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ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL 

Az Ajánlatkérő Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (2400Dunaújváros, 

Városháza tér 1-2.) nevében ezennel felkérem, hogy az ajánlati felhívás, valamint a 

közbeszerzési dokumentumokban leírtak szerint tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés 

tárgyát képező feladatok megvalósítására.  

Ajánlatkérőre vonatkozó információk: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. 

Telefon: +36 25544345 

Fax: +36 25544178 

E-mail: kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu 

 

Lebonyolító szervezet: 

ÉSZ-KER Zrt. 

1026 Budapest, Pasaréti út 122-124 

Telefon: +36 17888931 

Fax: +36 17896943 

E-mail: eszker@eszker.eu 

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: 

Név: Bartalis Irén 

Levelezési címe: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124 

Email: bartalis@eszker.eu 

Lajstromszáma: 00778 

 

Az eljárás típusa: 

Kbt. Harmadik Rész, nyílt (Kbt. 113. § (5) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás.  

 

Az eljárás tárgya: 

„Dunaújváros - háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása” 

 

A közbeszerzési dokumentumok a következő részekből állnak: 

1. kötet: Ajánlati felhívás  

2. kötet: Útmutató az érdekelt gazdasági szereplők részére 

3. kötet: Szerződéstervezet 

4. kötet: Ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták 

5. kötet: Műszaki leírás 
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1. KÖTET 

AJÁNLATI FELHÍVÁS  

Az ajánlattételi felhívás az alábbi linken található: 

https://ekr.gov.hu 

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság 

A kizáró okok felsorolása: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a 

Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. 

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel 

szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 

Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §. (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, 

hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját szükséges igazolnia. 

Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles 

arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés  g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok 

hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § 

(1) bekezdés  g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. 

Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében rögzített kizáró ok fenn nem állását – az EKR 

rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) pont gb) 

alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia, azzal, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló (tehát a hatályos) 2017. évi LIII. törvény alapján kell nyilatkoznia. 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem 

alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - 

korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban 

foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása 

tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk 

valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 

Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.  

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz 

benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő 

vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot 

szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben az ajánlatkérő a 

közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, 

amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni. 

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is 

benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - 

ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott igazolási módok kiválthatók, ha az ajánlattevő a minősített ajánlattevői 

https://ekr.gov.hu/


jegyzékben való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. 

A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet 

Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben 

az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a 

bírálat során.  

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2) - (10) bekezdését. Valamennyi ajánlattevőnek már 

az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően, 

azaz ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljeskörűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra. Az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az ajánlattevővel azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek 

megfelelést (Kbt. 67.§ (3) bekezdés). 

 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 

 

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (Kiegészítése figyelemmel az eljárást megindító felhívás karakterkorlátjára 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 2 

Az M1 és M2 alkalmassági követelmények vonatkozásában 

egyaránt irányadó: 

Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint ajánlatában 

csak nyilatkoznia szükséges, hogy a meghatározott 

alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági 

követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem 

köteles megadni. 

M.1. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő 

mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a 

teljesítésbe. 

Csatolandó dokumentumok:  

 az ajánlattevő (adott esetben az alkalmasság 

igazolásában részt vevő más szervezet) nyilatkozata az 

alkalmasság körében bemutatott, teljesítésbe bevonni kívánt 

szakemberekről; 
 a szakemberek szakmai tapasztalatát és képzettségét 

ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz; 
 végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok; 
 a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata, mely 

tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással 

bírnak. 

Amennyiben az orvosi diplomák kizárólag latin nyelvű formában 

állnak rendelkezésre, abban az esetben Ajánlatkérő latin 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2 

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 

szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a szerződés 

teljesítésébe bevonni kívánt:   

M.1.1. a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (3)-(4), 

(9) bekezdésében előírt képesítéssel rendelkező 1 fő 

orvossal, aki háziorvosi ügyelet területén szerzett 

legalább 12 hónapos gyakorlattal rendelkezik 

M.1.2. a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (3)-(4), 

(9) bekezdésében előírt képesítéssel rendelkező 1 fő 

orvossal, aki háziorvosi ügyelet területén szerzett 

legalább 12 hónapos gyakorlattal rendelkezik 

M.1.3. 1 fő pályaalkalmassági vizsgával rendelkező 

gépkocsivezetővel 

M.1.4. 1 fő szakápolóval vagy OKJ-s ápolóval. 

 

Az M.1. alkalmassági követelmények során bemutatott 

szakemberek között átfedés nem megengedett. 

 

M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az 

eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 

számított három évben (36 hónapban) az alábbi 

szerződésszerűen teljesített referenciával: 



nyelven is - fordítás nélkül – elfogadja ez esetben a 

végzettséget igazoló dokumentumokat. 

 

M2. Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi 

felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év (36 

hónap) legjelentősebb az adott részre vonatkozó közbeszerzés 

tárgya szerinti szolgáltatásait. 

Csatolandó a 321/2015.  Korm. rendelet 23. §-a szerinti 

igazolás vagy nyilatkozat.  

Az igazolásnak, illetve nyilatkozatnak legalább a következő 

adatokat kell tartalmaznia:  

- a teljesítés ideje,  

- a szerződést kötő másik fél megnevezése, 

- a szolgáltatás tárgya és ismertetése, 

- a szolgáltatás mennyisége, 

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 

szerződésnek megfelelően történt-e.  

A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak az alkalmassági 

minimumkövetelményekben meghatározottaknak megfelelően 

kell tartalmaznia a fenti adatokat, információkat. 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő 

referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, 

amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként 

teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el 

az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy 

projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt 

alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) 

bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés 

bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés 

mértékét). 

Irányadó a Kbt. 65. § (11) bekezdése is. 

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági 

követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet 

(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a 

Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt 

igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott 

alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles 

nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 

erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt. 

orvosi ügyeleti tevékenység ellátására és legalább 

30.000 fő ellátotti körre vonatkozó, előírásoknak és 

szerződésnek megfelelően teljesített szolgáltatás 

nyújtására vonatkozó referenciával. 

 

Az alkalmassági követelmény legfeljebb kettő darab 

referenciával teljesíthető. 

