
Fedőlap                       
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés közgyűlési tárgyalásának napja: 2016. 12. 15.

Javaslat a „Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő lakosainak
háziorvosi és gyermekorvosi ügyelet, valamint a településen a felnőtt és gyermek
ambuláns,  illetve  lakóhelyen  történő  orvosi  ügyelet  „központi  telephelyen”  való
teljes  körű  ellátása  feladat-ellátási  szolgáltatási  szerződés  keretében„  tárgyban
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke    
az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke 
önkormányzat bíráló bizottsága 

Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató
Dr. Schleicher Judit jogi és szervezési ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2016. 12. 13. 
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. 12. 13.
pénzügyi bizottság 2016. 12. 13.  
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  2016. 12. 13.
önkormányzat bíráló bizottsága                                                                  2016. 12. 13.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  632/2016.  (X.20.)  számú  határozatában  a  fenti
tárgyban  a  közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi  CXLIII.  törvény 113.  §-a  alapján  közbeszerzési
eljárás  megindítását  határozta  el.  Az  eljárás  lefolyt,  annak  lezárásához  az  eredmény
megállapításáról közgyűlési határozat meghozatala szükséges.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve:                Jogi és Szervezési Igazgatóság 
Ügyintéző neve: Dr. László Borbála igazgató 
E-mail címe: laszlobori@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 0625/544-306
Iktatószám: 13280-    /2016.
Előkészítő aláírása:                       Dr. Schleicher Judit
Igazgató / Osztályvezető aláírása:   Dr. Petánszki Lajos  

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:                       Dr. Horváth Petra 
Leadás dátuma: 2016. 12. 08.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 12. 08.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs 
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés 
Egyéb megjegyzés: 



Javaslat 
a „Dunaújváros Megyei  Jogú Város közigazgatási  területén élő lakosainak háziorvosi és
gyermekorvosi  ügyelet,  valamint  a  településen  a  felnőtt  és  gyermek  ambuláns,  illetve
lakóhelyen történő orvosi ügyelet „központi telephelyen” való teljes körű ellátása feladat-
ellátási szolgáltatási szerződés keretében„  tárgyban közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  632/2016.  (X.20.)  számú  határozatával  a
„Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  élő  lakosainak  háziorvosi  és
gyermekorvosi ügyelet, valamint a településen a felnőtt és gyermek ambuláns, illetve lakóhelyen
történő orvosi ügyelet „központi telephelyen” való teljes körű ellátása feladat-ellátási szolgáltatási
szerződés keretében„  biztosítására  közbeszerzési  eljárás  ajánlattételi  felhívásáról  döntött.   (az
előterjesztés 1. számú melléklete)

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  részére  fenti  tárgyban  az  ügyeletet  ellátó
gazdasági  szervezet  kiválasztásához  három  ajánlatot  kért  be.  A  gazdasági  szereplőket
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 632/2016. (X.20.) határozatával állapította meg. Lásd
1. sz. melléklet.
Az ajánlati  felhívást és dokumentációt az ÉSZ-KER Kft.  készítette elő. Az ajánlattételi  határidő
lejártáig benyújtott ajánlatok bontására az ÉSZ-KER Kft. székhelyén került sor. 

Az  ajánlattételi  határidőn  belül  érkezett  ajánlatokat  az  ajánlattételi  felhívásban  és
dokumentációban meghatározott formai és tartalmi kritériumok alapján megvizsgálta az ÉSZ-KER
Kft. A megadott határidőig 1 db érvényes ajánlatot nyújtottak be:

          1. Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
              (1145 Budapest, Thököly út 165. I. em. 5.)

Az ÉSZ-KER Kft. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 69. § (4) bekezdése alapján
az  eljárás  eredményéről  szóló  döntés  meghozatalát  megelőzően  az  értékelési  szempontokra
figyelemmel  legkedvezőbbnek  tekinthető  Inter-Ambulance  Zrt-t  hívta  fel  a  kizáró  okok  és  az
alkalmassági  követelmények  tekintetében  az  ajánlattételi  felhívásban  előírt  igazolások
benyújtására. (az előterjesztés 2. számú melléklete)

Az  Inter-Ambulance  Zrt.  2016.  december  6.  napján  a  kizáró  okok  és  az  alkalmassági
követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolásokat benyújtotta. Az
Inter-Ambulance Zrt. ajánlattevő tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások
vonatkozásában hiánypótlás és/vagy felvilágosítás kérés elrendelésére nincs szükség.

A határozat mellékletét képező szerződés aláírása szükséges az ügyelet 2017. február 1. napjától
történő ellátása érdekében.
 
Az előterjesztést szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság, a gazdasági és területfejlesztési
bizottság,  a pénzügyi  bizottság,  az  ügyrendi,  igazgatási  és jogi  bizottság és az  önkormányzat
bíráló bizottsága 2016. december 13-án tárgyalja, ezért a bizottságok véleményét a Közgyűlésen a
bizottsági elnökök szóban ismertetik.     

                                   

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.



HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
….../2016. (XII.15.) határozata

a „Dunaújváros Megyei  Jogú Város közigazgatási  területén élő lakosainak háziorvosi és
gyermekorvosi  ügyelet,  valamint  a  településen  a  felnőtt  és  gyermek  ambuláns,  illetve
lakóhelyen történő orvosi ügyelet „központi telephelyen” való teljes körű ellátása feladat-
ellátási szolgáltatási szerződés keretében„  tárgyban közbeszerzési eljárás eredményének
megállapításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  „Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási
területén élő lakosainak háziorvosi és gyermekorvosi ügyelet, valamint a településen a felnőtt
és  gyermek  ambuláns,  illetve  lakóhelyen  történő  orvosi  ügyelet  „központi  telephelyen”  való
teljes  körű  ellátása  feladat-ellátási  szolgáltatási  szerződés  keretében„  tárgyú  a
közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi  CXLIII.  törvény 113.  §-a  szerinti  nemzeti  eljárásrendben
lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárást indított.

         
2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése az  1.  pontban  foglalt  közbeszerzési  eljárás

keretében  benyújtott  ajánlatok  alapján  az  Inter-Ambulance  Egészségügyi  és  Szolgáltató
Zártkörűen  Működő  Részvénytársaságot  (1145  Budapest,  Thököly  út  165.  I.  em.  5.)  mint
érvényes  ajánlatot  benyújtó  gazdasági  szervezetet  nyilvánítja  nyertesnek.  A nyertes  ajánlat
összege 1.397.000,- Ft/hó.

3.  A 2.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalásra  a  fedezetet  az  Önkormányzat  a  2017.  évi
költségvetésében biztosítja.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2-3. pontok
figyelembevételével előkészített szerződést írja alá.

     
     Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: a polgármester
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: a jogi, szervezési és
                         intézményigazgatási osztály vezetője 
    
     Határidő:  - a határozat közlésére, a szerződés aláírására: 2017. január 15.

     
Dunaújváros, 2016. december 15.
 
 

Lőrinczi Konrád s.k. Tóth Kálmán s.k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi

bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke

Dr. Ragó Pál s.k.
a bíráló bizottság elnöke


	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

