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I.2) Közös közbeszerzés

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

I.1) Név és címek

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.ujpest.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

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)
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

24 órás felnőtt háziorvosi ügyelet ellátásKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000304302021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest 
Önkormányzata

15735674241

István Út 14

Budapest HU110 1041

Kanász-Nagy Máté

kozbeszerzes@ujpest.hu +36 12313101
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II.1) Meghatározás

85121100-4

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000304302021Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

I.3) Kommunikáció

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000304302021/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000304302021/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

24 órás felnőtt háziorvosi ügyelet ellátás
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II.2) A közbeszerzés ismertetése

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Az Ajánlatkérő által biztosított (1043 Budapest, Berda József u. 48/C.) központi ügyeleti helyen a folyamatos 24 órás felnőtt kijáró és 
ambuláns központi háziorvosi ügyelet ellátása Budapest Főváros IV. kerület Újpest közigazgatási területén. A felnőtt háziorvosi 
ügyelet ellátását munkanapokon 8:00 órától 20:00 óráig, legalább 1 fő szakorvossal, 1 fő ápolóval és 1 fő gépkocsivezetővel, 
munkanapokon 20:00 órától másnap reggel 8:00 óráig, valamint ünnepnapokon és munkaszüneti napokon 24 órában folyamatosan, 
legalább 2 fő szakorvossal, 1 fő ápolóval és 1 fő gépkocsivezetővel kell biztosítani.  
 
Az ügyeleti ellátással érintett lakosok száma összesen 89.405 fő (2020. december 31. napi állapot szerint). 
Az ügyeleti ellátással érintett lakosok száma +10 %-al eltérhet. 
 
Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU110 Budapest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

85121100-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A szolgáltatás összefüggő, annak ellátása és a hozzá kapcsolódó egészségügyi felelősség alapján nem osztható. A részekre bontás nem 
összeegyeztethető a gazdasági észszerűséggel.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

HUFPénznem:1Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa: Szolgáltatás megrendelés

24 órás felnőtt háziorvosi ügyelet ellátás 
 
Az Ajánlatkérő által biztosított (1043 Budapest, Berda József u. 48/C.) központi ügyeleti helyen a folyamatos 24 órás felnőtt kijáró és 
ambuláns központi háziorvosi ügyelet ellátása Budapest Főváros IV. kerület Újpest közigazgatási területén. A felnőtt háziorvosi 
ügyelet ellátását munkanapokon 8:00 órától 20:00 óráig, legalább 1 fő szakorvossal, 1 fő ápolóval és 1 fő gépkocsivezetővel, 
munkanapokon 20:00 órától másnap reggel 8:00 óráig, valamint ünnepnapokon és munkaszüneti napokon 24 órában folyamatosan, 
legalább 2 fő szakorvossal, 1 fő ápolóval és 1 fő gépkocsivezetővel kell biztosítani.  
Az ügyeleti ellátással érintett lakosok száma összesen 89.405 fő (2020. december 31. napi állapot szerint). 
Az ügyeleti ellátással érintett lakosok száma +10 %-al eltérhet. 
 
Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban. 

24 órás felnőtt háziorvosi ügyelet ellátás

Budapest Főváros IV. kerület 1043 Budapest, Berda József u. 48/C alatti rendelő helyiség, valamint 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest közigazgatási határán belüli változó helyszín (kijáró ügyelet). 
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III.1) Részvételi feltételek

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell 
igazolni. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles (EKR-ben benyújtani), hogy a szerződés 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. 
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok 
hatálya alá tartozik és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 

A kizáró okok felsorolása:

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

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A meghosszabbítás leírása:

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

HUFPénznem:1Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

24

Igen

A szerződés összességében egy (1) alkalommal 12 hónappal meghosszabbítható a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Nem

Nem

Nem

Nem
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III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

NemA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) általgazdálkodó 
szervezet ( projekttársaság ) illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Irányadó a Kbt. 27/A. §-a. Az ellenszolgáltatás a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározott 
mindenkori NEAK általi finanszírozás és az ajánlatkérő által ezen felül fizetett szolgáltatói díj. Nyertes ajánlattevőnek a szolgáltatás 
finanszírozására közvetlenül a NEAK-kal kell szerződést kötnie, a 43/1999 (III. 3.) Korm. rendelet alapján. A finanszírozás 
önkormányzati részét Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő (Szolgáltató) által kiállított számla alapján a Ptk. 6:130. § (1) -(3) bekezdése 
szerint átutalással egyenlíti ki. Részletesen a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet szerint.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Késedelmi és meghiúsulási kötbér a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet szerint.

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben 
M/1. Nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző három (3) évben teljesített, de legfeljebb hat (6) éven belül megkezdett, 
összesen legalább egy darab, minimum két évig folyamatosan egy telephelyről teljesített, minimum 60.000 fő lakos részére nyújtott a 
hét minden napján 24 órás kijáró és ambuláns felnőtt háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített 
referenciával. 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján és a 23. § szerint Ajánlattevő csatolja a jelen felhívás 
feladásától visszafelé számított három (3) évben teljesített, de legfeljebb hat (6) éven belül megkezdett legjelentősebb 
szolgáltatásainak ismertetését, a 321/2015. (X. 30.) Korm.R. 23. § bekezdése szerint igazolva, vagyis az ajánlattevő, illetve az 
alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. 
 
A nyilatkozat/igazolás tartalmazza az alábbi adatokat: szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, elérhetősége), a szerződést teljesítő 
gazdaságiszereplő (neve, székhelye), a teljesítés ideje (a teljesítés kezdetének és befejezésének időpontja év/hónap bontásban),  
szerződés tárgya és az elvégzett szolgáltatások leírása (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelmény megléte 
kétséget kizáróan megállapítható legyen, az ellátott lakosságszám megadásával), nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és 
a szerződésnek megfelelően történt. 

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

AK nem ír elő.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

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

teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, alkalmasság 
igazolásában résztvevő más szervezetet. Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján.

Nem

Nem

Nem
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IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

(Ké-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1) Meghatározás

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda.

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)IV.1.4) Információ a tárgyalásról

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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VI.1-3) Kiegészítő információk

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

NemKiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

NemAjánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártát követően következik be.

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

VI.3) További információk:

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

A bontás a Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a alapján történik

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja (részvételi felhívás esetében)
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VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

1) Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: - folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben 
ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot; - ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § 
(1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben 
ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba 
foglalt aláírás-minta); - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, 
az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. 
 
2) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. § szakaszában foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy a Kbt. 
71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.  
 
3) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.  
 
4) FAKSZ: dr. László Viktor 00044.  
 
5) A minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest az M.1. alkalmassági feltételt szigorúbban határoztuk meg.  
 
6) Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni.  
 
7) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes, 
a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban 
(HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot is csatolni szükséges az ajánlatban.  
 
8) AT-nek (közös ajánlattevőknek) az ajánlata részeként be kell nyújtania cégszerűen aláírt nyilatkozatát, hogy a szerződés 
időtartamára legalább 50 millió Ft/év és legalább 10 millió Ft/káresemény kárösszegű érvényes szakmai felelősségbiztosítással fog 
rendelkezni, amelyre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény másolatát a szerződés megkötésekor átad Ajánlatkérő részére. 
 
9) AK fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatásra vonatkozóan feladat- 
hatáskörét jogszabályi előírás alapján elvonják, a szerződés a feladat- és hatáskör megszűnése napjával egyidejűleg megszűnik. 

VI.3.9) További információk:

IgenAz ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi 
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

-
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