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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:+36 17888931Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.dunaujvaros.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 25544178Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Dunaújváros - háziorvosi és gyermekorvosi ügyeletKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000955872019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

EKRSZ_
53097541

Városháza Tér 1

Dunaújváros HU211 2400

László Borbála

kozbeszerzes@pmh.dunanet.hu +36 25544345

www.dunaujvaros.hu

"Ész-Ker" Szolgáltató és Kereskedelmi 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
18446270

Pasaréti Út 122-124.

Budapest HU110 1026

Bujtor Dávid

bujtor@eszker.eu

www.dunaujvaros.hu
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Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

201A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 200-487126A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Dunaújváros közigazgatási területén élő lakosok száma: 45024 fő (demográfiai adat) 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

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Dunaújváros - háziorvosi és gyermekorvosi ügyelet

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Harmadik, XVII fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1. Havi nettó vállalási ár (NEAK finanszírozáson felüli Ajánlatkérői kiegészítés) összesen (HUF) 2987000 Nyertes ajánlattevő az 
Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő, tekintettel arra, hogy 
ajánlattevő által benyújtott ajánlat a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlat .

24672331242Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1145 Budapest, 
Thököly Út 165

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Értékelés pontszám: 0-100 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, a 2-3. értékelési szempont: egyenes arányosítás.

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

1 0000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

10000Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Havi nettó vállalási ár (NEAK finanszírozáson felüli Ajánlatkérői kiegészítés) összesen (HUF) 2987000 2. M.1.1. szerinti 
szakember sürgősségi vagy háziorvosi ügyeleti ellátásban szerzett tapasztalata hónapokban megadva (0-60 hó) 60 3. M.1.2. 
szerinti szakember sürgősségi vagy háziorvosi ügyeleti ellátásban szerzett tapasztalata hónapokban megadva (0-60 hó) 60 Az 
ajánlattevő megfelelően igazolta alkalmasságát és kizáró okok hatálya alatt nem állását.

24672331242Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1145 
Budapest, Thököly Út 165

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye
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VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.12.17Lejárata:2019.12.07Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelennek nyilvánította, mert az egyéb módon nem felel meg 
az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem 
értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit, figyelemmel a következőkre: 1. Ajánlatkérő a felhívás VI.4.3) 
pontjában a következőt írta elő a jogszabály rendelkezésével összhangban: 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. 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. Ajánlattevő saját vonatkozásában nem nyilatkozott arról, hogy vele szemben fennálnak-e a Kbt. 62. §
(1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok. 2. Ajánlatkérő a felhívás IV.1.11) pontjában az értékelés 3. 
részszempontjaként a következőt határozta meg: 3. M.1.2. szerinti szakember sürgősségi vagy háziorvosi ügyeleti ellátásban 
szerzett tapasztalata hónapokban megadva (0-60 hó) Súlyszám: 10 Ajánlattevő által a 3. részszempontra dr. Sz.P. szakembert 
ajánlotta meg 60 hónap tapasztalattal. Ezen szakembernek az ajánlatban csatolt önéletrajzából megállapítható az ügyeletben 
ellátott sokéves tapasztalat, azonban nem állapítható meg, hogy ezt háziorvosi tevékenység keretében végezte, ennél fogva nem 
állapítható meg ajánlattevő 3. értékelési részszempontra tett megajánlásának alátámasztottsága. 3. Ajánlatkérő a felhívás VI.3. 
További információk 5) pontjában az alábbi nyilatkozatok ajánlatban való benyújtását írta elő: AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 
66. § (6) bek. szerinti, alvállalkozókra vonatkozó, valamint a Kbt. 65.§ (7) bek. szerinti információk ajánlatban történő 
feltüntetését. A nyilatkozatok nemleges tartalommal is csatolandóak. Ajánlattevő ajánlatában nem nyilatkozott az alvállalkozók, 
valamint kapacitást nyújtó szervezet tekintetében, azaz a Kbt. 66.§ (5) bek., valamint a Kbt. 65.§ (7) bek. szerinti nyilatkozatokat 
nem nyújtotta be ajánlatában. 4. Ajánlatkérő a felhívás III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok 
pontjában az alábbi nyilatkozat ajánlatban való benyújtását írta elő: 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. Kbt. 114.§ (2) bekezdés 4. mondata úgy 
rendelkezik, hogy: „……… A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, 
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó 
részletes adatokat nem köteles megadni…..” Ajánlattevő ajánlatában nem nyilatkozott a tekintetben, hogy az általa igazolni 
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, azaz ajánlatában nem nyújtotta be a Kbt. 114.§ (2) bekezdés szerinti 
nyilatkozatát. 5. Ajánlatkérő a felhívás VI.3. További információk 12) pontjában az alábbi nyilatkozat ajánlatban való benyújtását 
írta elő: AT-nek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell 50 millió HUF/év és 10 millió HUF/káresemény mértékű 
felelősségbiztosítással, avagy a meglévő felelősségbiztosítását köteles jelen szerződésre kiterjeszteni, melyre vonatkozóan 
AT-nek ajánlatában nyilatkozatot szükséges benyújtania. Ajánlattevő által benyújtott ajánlati dokumentáció nem tartalmaz 
nyilatkozatot a felelősségbiztosításról.

23784673113Európa Mentőszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság, 2030 Érd, Szabadság Tér

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2019.12.07

2019.12.07
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.12.07 12:00:08 bujtor.david

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:




