.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:



Az Ajánlattevőnek – közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének
– és a közbeszerzés értékének 10%-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának vonatkozásában:
M/1. A tárgyévet megelőző 3 év (2006., 2007. 2008.) vagy 36 hónap jelentősebb
ügyeleti szolgáltatási tartalmú referenciamunkáinak ismertetése, az ellenszolgáltatás
összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölése,
a teljesítés ideje, a szerződő másik fél megnevezésével. Igazolási mód: a Kbt.
68. §. (1) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolások
(másolatban), vagy az ajánlattevő által kiállított nyilatkozat, melyben feltüntetésre
kerül
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- a referenciamunka tárgya,
- az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más
adat megjelölése
- a kapcsolattartó nevének és telefonos elérhetőségének feltüntetése
- a teljesítés ideje és helye, valamint nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a szolgáltatás
színvonalának megjelölésével.
M/2. A Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberek, illetve vezetők bemutatása, szakmai önéletrajzuk becsatolásával
(ebben szakirányú végzettségük, szakmai gyakorlatuk ismertetésével, az ezt igazoló
bizonyítványok, dokumentumok másolatának becsatolásával; a 4/2000. (II. 25.) EüM
rendeletben előírtak alapján).
M/3. A Kbt. 67. § (3) bekezdés e) pontja alapján a szolgáltatás ellátás helyszínének
bemutatása. Ajánlattevőnek meg kell adni a használat jogcímét, illetve jogcímtől
függően tulajdoni lap másolatát, előszerződést vagy szándéknyilatkozatot kell
csatolni a használatra. Mutassa be ezen ingatlant, megadva annak pontos címét, a
helyiségek számát, felszereltségét.
M/4. Ajánlattevő minőségirányítási rendszerének bemutatása, azoknak bármely
nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány eredeti vagy hiteles
másolatának csatolásával, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések
bizonyítékainak csatolásával.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlat esetén a közös
ajánlattevők, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha:
M/1.1. Az ajánlattételt megelőző 3 évben (2006., 2007., 2008.) vagy 36 hónapban
nem rendelkezik legalább 1 db, a közbeszerzés tárgyával megegyező (24 órás
felnőtt orvosi ügyelet ellátására vonatkozó) tárgyú, legalább 70.000 fő ellátotti körre
vonatkozó, legalább 2 évig folyamatosan teljesített, a megrendelő részéről pozitív
véleménnyel visszaigazolt referenciával; (együttes megfelelés)
M/1.2. Az ajánlattételt megelőző 3 évben (2006., 2007., 2008.) vagy 36 hónapban
nem rendelkezik legalább 1 db, a közbeszerzés tárgyával megegyező (24 órás
önálló gyermekorvosi ügyelet ellátására vonatkozó) tárgyú, legalább 12.000 fő
ellátotti körre vonatkozó, legalább 2 évig folyamatosan teljesített, a megrendelő
részéről pozitív véleménnyel visszaigazolt referenciával; (együttes megfelelés)
M/2. Nem rendelkezik saját állományú, vagy az adott szerződés teljesítésére
megállapodás alapján szerződött, jelen felhívásban meghatározott szakmai



feltételekre vonatkozó jogszabályokban, a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (3)-(4),
(9) bekezdésében előírt képesítéssel rendelkező legalább 10 fővel, akik közül van
legalább:
- 4 fő gyermek szakorvos,
- 6 fő szakorvos,
és legalább 8 fővel, akik közül legalább:
- 4 fő mentőápoló szakképesítésű gépkocsivezető
- 4 fő szakápoló vagy OKJ-s ápoló
(együttes megfelelés).
M/3. Nem rendelkezik Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén,
tömegközlekedéssel is elérhető, olyan helyiséggel, mely alkalmas a szolgáltatás
érvényes jogszabályoknak megfelelő ellátására. (a felnőtt és gyermek ügyeleti
vizsgálóknak és a váróknak egymástól elkülönítetteknek kell lenniük.
(együttes megfelelés)
A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg
műszaki-technikai felszereltség nem felel meg a 60/2003.(X.20.) ESzCsM
rendeletben foglalt minimumkövetelményeknek.
(együttes megfelelés)
M/4. Nem rendelkezik a szolgáltatás tárgyára vonatkozó MSZ EN ISO 9001:2000
vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási
intézkedések egyéb bizonyítékaival, a Kbt. 68.§ (4) bekezdés szerint.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
igen
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
4/2000. (II.25.) EüM rendelet
47/2004. (V.11.) ESZCSM rendelet
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos x
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással
kell megadni)



Szempont Súlyszám
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/11/20 (év/hó/nap )
Időpont: 9.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 187.500
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció bruttó 187.500 forintos ellenértékét az Ész-Ker Kft.
11702036-29905272 számú bankszámlájára átutalással kell megfizetni. Az átutalás
közlemény rovatába az „Dokumentáció – Érd: orvosi ügyelet” hivatkozást szükséges
feltüntetni. Készpénzes fizetés nem lehetséges!
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/11/20 (év/hó/nap) Időpont: 9.00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/11/20 (év/hó/nap)
Időpont: 9.00
Helyszín : ÉSZ-KER Kft. irodájának (1026 Budapest, Torockó u. 9.) tárgyaló
helyisége.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80.§ (2) bekezdésében meghatározott személyek.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem



Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2009. december 9. 13.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2009. december 18. 10.00 óra
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
A tárgyalásokra ajánlattevőnként külön-külön kerül sor, legalább egy szóbeli és
írásbeli tárgyalási fordulóban, az érvénytelenség és alkalmatlanság (közbenső
eljárási döntés) megállapítását megelőzően. Ajánlatkérő fenntartja a jogot további
tárgyalási fordulók lefolytatására.
Ajánlatkérő az alábbi főbb témakörökben kíván tárgyalni a következő sorrendben:
- a teljesítéssel kapcsolatos körülmények,
- szerződéses feltételek,
- szolgáltatási díj.
Amennyiben több ajánlattevő jelentkezik a tárgyalási forduló sorrendjét az
ajánlatkérő határozza meg akként, hogy az ajánlatot korábbi időpontban benyújtóval
tárgyal utolsóként, a későbbi időpontban benyújtóval pedig elsőként tárgyal (fordított
sorrend érvényesül). A tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre. Az első
tárgyalás időpontja: 2009. november 25. 11.00 órától.
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
(adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentáció elektronikus úton megkérhető (titkarsag@ceuconsulting.eu),
illetve átvehető az ÉSZ-KER Kft. (1026 Budapest, Torockó u. 9.) közreműködő
szervezet titkárságán munkanapokon előre (a 06-30-698-21-66 számon) egyeztetett
időpontban 10.00 – 15.00 között, valamint az ajánlattételi határidő lejártának napján
8.00-9.00 óráig; illetve a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A
megküldés kérésekor, illetve átvételkor a befizetést igazoló dokumentum bemutatása
és egy arról készült másolat átadása szükséges, megküldésének kérése esetén
a kérelemhez a befizetést igazoló dokumentumot másolatban csatolni kell. A
dokumentáció rendelkezésre bocsátásához az alábbi adatokat szükséges –
dokumentáció átvételekor személyesen, vagy az elektronikus, illetve postai úton
történő megküldés esetén az erre vonatkozó írásbeli kérelem részeként– megadnia
az ajánlatkérő rendelkezésére: a dokumentációt átvevő cég neve és székhelye,
adószáma, a cég nevében kapcsolattartásra kijelölt személy neve, telefon- és fax
száma. Lebonyolító szervezet a dokumentációt elektronikus úton is ajánlattevő
rendelkezésére bocsátja.



V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
- Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, arra
az esetre ha a szerződéskötés az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból
meghiúsulna meg. Az ajánlati biztosíték összege 3.000.000 Ft. Az ajánlati
biztosíték érvényessége az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az ajánlati
kötöttség lejártának napjáig (tervezett szerződéskötés időpontja + 60 nap) tart.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlatkérő 12001008-00209494-00100001
számú, Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett bankszámlájára történő befizetéssel vagy
átutalással, ez esetben ajánlathoz csatolni kell a befizetés/átutalás tényét bizonyító
banki visszaigazolást. Az ajánlati biztosíték teljesíthető visszavonhatatlan, az
ajánlati kötöttség végéig érvényben maradó bankgaranciával is, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel. Ebben az esetben a bankgarancia, vagy
kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányát az ajánlat eredeti példányához
kell csatolni, feltüntetve rajta az "Érd: orvosi ügyeleti szolgáltatás” elnevezést.
- Az ajánlathoz csatolni kell az aláíró személy aláírását igazoló aláírási
címpéldányát egyszerű másolatban.
- Az ajánlathoz csatolni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (vagy egyéni
vállalkozói igazolványát) eredeti vagy egyszerű másolati példányát.
- Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni a Kbt. 71.§ (1) és (3) bekezdésére,
valamint 72. §-ára. A nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell adni.
- Ajánlattevőnek ajánlatát úgy kell megadnia, hogy nyilatkozzon a Kbt. 70. § (2)
bekezdésére vonatkozóan. Az ajánlatot az ajánlati felhívásban, illetőleg az ajánlati
dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően
kell elkészíteni és benyújtani.
- A hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §
alapján biztosítja.
- Ajánlatkérő a dokumentációt és a kiegészítő tájékoztatást elektronikus úton is
rendelkezésre bocsátja [Kbt. 251. § (1)-(2) bekezdés].
- A Kbt. 4. § 2. pontja értelmében alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely
a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az
ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt.
- Az eljárásban az I. szakaszban megadottakon túl további ajánlatkérők:
Diósd Nagyközség Önkormányzata (2049 Diósd, Szent István tér 1.; képviseli:
Spéth Géza polgármester)
Pusztazámor Község Önkormányzata (2039 Pusztazámor, Munkácsy Mihály utca
1.; képviseli: Pátrovics Benedek polgármester)
Sóskút Község Önkormányzata (2038 Sóskút, Szabadság tér 1.; képviseli: König
Ferenc polgármester)



Tárnok Nagyközség Önkormányzata (2461 Tárnok; Dózsa György utca 150.;
képviseli: Szolnoki Gábor Károly polgármester).
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/10/30 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Postai cím: Torockó u. 9. I. em. 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Incze Ádám
Telefon: 0617888931
E-mail: incze@ceuconsulting.eu
Fax: 0617896943
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Postai cím: Torockó u. 9. I. em. 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zelenay Krisztina
Telefon: 0617888931
E-mail: titkarsag@ceuconsulting.eu
Fax: 0617896943
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: ÉSZ-KER Kft.
Postai cím: Torockó u. 9. I. em. 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Zelenay Krisztina
Telefon: 0617888931
E-mail: titkarsag@ceuconsulting.eu
Fax: 0617896943
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása



2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------


