
 
 
 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 
6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, KOSSUTH TÉR 1. 

 
 
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS  
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 

 
 

a 
 
 
 

KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA A 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETÉN 

 
 
 

TÁRGYÚ 
 
 
 
 
 
 

A 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY HARMADIK RÉSZ,  
UNIÓS ÉRTÉKHATÁR ALATTI,  

NYÍLT ELJÁRÁSHOZ 

[112. § (1) bekezdés b) pont] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018. 
 

 



INFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL 
 
Az Ajánlatkérő, a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás (6800 

Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) nevében ezennel felkérem, hogy jelen 

ajánlattételi felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumokban leírtak szerint 

tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására. 

Ajánlattételi határidő: 2018. április 27. 11:00 óra.  

 

Ajánlatkérőre vonatkozó információk: 
Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. 
Telefon: +36 62530100-232 mellék 
Fax: +36 62530132 
E-mail: kisterseg@hodmezovasarhely.hu 
 
Lebonyolító szervezet: 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. 
Telefon: +36 62/530166 
Fax: +36 62/530-132 
E-mail: kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu 
 
Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: 
Dr. Hegedűs József 
Lajstromszáma: 00660 
 
 

Az eljárás típusa: Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési 
eljárás (Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti). 
 

Eljárás nyelve: Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az 

Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi felelős 

fordítását is elfogadja. 

 

Az eljárás tárgya: „Központi háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása a 

Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás területén” 

 

A közbeszerzésben résztvevők köre: A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló 

közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet. 

Azok a szervezetek vagy személyek, akik az eljárást megindító felhívás, valamint a 

hozzá tartozó dokumentációban leírtak alapján benyújtott érvényes ajánlatuk alapján 

a szerződés teljesítésére alkalmasak. 

Egyéb rendelkezések:  



Az eljárás során felmerülő, az eljárást megindító felhívásban és jelen közbeszerzési 
dokumentumokban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak. 
 
 



1. KÖTET 
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165426-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Hódmezővásárhely: Általános orvosi szolgáltatások
2018/S 074-165426

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás
AK03145
Kossuth tér 1.
Hódmezővásárhely
6800
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fári Éva
Telefon:  +36 62530166
E-mail: kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu 
Fax:  +36 62530132
NUTS-kód: HU333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.hodmezovasarhely.hu/kezdolap

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://kozigazgatas.hodmezovasarhely.hu/kozbeszerzesek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Kossuth tér 1.
Hódmezővásárhely
6800
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fári Éva
Telefon:  +36 62530166
E-mail: kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu 
Fax:  +36 62530132
NUTS-kód: HU333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.hodmezovasarhely.hu/kezdolap

mailto:kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu
https://www.hodmezovasarhely.hu/kezdolap
https://kozigazgatas.hodmezovasarhely.hu/kozbeszerzesek
mailto:kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu
https://www.hodmezovasarhely.hu/kezdolap
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I.4) Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság

I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Központi háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás területén