 

Az előírtaknak azon referencia felel meg, amelynek 

szerződésszerű teljesítése a felhívás feladásától 

visszafelé számított három évben (36 hónapban) került 

sor, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. 

§ (3a) bekezdésére. 

 

Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni 

annak igazolását is, ha a referencia követelményben 

foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés 

részteljesítéseként valósult meg, figyelemmel a 

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § -ában 

foglaltakra. 

 



Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) 

bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy AK az 

ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának 

feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos 

jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 

szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. 

Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának 

körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás 

benyújtása, amelyet Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő 

korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton 

már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő 

nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott 

igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. 

Alkalmazandó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 65. § (6) 

bekezdése. 

Az M.1 és M2. alkalmassági követelménynek közös 

ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) 

bekezdés alapján.  

Ajánlattevő az előírt M.1 és M2. alkalmassági 

követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) 

kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9) 

bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően. 

 

 



2. KÖTET 

ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 

 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 Jelen közbeszerzési dokumentáció nem mindenben ismétli meg az eljárást 
megindító felhívásban foglaltakat, az egyéb közbeszerzési dokumentumok az 
ajánlattételi felhívással együtt kezelendők. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, 
hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési dokumentumokat és annak minden 
kiegészítését, amely esetleg az ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, 
hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és 
kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat 
természetét vagy jellemzőit.  

 A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor, a Kbt. 3. § 5a. pontja szerinti 
elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével.  

 Az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlásának módjáról az elektronikus 
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: EKR rendelet) rendelkezik, mely a Kbt. rendelkezéseitől szükséges 
mértékben eltérhet.  

 Az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő 
regisztráció szükséges, melynek ajánlattevőre vonatkozó feltételeit az EKR rendelet 
6. § (1) és (6)-(9) bekezdése tartalmazza. 

 Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat 
bizalmas anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki 
nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az 
ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó), vagy az 
alkalmasság igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a közbeszerzési 
dokumentumokat, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, 
mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára. 

 A közbeszerzési dokumentumok letöltésével, az ajánlat elkészítésével és 
benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell 
viselnie. Az ajánlattevő által kidolgozott ajánlatért ellenérték nem igényelhető. 

 

 KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

 Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást kérhet a felhívásban és a Kbt. 
56. §, valamint 114. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az EKR-en 
keresztül. 

 Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás 
esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második 
munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi 
határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. 
Ajánlatkérő valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő részére írásban megküldi a 
választ az EKR-en keresztül, illetve hozzáférhetővé teszi az EKR-ben, az EKR rendelet 
11. § (5) bekezdés figyelembevételével. 

 

 AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA, FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK 

 Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az ajánlattételi felhívásban, illetve a közbeszerzési 



dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan 
figyelembevételével, az Ajánlatkérő és a jogszabályok által előírt kötelező okiratok, 
dokumentumok, nyilatkozatok, űrlapok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) 
becsatolásával kell ajánlatát benyújtania. 

 Ajánlattevő kötelezettségét képezi – a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 

gondos áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, 

formai követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, 

valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás–kérésre adott ajánlatkérői válaszok 

figyelembevétele.  

 Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, 

valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 

 Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre 

megadott felületén nyújtható be. Az előírt nyilatkozatokat az eljárásnak erre a célra 

biztosított felületén kell megadni, egyes igazolások benyújtása pedig a felület, az 

erre a célra létrehozott helyén az ajánlat összeállítása során feltöltési lehetőséget 

biztosít. 

 Az EKR-ben benyújtandó nyilatkozatokkal kapcsolatos általános előírásokat a Kbt. 

41/A. §-a, a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontja, valamint az EKR rendelet 11. § (4) 

bekezdése és 12. §-a tartalmazza. 

 Ajánlattevőnek az alábbi nyilatkozatokat az EKR-ben létrehozott űrlapok 

kitöltésével köteles benyújtani: 

 Felolvasólap 

 Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében 

 Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat (közös ajánlattétel esetén kérjük az 
űrlapon jelölni, hogy „Jelen nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében 
teszem.”) 

 Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (kérjük az űrlapo(ko)n feltüntetni az 
Ajánlatkérő által a felhívás III.1.1. pontjában előírt kizáró okokat /Kbt. 62. § 
(1) bekezdés b), g)-k) m) és q) pont szerinti kizáró okok/) 

 Nyilatkozat kizáró okok tekintetében (kérjük az űrlapo(ko)n feltüntetni az 
Ajánlatkérő által a felhívás III.1.1. pontjában előírt kizáró okokat /Kbt. 62. § 
(1) bekezdés b), g)-k) m) és q) pont szerinti kizáró okok/) 

 Nyilatkozat változásbejegyezés vonatkozásában 

 A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az 

ajánlat részét képező – nem EKR űrlapon benyújtandó - dokumentumokat .pdf 

formátumú fájlban készítsék el, melyeket a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó 

szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, 

aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 

 Aláírás igazolása: Amennyiben a részvételi jelentkezésben/ajánlatban benyújtott 
dokumentumot nem olyan személy írja alá, aki külön dokumentum nélkül jogosult a 
képviseletre, úgy a képviseletre jogosult személytől származó, az adott eljárásban 
képviseleti jogosultságot biztosító (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos 
meghatalmazást kell az ajánlatban benyújtani teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalva. 



 Az ajánlat módosítására a Kbt. 55. § (7) bekezdésében foglaltak szerint van 

lehetőség. 

 Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan 
beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. 

 A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában 
megadott határidő közép európai helyi idő szerint értendő (CET) 

 

 KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 

 Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § alapján. 

 Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési 

eljárásban, akkor az ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást, 

melynek tartalmaznia szükséges az alábbi pontokat: 

 a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá 

kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését; 

 a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről; 

 A meghatalmazásnak a Kbt. 35. § (2a) bekezdés alapján ki kell terjednie arra, 

hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott 

eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok 

megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 

 

 ÜZLETI TITOK VÉDELME 

 A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § 

szerinti indokolásban az EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával, elkülönített 

módon elhelyezett, az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §. 

szerinti üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) tartalmazó iratok nyilvánosságra 

hozatalát megtilthatja.  

 Az üzleti titok védelmének és a fenti iratok üzleti titokká nyilvánításának 

részletes szabályait a Kbt. 44. § és az EKR rendelet 11. § (4) bekezdése tartalmazza.  

 Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, 

iratok harmadik személyek (különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi 

megismeréséért, amennyiben ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó iratokat 

ajánlatában nem elkülönített módon, vagy úgy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a 

fentiekben megjelölt információkat is. 

 

 AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA 

 Az ajánlatok bontására a megadott időpontban az EKR elektronikus 

felületén kerül sor a Kbt. 68. § rendelkezései és az EKR rendelet 15. § (2) bekezdés 

szerint. 

 A Kbt. 68. § (1c) bek. alapján az elektronikusan benyújtott ajánlatok 



esetében a Kbt. 68. § (4) bek szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve 

azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban 

szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. 

 Az ajánlattételi határidő vonatkozásában a Kbt. 52. §-a és az EKR rendelet 

16. §-a irányadó. 

 

 

 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 

 Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § alapján alkalmazandó Kbt. 69. § (2) - (10) 

bekezdését.  

 Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt alkalmassági feltételeknek 

való megfelelést igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően, azaz 

ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljeskörűen bírálja el, és szólítja fel 

(esetlegesen) hiánypótlásra. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az 

ajánlattevővel azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek 

megfelelést (Kbt. 67.§ (3) bekezdés 

 Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a 

hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű 

kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az 

ajánlattevőktől felvilágosítást kér. A hiánypótlás és felvilágosítás kérésre vonatkozó 

szabályokat a Kbt. 71. §-a és az EKR rendelet 11. § (2)-(3) bekezdése tartalmazza. 

 

 AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA 

Ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a 

legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli. 

 Az 1. értékelési szempont (Havi nettó vállalási ár (NEAK finanszírozáson 

felüli Ajánlatkérői kiegészítés) összesen (HUF))  

Az ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 

(legalacsonyabb ajánlati ár) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A 

pontszámok kiszámítása fordított arányosítással történik. A legalacsonyabb adható 

pontszám 0 (nulla).  

Az értékelés módszere képlettel leírva:  

P = (A legjobb / A vizsgált) × P max  

ahol:  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax: a pontskála felső határa  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.  



Ajánlatkérő a szempontok esetén az ajánlatoknak az értékelés szempontjai szerinti 

tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az 

értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat pontszáma a legjobb tartalmi 

elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra. Ha e módszer alkalmazásával tört 

pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két 

tizedesjegyre kell kerekíteni.  

Az ajánlati ár tekintetében a havi teljes nettó ellenszolgáltatás értékét kérjük megadni, 

ami magába foglalja a NEAK finanszírozás összegét is, oly módon, hogy ajánlattevő EKR 

űrlapon megadja a NEAK finanszírozás ajánlattétel pillanatában hatályos, a megadott 

lakosságszámmal kiszámított értékét és a többlet finanszírozás értékét. Ajánlattevő 

kötöttsége a többletfinanszírozási értékre áll be.  

Az ajánlatban szereplő többletfinanszírozási árnak fix árnak kell lennie, vagyis az 

Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással nem tehetnek változó árat 

tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden 

járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és 

illetékek, stb. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás, a NEAK 

finanszírozás vagy a lakosságszám a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos 

szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó, illetve NEAK finanszírozásra vonatkozó 

rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül 

módosítják. (Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pont). Az Ajánlattevők csak magyar forintban 

(HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. Az ajánlati 

árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának 

eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek 

betartásához szükségesek. Az ajánlat csak banki átutalásos f izetési módot tartalmazhat, 

minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 

 A 2. értékelési szempont: M.1.1. szerinti szakember sürgősségi vagy 

háziorvosi ügyeleti ellátásban szerzett tapasztalata hónapokban megadva 

(0-60 hó) 

A 2. értékelési szempont vonatkozásában az értékelés módszere az egyenes 

arányosítás. A legalacsonyabb adható pontszám 0 (nulla). 

Az értékelés módszere képlettel leírva:  

 P = (A vizsgált/ A legjobb) × P max  

ahol:  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax: a pontskála felső határa  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (amennyiben a legelőnyösebb ajánlat 

tartalmi eleme meghaladja az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét /60 hónap/, úgy abban 

az esetben is60 hónappal számol Ajánlatkérő)  

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.  

Ajánlatkérő az ajánlatokat a ponthatárok között (0-100) értékeli úgy, hogy a legjobb 

tartalmi elemre (legmagasabb többlettapasztalat idő) az értékelési pontszám maximumát 



adja. A többi ajánlat pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány szerint kerül 

megállapításra. Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat 

az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.  

Amennyiben a 2. értékelési szempont esetén 0 hónap többlet tapasztalatot vállal 

ajánlattevő, úgy a képlet alkalmazása nélkül 0 pontot kap ajánlattevő. A 2. értékelési 

szempont esetén az alkalmassági követelményben leírtakon felüli többlet tapasztalatra kell 

ajánlatot tenni, az alkalmasság igazolása során bemutatott tapasztalat elhatárolódik az 

értékeléstől, azt még részlegesen sem lehet az értékeléssel kapcsolatban figyelembe 

venni. Az időben párhuzamos projektek csak egyszer vehetők figyelembe. A tapasztalat 

időszakát év/hónap pontossággal kell megadni, meghatározva a kezdeti és a végső 

időpontot. Minden tapasztalattal érintett hónap 1 teljesítési hónapnak számít.  

 3. értékelési szempont: M.1.2. szerinti szakember sürgősségi vagy 

háziorvosi ügyeleti ellátásban szerzett tapasztalata hónapokban megadva 

(0-60 hó) 

A 3. értékelési szempont vonatkozásában az értékelés módszere az egyenes 

arányosítás. A legalacsonyabb adható pontszám 0 (nulla). 

Az értékelés módszere képlettel leírva:  

P = (A vizsgált/ A legjobb) × P max  

ahol:  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax: a pontskála felső határa  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (amennyiben a legelőnyösebb ajánlat 

tartalmi eleme meghaladja az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét /60 hónap/, úgy abban 

az esetben is 60 hónappal számol Ajánlatkérő)  

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.  

Ajánlatkérő az ajánlatokat a ponthatárok között (0-100) értékeli úgy, hogy a legjobb 

tartalmi elemre (legmagasabb többlettapasztalat idő) az értékelési pontszám maximumát 

adja. A többi ajánlat pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány szerint kerül 

megállapításra. Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat 

az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.  

