
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az  előterjesztés tárgyalásának napja: 2019.12.05.

Javaslat „Dunaújváros - háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása”
tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

El  őadó:  Közbeszerzési és Bíráló Bizottság elnöke 
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke
Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság elnöke

El  őkészítő:  Dr. Sürü Renáta jegyző

Somfainé Petőfalvi Anita közbeszerzési referens

Dzsupin Andrea közbeszerzési referens

Meghívott: -

Véleményez  ő bizottságok:  

Közbeszerzési és Bíráló Bizottság 2019.12.03.
Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság 2019.12.03.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2019.12.03.
Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság 2019.12.03.

 A napirendi pont rövid tartalma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által a
„Dunaújváros  –  háziorvosi  és  gyermekorvosi  ügyeleti  feladatok  ellátása”  tárgyban  indított
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása szükséges.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  

Osztály neve: - Iktatószám: 29052-83/2019.

Ügyintéző neve: Somfainé Petőfalvi Anita, 

Dzsupin Andrea

Ügyintéző telefonszáma: 25/544-345

Ügyintéző aláírása: Jegyző aláírása:



I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 

Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika

Leadás dátuma: 2019. _______ Ellenőrzés dátuma: 2019. _______

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos

Leadás dátuma: 2019.______ Ellenőrzés dátuma: 2019._______

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:



J A V A S L A T
Javaslat „Dunaújváros - háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása” tárgyban

indított közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 567/2019. (X.03.) határozatával „Dunaújváros – háziorvo-
si és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény Harmadik Rész, uniós értékhatárt elérő 113. § (5) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljá-
rás lefolytatását határozta el (1. számú melléklet). 

A  közbeszerzési  eljárás  az  elektronikus  közbeszerzési  rendszerben  (továbbiakban:EKR)  került
lefolytatásra, a WIT Zrt. (az Ész-Ker Zrt. jogutódja) közreműködésével. Az EKR által készített bontási
jegyzőkönyv alapján az ajánlattételi  határidő lejártáig,  2019.  október 30.  13:00 óráig 2 db ajánlatot
nyújtottak be.

AJÁNLATOK

Európa
Mentőszolgálat Kft.

Inter-Ambulance
Egészségügyi és
Szolgáltató Zrt.

Megajánlás

1.
Havi nettó vállalási ár (NEAK

finanszírozáson felüli Ajánlatkérői
kiegészítés) összesen (HUF)

2.200.000,- Ft 2.987.000,- Ft

2.

M.1.1. szerinti szakember
sürgősségi vagy háziorvosi
ügyeleti ellátásban szerzett

tapasztalata

hónapokban megadva (0-60 hó)

60 60

3.

M.1.2. szerinti szakember
sürgősségi vagy háziorvosi
ügyeleti ellátásban szerzett

tapasztalata

hónapokban megadva (0-60 hó)

60 60

Az EKR által készített bontási jegyzőkönyv jelen előterjesztés 2. számú melléklete.

Ajánlatkérő  a  benyújtott  ajánlatok  áttanulmányozását  követően  2019.  november  5-én  hiányok
pótlására,  illetőleg  az  ajánlatokban  található  ellentmondások  feloldására  hívta  fel  Ajánlattevőket.
Ajánlatkérő  által  a  hiánypótlási  felhívásban  és  felvilágosításkérésben  megjelölt  benyújtási  határidő



2019. november 8. 14:00 óra volt. 

Az Európa Mentőszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Szabadság tér 9.) ajánlattevő a
hiánypótlási  felhívásban és felvilágosításkérésben foglaltakat a hiánypótlásra előírt  határidő lejártáig
nem teljesítette.

Az  Inter-Ambulance  Egészségügyi  és  Szolgáltató  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  (1145
Budapest, Thököly út 165. 1.em. 5.) ajánlattevő a hiánypótlás és felvilágosítás benyújtására nyitva álló
határidőn belül benyújtotta hiánypótlását, melyben teljesítette a felvilágosításkérésben foglaltakat.

A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattévőt fel kellett hívni a kizáró
okok  és  alkalmassági  követelmények  tekintetében  az  ajánlattételi  felhívásban  előírt  igazolások
benyújtására. 

Tekintve,  hogy az Európa Mentőszolgálat  Korlátolt  Felelősségű  Társaság ajánlattevő a hiánypótlás
lejártáig nem nyújtott be hiánypótlást, ennél fogva a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében
megállapítható az ajánlat érvénytelensége. 