II.1.2) Fő CPV-kód
85121100

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Mártély Községi Önkormányzat, Mindszent Város
Önkormányzata valamint Székkutas Község Önkormányzata közigazgatási területén a kötelezően ellátandó
központi háziorvosi ügyelete folyamatos biztosítása hétköznapokon 16 órától másnap reggel 7 óráig, valamint
ünnepnapokon és munkaszüneti napokon 0–24 óráig.
Érintett lakosság száma (2017. január 1-ei adatok alapján):
Hódmezővásárhely: 45 434 fő.
Mindszent: 6862 fő.
Mártély: 1 302 fő.
Székkutas: 2 133 fő.
Ajánlattevő a fent meghatározott területen lévő betegeket köteles ellátni egyrészt az ügyeleti rendelőkben,
másrészt pedig a betegekhez történő kiszállással.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
85121100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333
A teljesítés fő helyszíne:
Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent és Székkutas települések közigazgatási területe.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Mártély Községi Önkormányzat, Mindszent Város
Önkormányzata valamint Székkutas Község Önkormányzata közigazgatási területén a kötelezően ellátandó
központi háziorvosi ügyelete folyamatos biztosítása hétköznapokon 16 órától másnap reggel 7 óráig, valamint
ünnepnapokon és munkaszüneti napokon 0–24 óráig.
Érintett lakosság száma (2017. január 1-ei adatok alapján):
Hódmezővásárhely: 45 434 fő.
Mindszent: 6862 fő.
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Mártély: 1 302 fő.
Székkutas: 2 133 fő.
Ajánlattevő a fent meghatározott területen lévő betegeket köteles ellátni egyrészt az ügyeleti rendelőkben,
másrészt pedig a betegekhez történő kiszállással.
Ajánlattevő a sürgősségi betegellátó osztályt működtető szolgáltatóval és a mentést végző egészségügyi
szolgáltatóval/Országos Mentőszolgálattal kötött megállapodás szerint ügyeleti időben közös diszpécser
szolgálatot köteles működtetni.
Hódmezővásárhelyi ügyeleti rendelő (ellátási terület: Hódmezővásárhely, Mártély, Székkutas települések
közigazgatási területe):
— 2 fő (a 4/2000 EüM rendelet 11.§ (9)-ben előírt képzettséggel rendelkező) ügyeletes orvos,
— 1 fő (a 60/2003. EszCsM. rendeletben előírt végzettséggel rendelkező) ápoló,
— 1 fő (a 60/2003. EszCsM. rendeletben előírt végzettséggel rendelkező) gépkocsivezető.
Mindszenti ügyeleti rendelő (ellátási terület: Mindszent település közigazgatási területe):
— 1 fő (a 4/2000 EüM rendelet 11.§ (9)-ben előírt képzettséggel rendelkező) ügyeletes orvos,
— 1 fő (a 60/2003. EszCsM. rendeletben előírt végzettséggel rendelkező) ápoló,
— 1 fő (a 60/2003. EszCsM. rendeletben előírt végzettséggel rendelkező) gépkocsivezető.
Ajánlattevő alkalmazottainak munkabére, megbízási díja, illetve minden egyéb javadalmazása Megbízottat
terheli.
A megbízás megkezdését követően a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő
személyi és tárgyi minimumfeltételek folyamatos biztosítása az Ajánlattevő kötelezettsége, beleértve a saját és
használatra átadott tárgyi eszközök javítását, karbantartását, esetleges pótlását is.
Ellátás helyszíne: Ajánlatkérő által a rezsi megtérítése ellenében biztosított, 6800 Hódmezővásárhely, Lázár
u. 10. szám, valamint 6630 Mindszent, Csokonai u. 2. szám alatt található orvosi rendelők, illetve betegekhez
történő való kiszállás.

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 36

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
A részajánlat tételének kizárásának indoka: Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzését abból a szempontból,
hogy a részajánlat tétel lehetősége biztosítható-e, de az gazdasági, műszaki és minőségi, valamint a szerződés
teljesítésével kapcsolatos valamennyi szempontot figyelembe véve az ésszerűtlen lenne.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. A kizáró
okok hiányának igazolásának részletei: ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania
arról, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak
szerint kell igazolnia. Az igazolás további részletei a felhívás IV.4.3. pontjában, valamint a közbeszerzési
dokumentumban meghatározottak szerint.
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A gazdasági, pénzügyi, valamint a műszaki alkalmassági feltételek részletesebben a felhívás IV.4.3. pontjában,
valamint a közbeszerzési dokumentumban találhatóak meg.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az orvosi ügyeleti
ellátásban alkalmazni kívánt szakembereknek meg kell felelnie a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000 (II.25.) EüM rendeletben, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges
szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.13.)
Korm. rendeletben és a szolgáltatást érintő, egyéb hatályos jogszabályoknak.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A megbízási díj NEAK finanszírozás feletti összegét Ajánlatkérő havonként utólag, az igazolt szerződésszerű
teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti 30 napos fizetési határidő alkalmazásával az alábbiak
szerint:
— alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései szerint; továbbá a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint,
— alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek alkalmazásával a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a
Kbt. 135. § (1), (3) és (6) bekezdése szerint.
A szerződés teljesítése során a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet az irányadó.
A szerződés biztosítékait Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumban részletezi.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:

IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempont
alapján értékeli. Ajánlatkérő azzal a szerződés teljesítésére alkalmas és érvényes ajánlatot tevő ajánlattevővel
köt szerződést, akinek ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb árat.A felolvasólapon fel kell tüntetni:Megbízási díj
havonta (nettó Ft / hó) A díj tartalmazza a NEAK finanszírozás összegét is.