Amennyiben a 3. értékelési szempont esetén 0 hónap többlet tapasztalatot vállal 

ajánlattevő, úgy a képlet alkalmazása nélkül 0 pontot kap ajánlattevő. A 3. értékelési 

szempont esetén az alkalmassági követelményben leírtakon felüli többlet tapasztalatra kell 

ajánlatot tenni, az alkalmasság igazolása során bemutatott tapasztalat elhatárolódik az 

értékeléstől, azt még részlegesen sem lehet az értékeléssel kapcsolatban figyelembe 

venni. Az időben párhuzamos projektek csak egyszer vehetők figyelembe. A tapasztalat 

időszakát év/hónap pontossággal kell megadni, meghatározva a kezdeti és a végső 

időpontot. Minden tapasztalattal érintett hónap 1 teljesítési hónapnak számít.  

 

 ELŐZETES VITARENDEZÉS ÉS IRATBETEKINTÉS 



 A Kbt. 80. § (1)-(2) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet a Kbt. 80.§ 

(3) bekezdése alapján az EKR-en keresztül kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 114. § 

(13) bekezdésre. 

 Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (1) bekezdés szerinti iratbetekintést a gazdasági szereplő 

képviselőjének személyes megjelenése útján biztosítja, azonban az iratbetekintési 

kérelmet az EKR-en keresztül kell benyújtani, és az iratbetekintési kérelemmel 

kapcsolatos írásbeli kommunikációt az EKR-en keresztül kell bonyolítani. 

 A szerződés megkötését követően kezdeményezett előzetes vitarendezési kérelem 

és iratbetekintés esetén a Kbt. 41.§ (2) bekezdés c) pontja az irányadó. 

 

 

 TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEK 

 Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján tájékoztatásként közli azoknak a 

szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § 

(4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell 

felelni: 

 

Országos illetékességű szervezetek 

Munkajogi:  
Pénzügyminisztérium 

Munkavédelmi Főosztály 
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 

Telefon: +36 (80) 204-292; +36 (1) 896-3002 
Fax: +36 (1) 795-0884 

Email: munkavedelmi-foo@pm.gov.hu 
 

Egyéb elérhetőségek: 
 

Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat: 

munkavedelem-info@ngm.gov.hu 
Ingyenes (zöld) telefonszáma: +36 (80) 204-292 

 
Pénzügyminisztérium 

Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 

Telefon: +36 (1) 896-2902 
Fax: +36 (1) 795-0880 

Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@pm.gov.hu 
 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  
Postacím: 1373 Budapest, Pf. 561. 

tel: +36 (1) 428-5100 
fax: +36 (1) 428-5509 

e-mail: nav_kozpont@nav.gov.hu 

 

mailto:munkavedelmi-foo@pm.gov.hu
mailto:munkavedelem-info@pm.gov.hu
mailto:foglalkoztatas.felugyeleti-foo@pm.gov.hu
mailto:nav_kozpont@nav.gov.hu


Környezetvédelmi: 

Agrárminisztérium 
Környezetügyért Felelős Államtitkárság 

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Postai cím: 1860 Budapest, Pf. 1.  

Telefon: +36 (1) 795 2000 

Telefax: +36 (1) 795 0200 
E-mail: info@fm.gov.hu 

 
 

Szociális:  
Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 

1054 Budapest, Báthory u. 10. 
Telefon: +36 (1) 795 1860 

E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu 
Fejér megye 

Munkajogi: 

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály; Munkavédelmi 

és Munkaügyi Osztály 
 

8000 Székesfehérvár, Mátyás kir. krt. 6. 
Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 373. 

tel: +36 (22) 511-000 

fax: +36 (22) 316-577 
E-mail: ffmu@fejer.gov.hu ffmmo@fejer.gov.hu 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága 
8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 8. 

Postacím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 345.  

tel: +36 (22) 530-700 
fax: +36 (22) 548-919 

e-mail: fejeravig@nav.gov.hu 
Környezetvédelmi: 

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Főosztály 
8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 8.  

Telefon: +36 (22) 795-751 
Telefax: +36 (22) 795-814 

Szociális: 
Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály; Szociális és Gyámügyi 

Osztály 

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.  
Telefon: +36 (22) 514-772 

Telefax: +36 (22) 526-940 
E-mail: hivatal.szekesfehervar@fejer.gov.hu 

 

 

 

 ÜZEMSZÜNET, ÜZEMZAVAR 

 Az üzemzavar és üzemszünet vonatkozásában az EKR rendelet 22. §-a 
rendelkezik. 

mailto:info@fm.gov.hu
mailto:ffmu@fejer.gov.hu
mailto:ffmmo@fejer.gov.hu
mailto:fejeravig@nav.gov.hu


 Az üzemzavar esetén a Kbt. 41/C. § (1) bekezdés f) pontja, a Kbt. 52. § (4) 
bekezdés c) pontja és a Kbt. 55. § (2)-(3) bekezdése is irányadó. 

 

 AJÁNLATI FELHÍVÁS KIEGÉSZÍTÉSE 

 Az ajánlati felhívás formai sajátosságai (karakterkorlát) okán Ajánlatkérő az alábbi 

információkat adja meg a felhívásban meghatározottak kiegészítéseként: 

 Kiegészítés a II.1.4. ponthoz: 

Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező szolgáltatás szakmai feltételeire 
vonatkozó jogszabályok: 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény,  
- az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény,   
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,  
- az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 
2003. évi LXXXIV. törvény,  
- az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, 
valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. 
rendelet,  
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 
4/2000. (II. 25.) EüM. sz. rendelet, 
- az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) EszCsM rendeletben a központi 
ügyeletre vonatkozó rendelkezések,  
- az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. 
rendelet, 

- az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési 
kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. KÖTET 

SZERZŐDÉSTERVEZET 

Külön mellékletben 



4. KÖTET 

AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése érelmében, ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján 

megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely 

dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött 

elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a 

nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú 

dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az 

adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll 

rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú 

elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban - a Kbt. 41/A. 

§ (2) bekezdésében rögzített kivétel esetén - nem követelheti meg elektronikus aláírás 

alkalmazását. 