A  fenti  tárgyban  egyetlen  megfelelő  és  az  értékelési  szempontok  szerint  legkedvezőbb  ajánlatot
benyújtó ajánlattevő,  melyet kizáró okok és alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattételi
felhívásban előírt igazolások benyújtására kellett felkérni:

Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(1145 Budapest, Thököly út 165. 1.em. 5.)

Dunaújváros  MJV  Polgármesterének  807/2019.  (XI.21.)  határozata  alapján  az  Inter-Ambulance
Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1145 Budapest, Thököly út 165.
1.em.  5.)  ajánlattevő  a  kizáró  okok  és  az  alkalmassági  követelmények  tekintetében  az  ajánlati
felhívásban előírt igazolások benyújtására felkérésre került. (3. számú melléklet)

Az  igazolások  benyújtásának  határideje  2019.11.26.  13:00  óra  volt,  melynek  Inter-Ambulance
Egészségügyi  és  Szolgáltató  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  határidőben  megfelelően
eleget tett, teljeskörűen csatolásra kerültek a kizáró okok és az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés igazolására az alátámasztó dokumentumok. 

A  fentiekre  tekintettel  megállapítható,  hogy  az  Inter-Ambulance  Egészségügyi  és  Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő által benyújtott ajánlat a legjobb ár-érték arányú



érvényes ajánlat és ajánlattevő  megfelelően igazolta alkalmasságát és kizáró okok hatálya alatt
nem áll. Ajánlattevő által megajánlott ajánlati ár a rendelkezésre álló fedezeten belül van. 

Kérjük  a  Tisztelt  Közgyűlést  a  fenti  eljárás  vonatkozásában  támogassa az  Inter-Ambulance
Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely:  1145 Budapest,
Thököly  út  165.  1.em.  5.)  ajánlattevő  által  benyújtott  ajánlat  érvényesnek  nyilvánítását,  valamint
tekintve,  hogy  a  gazdasági  szereplővel  szemben  nem  áll  fenn  kizáró  ok  –  vagyis  az  ajánlattevő
alkalmas a szerződés teljesítésére – így támogassa a szerződés megkötését. 

Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetés Bizottság, az Ügyrendi, Igazgatási és
Jogi Bizottság, a Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság, valamint a Közbeszerzési és Bíráló
Bizottság  rendkívüli  bizottsági  ülésén  tárgyalja,  a  bizottsági  véleményeket  a  bizottsági  elnökök  a
közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

….../2019.(XII.05.) határozata

„Dunaújváros - háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása” tárgyban indított
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

1.)Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 567/2019. (X.03.) határozatával támogatta „Duna-
újváros – háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása” tárgyban a közbeszerzésekről
szóló  2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész, uniós értékhatárt elérő 113. § (5) bekezdése
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását.

2.)Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közbeszerzési  eljárás  lefolytatását  követően
megállapítja,  hogy az  Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (1145 Budapest, Thököly út 165. 1.em. 5)  ajánlattevő ajánlata  érvényes,
tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlatában csatolásra kerültek a kizáró okok és az alkalmas-
sági  követelményeknek  való  megfelelés  igazolását  alátámasztó  dokumentumok.  Ajánlattevő
ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-
ben – foglaltaknak.

3.)Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közbeszerzési  eljárás  lefolytatását  követően
megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.

4.)Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 567/2019. (X.03.) határozatával kötelezettséget



vállalt arra, hogy az 1.) pontban szereplő közbeszerzési eljárás vonatkozásában Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2020.  -  2023.  évi  költségvetéseiben  mindösszesen
209.802.240,- Ft + Áfa összegben fedezetet biztosít. 

5.)Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt közbeszerzési eljárás kere-
tében benyújtott ajánlatok alapján az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkö-
rűen Működő Részvénytársaságot (Székhely: 1145 Budapest, Thököly út 165. 1. em. 5.), mint
a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet  nyilvánítja nyertesnek és
felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés aláírására. 

Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
a közbeszerzési referensek

Határidő: a szerződés aláírására 2019. december 31.

Dunaújváros, 2019. december 5.

Tóth Kálmán s.k.

a Pénzügyi, Gazdasági
és Városüzemeltetési

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.

az Ügyrendi
Igazgatási és Jogi
bizottság elnöke 

Dr. Székely Károly s.k.

a Szociális,
Egészségügyi és

Lakhatási Bizottság
elnöke

Dr. Molnár István s.k.

a Közbeszerzési
és Bíráló Bizottság

elnöke