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának
határideje
Dátum: 27/04/2018
Helyi idő: 11:00

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő tájékoztatja valamennyi ajánlattevőt, hogy a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenséget jelen eljárásban nem alkalmazza.
2. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a
közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
3. Az ajánlat benyújtásának formai előírása a közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint.
4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.
5. Ajánlatkérő jelen felhívásban rögzített alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
6. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés várhatóan 2018. június 1. napjától számított 36
hónap időtartam, azzal, hogy az további 24 hónapra meghosszabbítható.
7. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 3 000 000
HUF, az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 11500092-11085496.
(Közlemény: Orvosi ügyelet - ajánlati biztosíték.)Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának
módja: Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlati kötöttséggel terhelt
ajánlat benyújtásának határidejével. Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség ideje
alatt.
Az ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatában
köteles a terhelési értesítővel, garancia-nyilatkozattal vagy kötelezvénnyel úgy igazolni, hogy az eredeti
vagy közjegyző által hitelesített másolati igazolást befűzés nélkül, azt az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlat
eredetijéhez külön borítékban csatolja, az igazolás egyszerű másolatát az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatba
fűzve, annak részeként nyújtja be. A Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján a közös ajánlattevőknek az ajánlati
biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő
részéről történt megsértése (Kbt. 54. § (4) bekezdése) esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
8. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-csütörtökig 08.00–16.00 óra, pénteki napokon 08.00–
12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 08.00–11.00 óra között lehet leadni az alábbi címre:
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Em. 22.
iroda.
9. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
10. Az eljárás során elektronikus árlejtésre nem kerül sor.
11. Változásbejegyzés: 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. §.]
12. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, illetve a kapacitást nyújtó gazdasági szereplő cégjegyzésre
jogosult nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben
az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Hegedűs József lajstromszám: 00660.
14. Az ajánlattevők jelen eljárásban többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehetnek, az ilyen ajánlatokat
ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy nem összehasonlíthatóak a többi ajánlattal.
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VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. § szabályai szerint.
III.1.4. folyt.:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben
a háziorvosi ügyeleti ellátásból származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétel mértéke nem érte
el:
— a vizsgált időszak kezdete előtt létrejött, illetve tevékenységét megkezdő ajánlattevők esetében az 50 000
000 Ft-ot,
— a vizsgált időszak kezdete után létrejött, illetve tevékenységét megkezdő ajánlattevők esetében a 25 000 000
Ft-ot.
Igazolási mód: Ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja
az előző három lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított
- árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 19. § (3) bekezdésében foglaltak
fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni. Ha az ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az
időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (háziorvosi ügyeleti
ellátás) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. §
(2) bekezdés alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt, működésének ideje alatt
háziorvosi ügyeleti ellátásból származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétel mértéke: 50 000
000 Ft.
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított
3 évben egy darab, legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan, 2 ügyeleti központból egy időben legalább 2
fő orvossal végzett, legalább 40 000 fős összlakosságszámú területen háziorvosi ügyeleti ellátására vonatkozó,
szerződésszerűen teljesített referenciával.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő
csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi
figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Igazolási mód:A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) a) pontja alapján ajánlattevő az ajánlattételi felhívás
megküldésétől visszafelé számított.
3 év legjelentősebb szolgáltatásairól nyújtsa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-ának megfelelő
nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást. A referencia-nyilatkozatnak vagy

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát olyan
részletességgel, hogy abból az alkalmassága megállapítható legyen, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a
teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - év, hónap és nap -megjelölésével), továbbá nyilatkozatot
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítést
közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos
arányban vett részt. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (7) - (9) bekezdései.
A fenti alkalmassági szempontok valamint azok igazolási módjai részletesebben a közbeszerzési
dokumentumban kerülnek kifejtésre.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
12/04/2018



2. KÖTET 
ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 

 
1. A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK TARTALMA ÉS AZ 
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN NEM SZEREPLŐ FONTOS INFORMÁCIÓK 
 
1.1. A közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: dokumentáció) a következő 
részekből áll: 

I. KÖTET: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
II. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK 
RÉSZÉRE ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN NEM SZEREPLŐ 
FONTOS INFORMÁCIÓK 
III. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET 
IV: KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 
V. KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
1.2. Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban 

foglaltakat, a dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az 
ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a 
dokumentációt 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. 

 
1.3. Az ajánlattevőknek a dokumentációban 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 
dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra 
felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára. 

 
1.4. Irányadó idő: A teljes eljárást megindító felhívásban, valamint az eljárás során 

valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. 
(CET) 

 
1.5. Irányadó Jog: A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések 

vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és 
végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 

 
1.6.  Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven 

kell benyújtani. Az Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok 
ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 

 

1. 7. Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság 



A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem 
vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.  