A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése érelmében amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-

ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a 

nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. 

A Kbt. 41/A. § (4) bekezdése érelmében az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat 

tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy - az ajánlatot a rendszerben benyújtó 

gazdasági szereplő esetében - a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a 

személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a 

nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben 

kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a 

gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni. 

A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése érelmében az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával 

teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt 

vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. 

A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő 

kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott 

nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, 

ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti 

egyetemleges felelősségét. 

Ajánlattevőnek az alábbi nyilatkozatokat az EKR rendszerben létrehozott űrlapok 

kitöltésével köteles benyújtani: 

 Felolvasólap 

 Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat 

 Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat 

 Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat 

 Nyilatkozat változásbejegyezés vonatkozásában 

 Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról 
 

Az ajánlatban benyújtandó egyéb nyilatkozatokkal kapcsolatban ajánlatkérő 

nyilatkozatmintákat bocsát ajánlattevők rendelkezésére, melyeket az EKR-ben, valamint 



jelen Útmutató szerinti formában szükséges benyújtania ajánlattevőnek. 

 

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK 

A JELENTKEZÉSHEZ/AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOKRÓL 

 Oldalszám 

Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1. számú melléklet)  

Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdés alapján - EKR rendszerben létrehozott űrlap 

kitöltésével 
 

A 2. és 3. értékelési szempont szerinti megajánlást alátámasztó, bemutatott 

szakember vonatkozásában is a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát 

egyszerű másolati példánya olyan módon, hogy abból az értékelési szempontra 

vonatkozó megajánlás ellenőrizhető legyen (7. sz. melléklet)  

 

A 4. szempont szerinti megajánláshoz kapcsolódó megajánlás (amennyiben a 

megajánlás 0, úgy nem kell kitölteni) 

Csatolni szükséges a 4. ért. szempont alátámasztására az ott megjelölt szakképesítés 

igazolására szolg. dok. másolatát. 

 

A 2. és 3. értékelési szempont tekintetében tett megajánlás – EKR rendszerben 

létrehozott űrlap kitöltésével 
 

A 2. és 3. értékelési szempont tekintetében megajánlott szakember megjelölése – 

EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével 
 

Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján – EKR rendszerben létrehozott 

űrlap kitöltésével 
 

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján (2. számú melléklet)  

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján kapacitást nyújtó gazdasági szereplőről 

(3. sz. melléklet) 
 

 KIZÁRÓ OKOKKAL ÉS AZ ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT 
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról – EKR rendszerben létrehozott űrlap 

kitöltésével 
 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint alkalmassági 

követelmények teljesüléséről (3.1. számú melléklet) 
 

Az alkalmasság igazolásában részt vevő, kapacitást nyújtó gazdasági szereplő 

nyilatkozata a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint az alkalmassági követelmények 

teljesüléséről (3.2. számú melléklet) (adott esetben) 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró 

ok tekintetében - EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével 
 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan 

(alvállalkozók tekintetében) a kizáró okokról – EKR rendszerben létrehozott űrlap 
 



kitöltésével 

Nyilatkozat a kapacitást nyújtó szervezetek kizáró okok hatálya alatt nem állásáról a 

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján (5. számú melléklet) 
 

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 

esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 

kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. 

Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési 

eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot 

szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

13. §]. - EKR rendszerben létrehozott űrlap kitöltésével 

 

AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, 

IGAZOLÁSOK 
 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy 

előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat (Kbt. 65.§ (7) 

bekezdés), amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 

erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt 

(kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevétele esetén)  

 

Aláírás igazolása: Amennyiben a részvételi jelentkezésben/ajánlatban benyújtott 
dokumentumot nem olyan személy írja alá, aki külön dokumentum nélkül jogosult a 
képviseletre, úgy a képviseletre jogosult személytől származó, az adott eljárásban 
képviseleti jogosultságot biztosító (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos 
meghatalmazást kell az ajánlatban benyújtani teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalva.  

 

Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben)  

Nyilatkozat felelősségbiztosításról (6. számú melléklet)   

ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN) 

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (4) bekezdése érelmében a gazdasági 

szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum 

elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. 

A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles 

csatolni a nyilvános dokumentumok között, amelyben részletesen alátámasztja, hogy 

az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna 

számára aránytalan sérelmet. 

 

AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT 

ESETBEN) 
 

 

  



TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK 
A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT, KIZÁRÓLAG AZ ARRA FELKÉRT 

AJÁNLATTEVŐ(K) ÁLTAL CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOKÓL 

 

Műszaki, ill. szakmai alkalmasságra vonatkozó igazolások 

M1.1. és M1.2. AT a 321/2015. (XI. 30.) Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján 

mutassa be azt a szakembert, akit be kíván vonni a teljesítésbe. 

Csatolandó dokumentumok: 

- a szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;  

- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt 

szakmai önéletrajza; 

- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata; 

- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban 

szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű 

fordítása; 

- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy 

eljárásba történő bevonásáról tudomással bír. 

(7-8. számú melléklet) 

Pontos meghatározás az ajánlati felhívás III.1.3. pontjában. 

 

M.2.) M.2. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára és a 23. 

§-ra figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) évben 

(36 hónapban) befejezett legjelentősebb a közbeszerzés tárgya szerinti, 

szerződésszerűen teljesített szolgáltatás nyújtására vonatkozó referenciáinak 

igazolása. (A referenciákat a Korm. rendelet 23. § alapján az alkalmassági minimum-

követelménynek megfelelően részletezett tartalommal kell benyújtani). Az előírtaknak 

azon referencia felel meg, amelynek sikeres műszaki átadás-átvételére a felhívás 

feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) került sor, figyelemmel a 

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdésére. 

Pontos meghatározás a felhívás III.1.3. pontjában. 

 

 

  



2. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉSE ALAPJÁN 

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 

________________________________ 

(székhely:__________________________________) ajánlattevő képviselője 

„Dunaújváros - háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása” 

tárgyban indított közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbiakról nyilatkozom. 

 Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés 
tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t 
veszek igénybe: 

 

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni  

 

 

 Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés 
teljesítéséhez a 1. pontban meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat 
benyújtásakor ismert alvállalkozókat veszem igénybe:  

 

Alvállalkozó neve, címe, adószáma 

A közbeszerzés azon része, 

amellyel összefüggésben 

szerződést fog kötni 

  

  

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  

 

  cégszerű aláírás 

 

  

 



3. sz. melléklet 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat 

 

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 

________________________________ 

(székhely:__________________________________) ajánlattevő képviselője 

„Dunaújváros - háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása” 

tárgyban indított közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbiakról nyilatkozom. 

 

 a közbeszerzés teljesítéséhez más szervezet kapacitására nem támaszkodom  

vagy 

 Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 65. § (7) bekezdése 

alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket 

kívánjuk igénybe venni: 

 

Kapacitást rendelkezésre 

bocsátó szervezet (név, 

cím, adószám) 

Az alkalmassági követelmény, amelynek 

igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet 

erőforrására támaszkodik 

  

  

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  

 

  cégszerű aláírás 

 

  



4.1. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan – alkalmassági 

követelmények 

(ajánlattevő) 

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 

________________________________ 

(székhely:__________________________________) ajánlattevő képviselője a 

„Dunaújváros - háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása” 

tárgyban indított közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem. 

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a műszaki és szakmai alkalmasság         

 

M.1.1 pontjának 

önállóan / alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet kapacitásait 
igénybe véve  

M.1.2 pontjának 

önállóan / alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet kapacitásait 
igénybe véve  

 

M.1.3 pontjának 

önállóan / alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet kapacitásait 
igénybe véve  

 

M.1.4 pontjának 

önállóan / alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet kapacitásait 
igénybe véve  

 

M.2. pontjának 

önállóan / alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet kapacitásait 
igénybe véve  

megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági 

követelményeknek. 

Amennyiben ajánlatkérő felhív az alkalmassági követelmények tekintetében a felhívásban 

előírt igazolások benyújtására, úgy azt az ajánlatkérő által meghatározott határidőn belül 

teljesítem. 

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben az eljárásban előírt 

adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot 

szolgáltatok (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis  adatot tartalmazó nyilatkozatot 

teszek, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes  igazolásként benyújtott nyilatkozatom 

ellenére nem tudok eleget tenni az alkalmasságot, a  kizáró okokat érintő igazolási 

kötelezettségemnek (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), akkor ajánlatkérő a Kbt. 

62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti hamis adatközlésre vonatkozó kizáró ok fennállását 

fogja megállapítani, amely alapján az ajánlat érvénytelensége is megállapításra kerül a 



Kbt. 73. § (1) bekezdés b) pontja alapján. 

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a Kbt. 165. § (8) bekezdés a) pontja 

szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján a jogsértés 

megállapítása mellett köteles az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy a közbeszerzési eljárásban 

részt vett más szervezetet vagy személyt - a Kbt. 165. § (11) bekezdésében foglaltak 

figyelembevételével - fél évtől három évig terjedő időszakra eltiltani a közbeszerzési 

eljárásban való részvételtől, ha az a közbeszerzési eljárás során, illetve közbeszerzési 

eljárással kapcsolatban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett és a 

kizárásnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti feltételei fennállnak. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (meghatalmazás nélküli képviseletre jogosult 

vagy szabályszerűen meghatalmazott 

képviselő aláírása) 

 

  

 



4.2. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan 

(alkalmasságot igazoló szervezet) 

 

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 

________________________________ 

(székhely:__________________________________) alkalmasság igazolására igénybe 

vett más gazdasági szereplő képviselője a „Dunaújváros - háziorvosi és 

gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása” tárgyban indított közbeszerzési eljárás 

során az alábbi nyilatkozatot teszem az általam igazolni kívánt alkalmassági 

követelmények tekintetében, az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások 

benyújtására vonatkozóan. 

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az 

ajánlatkérő által meghatározott ______________________ alkalmassági 

követelményeknek, amelyek vonatkozásában az ajánlattevő részére kapacitást nyújtunk, 

így amennyiben ajánlatkérő felhívja az az alkalmassági követelmények tekintetében a 

felhívásban előírt igazolások benyújtására, úgy azt az ajánlatkérő által meghatározott 

határidőn belül ajánlattevő közreműködésével teljesítem. 

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben az eljárásban előírt 

adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot 

szolgáltatok (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis  adatot tartalmazó nyilatkozatot 

teszek, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes  igazolásként benyújtott nyilatkozatom 

ellenére nem tudok eleget tenni az alkalmasságot, a  kizáró okokat érintő igazolási 

kötelezettségemnek (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), akkor ajánlatkérő a Kbt. 

62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti hamis adatközlésre vonatkozó kizáró ok fennállását 

fogja megállapítani, amely alapján az ajánlat érvénytelensége is megállapításra kerül a 

Kbt. 73. § (1) bekezdés c) pontja alapján. 

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a Kbt. 165. § (8) bekezdés a) pontja 

szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján a jogsértés 

megállapítása mellett köteles az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy a közbeszerzési eljárásban 

részt vett más szervezetet vagy személyt - a Kbt. 165. § (11) bekezdésében foglaltak 

figyelembevételével - fél évtől három évig terjedő időszakra eltiltani a közbeszerzési 

eljárásban való részvételtől, ha az a közbeszerzési eljárás során, illetve közbeszerzési 

eljárással kapcsolatban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett és a 

kizárásnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti feltételei fennállnak. 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (meghatalmazás nélküli képviseletre jogosult 

vagy szabályszerűen meghatalmazott 

képviselő aláírása) 



 

  

5. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

kapacitást nyújtó gazdasági szereplő kizáró okok hatálya alatt nem állásáról 

 

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 

________________________________ 

(székhely:__________________________________) ajánlattevő képviselője 

„Dunaújváros - háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása” 

tárgyban indított közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom az általam 

igénybe venni kívánt alkalmasságot igazoló szervezet(ek) kizáró okok hatálya alatt nem 

állásáról. 

 

Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá eső alkalmasságot 

igazoló szervezetet/szervezeteket. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  

 

  cégszerű aláírás 

 

  

 

 



6. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL 

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 

________________________________ 

(székhely:__________________________________) ajánlattevő képviselője 

„Dunaújváros - háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása” 

tárgyban indított közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbiakról nyilatkozom. 

 

Ezúton 

n y i l a t k o z o m, hogy 

nyertességem esetén vállalom, hogy a szerződéskötés időpontjában a felhívásban és 

szerződéstervezetben előírt legalább minimum 50.000.000 Ft/év és legalább 

10.000.000 Ft/ káresemény összegű felelősségbiztosítással legkésőbb a 

szerződéskötés időpontjára rendelkezni fogok. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  

 

  cégszerű aláírás 

 

  



7. sz. melléklet 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név (leánykori név):  

Születési idő:  

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év-év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

ÉRTÉKELÉI SZEMPONT KAPCSÁN BEMUTATOTT TAPASZTALAT ISMERTETÉSE 

 (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Korábbi tapasztalat ismertetése, KEZDÉSI 
és BEFEJEZÉSI időpontjai (év-hónap 
pontossággal) 

Ellátott munkakör és feladatok felsorolása, olyan 
részletességgel, hogy abból az ÉRTÉKELÉSI 

SZEMPONTRA ADOTT MEGAJÁNLÁSA 
megállapítható legyen 

  

  

ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYNEK VALÓ MEGFELELÉSHEZ BEMUTATOTT TAPASZTALAT 
ISMERTETÉSE (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Korábbi tapasztalat ismertetése, KEZDÉSI 
és BEFEJEZÉSI időpontjai (év-hónap 

pontossággal)  

Ellátott munkakör és feladatok felsorolása, olyan 
részletességgel, hogy abból az ALKALMASSÁGI 
MINIMUMKÖVETELMÉNYBEN meghatározott 

feltételnek való megfelelés megállapítható legyen 

  

  

JELENLEGI MUNKAHELY(EK) 

 

Mettől meddig (év-év, hónap) Munkahely megnevezése / Beosztás 

  

  

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén "....." tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre 
kerülő szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.   

Kelt: Hely, év/hónap/nap 

 

 ………………………………. 
 aláírás 
  



8. sz. melléklet 

NYILATKOZAT A SZAKEMEREKRŐL 

Az alkalmassági követelmények vonatkozásában 

 

„Dunaújváros - háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátása” 

Alulírott ____ mint a(z) ____ (székhely: ____ adószám: ____) ajánlattevő az alkalmasság igazolására 

igénybe vett kapacitást nyújtó gazdasági szereplő képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z) ____ mint 

ajánlattevő / az alkalmasság igazolására igénybe vett kapacitást nyújtó gazdasági szereplő rendelkezik 

a felhívásban meghatározott alábbi szakemberekkel: 

Név 
Végzettség/ 

képzettség 

Releváns szakmai 

tapasztalat 

Betöltendő 

munkakör 

Mely alkalmassági 

feltételnek való 

megfeleléshez 

kerül 

bemutatásra? 

     

     

 

Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi: 

 a szakember(ek) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, 

hogy azok alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek 

megléte egyértelműen megállapítható legyen; 

 a szakember(ek) végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumok másolata, 

 a szakember(ek) saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó 

nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír(nak). 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  (meghatalmazás nélküli képviseletre jogosult 

vagy szabályszerűen meghatalmazott 

képviselő aláírása) 

 

 

  



5. KÖTET 
MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

 

„Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő lakosainak 
háziorvosi és gyermekorvosi ügyeleti, „központi telephelyen” való 

teljeskörű ellátása feladat-ellátási szolgáltatási szerződés keretében” 
 

 

Ellátandó lakosságszám: 48741 fő ( körzetekbe bejelentkezettek 
száma) 
Dunaújváros közigazgatási területén élő lakosok száma:  45024    fő 
(demográfiai adat) 

 

Az irányadó jogszabályokban: 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben („Eütv.”), 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben 
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi 
LXXXIV. törvényben, Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi 
CXXXII. törvényben, 
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben., 
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. 
rendeletben, 
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben, 
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben, 
Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről 
szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendeletben, 
Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben, 
A Háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 
/II.25.) EüM. rendeletben, 
 

A jelen műszaki leírásban és a feladat-ellátási szerződésben 
meghatározott feladatok ellátása. 
 

Az ügyeleti szolgálatot: az Ajánlattételi Felhívásban előírt módón kell nyújtani:  

 

 munkanapokon 16 - 08 óra, pénteki napokon 12 – 08 óra között továbbá az 
ünnepnapokon és munkaszüneti napokon 24 órában, azaz 08 órától másnap 
reggel 08 óráig, a 2 fő orvos,  ahol 1 fő orvos a rendelői feladatokat látja el, 1 
fő kijáró orvos a területi feladatok ellátására (a háziorvosi, házi gyermekorvosi 
és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-ának 
(9) bekezdésében foglalt képzettséggel)  1 fő szakápoló ( az egészségügyi 
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
60/2003. (X. 20.) EszCsM rendeletben foglalt képzettséggel), 1 fő 
pályaalkalmassági vizsgával rendelkező gépkocsivezető/mentőápoló, akiknek a 



telephelyen, illetve a területen kell tartózkodniuk 

 

 Az ügyeleti szolgálatot a feladat-ellátási szerződés alapján az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározott NEAK 
finanszírozásért, és a NEAK finanszírozás felett kiegészítő összegért köteles 
ellátni, ez utóbbi kiegészítést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
nyújtja; 

 

Az ajánlattevő: 

 

- Az ügyeleti szolgálat ellátása során kialakítja és működteti a megfelelő 
telefonos, mobiltelefonos kommunikációs rendszert. Biztosítja a betegek számára, 
hogy elektronikus úton is érdeklődhessenek a Köteles olyan telefonos 
diszpécserszolgálatot működtetni, ahol minden egyes telefonhívás rögzíthető és 
visszakereshető. Köteles külön telefonszámot biztosítani az ügyeleti ellátás 
részére. 

- Az orvosi ügyelet keretében köteles biztosítani az ügyeleti ellátást, végzi az 
ambulancián történő ellátást, valamint a telefonon történő bejelentés esetén 
szükség szerint a helyszíni ellátást.   

-Az orvos orvosi ellátásban részesíti a rendelőben megjelent járóbeteget, sérültet, 
hívásra otthonában, tartózkodási helyén a fekvőbeteget, sérültet, heti 
pihenőnapon és munkaszüneti napokon a folyamatos gyógykezelésre szoruló 
beteget. 

- Gondoskodik a kórházi, szakorvosi ellátásra szoruló beteg kórházi beutalásáról, 
szakorvosi vizsgálatra, gyógykezelésre utalásáról, szükség esetén a betegnek az 
illetékes intézetbe történő szállíttatásáról. 

- Ambuláns lappal igazolja, a háziorvos felé a beteg orvosi ügyeleten való 
megjelenését. 

- Hatósági megkeresésre vagy a sérült kérelmére orvosi látleletet készít, és azt 
kiadja a hatóság részére, illetőleg a külön jogszabályban foglalt térítési díj 
megfizetését követően a sérültnek. 

- Hatósági megkeresése a betegnél (sérültnél) általános orvosi vizsgálatot végez, 
vér-alkohol vizsgálathoz vért vesz, drogtesztet, illetve egyéb szükséges 
vizsgálatokat végez. 

- Rendkívüli esetben (tömeges sérülés, mérgezés, elemi csapás stb.) a mentést 
megszervezi, és mindaddig irányítja, amíg a mentőszolgálat orvosa a helyszínen a 
mentés irányítását át nem veszi. 

- Ellátja a halottakkal kapcsolatos rendelkezésekben előírt feladatokat. 

 

Az ügyeleti szolgálat ellátásához szükséges rendelő, váró, tartózkodó, pihenő 
szobák: 

 

Az ügyeleti szolgálat ellátásához szükséges rendelők, váró, tartózkodó, pihenő 
szobák, valamint a szociális helyiségek használatát (a mindenkor hatályos 
jogszabályokban előírt tárgyi feltételek biztosításával) az Ajánlatkérő biztosítja. 

E helyiségeket a nyertes Ajánlattevő az ügyeleti eljáráson kívül más célra nem 
használhatja.  

A nyertes Ajánlattevő saját költségén gondoskodik a fenti helyiségek 
fenntartásáról. 

 



Közüzemi költségek 

 

Az ügyeleti szolgálat ellátásával kapcsolatban felmerült valamennyi költséget, így 
különösen a közüzemi költségeket (víz, csatorna, gáz, villany, hulladékszállítás, 
telefon és mobiltelefon díjak) a nyertes Ajánlattevő fizeti meg az üzemeltető 
részére.  

 

Az ügyeleti szolgálat ellátásának telephelye: 

 

A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház – és Rendelőintézet épületegyüttesében 
biztosított helyiségek. 

Az Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő által kijelölt helyiség-csoportban az ügyelet 
központját a feladat-ellátási szerződés hatálya alatt fenn kell tartania.  

 

Gyógyszerek, nyomtatványok és műszerkészlet 

 

Az Ajánlattevőnek az ügyelet ellátása helyén biztosítania kell az ügyeleti szolgálat 
ellátásához szükséges gyógyszerek, kötszerek, egyszer használatos készletek, 
nyomtatványok és műszerek folyamatos meglétét, saját költségére. 

A műszerek tekintetében a nyertes Ajánlattevő feladata azok sterilizálása.  

 

 

Orvosi ügyelet ellátásához szükséges gépjármű 

Az ambulancián kívül ügyeletes orvosi ellátás céljára 1 db, megkülönböztető 
jelzéssel ellátott gépjárművet az Ajánlattevő biztosítja. Az Ajánlattevő köteles a 
gépjármű felszereléséről, működőképességéről, pótlásáról, a gépjármű 
berendezéseinek felújításáról, javításáról, cseréjéről, és az egyszer használatos 
fogyóeszközök meglétéről gondoskodni.  

 

Ruházat 

 

Az ügyeleti szolgálatban részt vevő személyzet ruházatát az Ajánlattevő biztosítja 
(beleértve a ruházat mosatását és tisztítását).  

 

Veszélyes hulladék ártalmatlanítása 

 

Az Ajánlattevő biztosítja a szerződés teljesítése során, a feladat-ellátási szerződés 
teljesítésével kapcsolatosan keletkező veszélyes hulladék elszállítását, 
ártalmatlanítását és annak költségét is viseli. 

 

Betegnyilvántartó rendszer működtetése 

 

Az Ajánlattevő biztosítja a betegnyilvántartó rendszert és a szoftver 
működtetéséhez szükséges hardver környezetet (számítógép, monitor, nyomtató), 
amellyel kapcsolatban felmerülő költségeket is az Ajánlattevő viseli.  

 

Információs feladatok 

 

Az Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy a vonatkozó jogszabályi, hatósági 
előírásoknak és a Megrendelő elvárási szintjének megfelelően vezeti az 



egészségügyi dokumentációt. Az Ajánlattevő ellátja a szükséges információs 
feladatokat (statisztikai adatszolgáltatás, jelentések stb.) Az Ajánlattevőnek 
vállalnia kell, hogy a feladatellátása során a nyilvántartási kötelezettségének és 
adatkezelési kötelezettségének eleget tesz, az adatvédelem szabályait ismernie 
kell, azokat betartja.  

 

Az Ajánlattevő vállalja, hogy az ellátott ügyeleti feladatokról, a havi ellátátsi 
mutatókról összefoglaló jelentést a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata egészségügyi igazgatási 
feladatokat ellátó szervezeti egységének.  

 

Az Ajánlattevőt jelentési kötelezettsége kiterjed a betegforgalmi adatokra, 
diagnózis szerinti bontásban (a személyes adatok védelme biztosításával), 
továbbá a Dunaújvárosban, adott hónapban ügyeletet ellátó orvosok felsorolására 
és az orvosok ügyeleti idejére. 

 

Hívások nyilvántartása (regisztrációja) 

 

Az Ajánlattevőnek a hívásokat regisztrálni, az ellátás adatait rögzíteni kell, illetve 
az orvos az ellátásról ambuláns lapot tölt ki, amelynek 1 példányát átadja a 
paciensnek.  

 

Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés időbeli hatálya alatt gondoskodni a 
közbeszerzési eljárás dokumentumaiban foglaltaknak megfelelő, érvényes 
szakmai felelősségbiztosítás folyamatos fenntartásáról.  

 

A szerződés telj. tervezett kezdő időpontja: 2020.február. 01. AK felhívja a 
figyelmet, hogy a tervezetet kezdési időpontja az eljárás lefolytatási időigényére 
tekintettel változhat. 

 

 

 