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  
 Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) 

bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell 
benyújtania arról, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell 
igazolnia. 

 
Alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése 
alapján az ajánlattevő 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. 
 

 A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok keltezésére irányadó a 321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltak. 
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból 
azon ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő más 
szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. 
Öntisztázás lehetősége: a Kbt. 64. §-a alapján 

 

1.8.  Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez 

szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és 

rövid leírása: 

 P/1. Ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) 

Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) 

pontja alapján csatolja az előző három 

lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából 

származó - általános forgalmi adó 

nélkül számított - árbevételéről szóló 

nyilatkozatát attól függően, hogy 

ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor 

kezdte meg tevékenységét, 

amennyiben ezek az adatok 

rendelkezésre állnak. A 19. § (3) 

bekezdésében foglaltak fennállása 

esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni. 

Ha az ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) 

Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) 

pontja szerinti irattal azért nem 

Alkalmassági 

minimumkövetelmény(ek) 

meghatározása: 

 

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az 

eljárást megindító felhívás feladását 

megelőző három lezárt üzleti évben a 

háziorvosi ügyeleti ellátásból 

származó általános forgalmi adó nélkül 

számított - árbevétel mértéke nem érte 

el: 

- a vizsgált időszak kezdete előtt 

létrejött, illetve tevékenységét 

megkezdő ajánlattevők esetében az 

50 000 000,- Ft-ot, 

- a vizsgált időszak kezdete után 

létrejött, illetve tevékenységét 



rendelkezik az ajánlatkérő által előírt 

teljes időszakban, mert az időszak 

kezdete után kezdte meg működését, 

az alkalmasságát a közbeszerzés 

tárgyából (háziorvosi ügyeleti ellátás) 

származó árbevételről szóló 

nyilatkozattal jogosult igazolni. A 

321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § 

(2) bekezdés alkalmazásában a 

később létrejött gazdasági szereplőktől 

megkövetelt, működésének ideje alatt 

háziorvosi ügyeleti ellátásból 

származó - általános forgalmi adó 

nélkül számított - árbevétel mértéke: 

50 000 000,- Ft. 

megkezdő ajánlattevők esetében a 25 

000 000,- Ft-ot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műszaki és szakmai alkalmasság 

Az igazolási módok felsorolása és 

rövid leírása: 

M/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 21. § (3) a) pontja alapján 

ajánlattevő az ajánlattételi felhívás 

megküldésétől visszafelé számított 

3 év legjelentősebb szolgáltatásairól 

nyújtsa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 23. §-ának megfelelő 

nyilatkozatát vagy a szerződést kötő 

másik fél által adott igazolást. A 

referencia-nyilatkozatnak vagy 

igazolásnak 

tartalmaznia kell legalább a szerződést 

kötő másik fél megnevezését, a 

szolgáltatás tárgyát olyan 

részletességgel, hogy abból az 

alkalmassága megállapítható legyen, 

az ellenszolgáltatás nettó 

összegét, a teljesítés idejét (a kezdési 

és befejezési határidő - év, hónap és 

nap - 

megjelölésével), továbbá nyilatkozatot 

arról, hogy a teljesítés az előírásoknak 

és a szerződésnek 

megfelelően történt-e. Amennyiben a 

teljesítést közös ajánlattevőként 

végezte, a 

referenciaigazolásban szerepelnie kell, 

Alkalmassági 
minimumkövetelmény(ek): 

 M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha 
nem rendelkezik az ajánlattételi 
felhívás megküldésétől visszafelé 
számított 3 évben egy darab, legalább 
12 hónapon keresztül folyamatosan, 2 
ügyeleti központból egy időben 
legalább 2 fő orvossal végzett, 
legalább 40.000 fős 
összlakosságszámú területen 
háziorvosi ügyeleti ellátására 
vonatkozó, szerződésszerűen 
teljesített referenciával.  
Amennyiben az alkalmassági feltételt 
igazolni kívánó a teljesítést közös 
ajánlattevőként végezte, az 
ajánlatkérő csak és kizárólag a 
referenciamunkának az alkalmasságot 
igazolni kívánó szervezetre 
eső hányadát veszi figyelembe az 
alkalmassági követelménynek való 
megfelelés vizsgálata során. 
 
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a 
projekttársaság teljesítését az 
alkalmasság igazolására 
referenciaként a projekttársaság 
mindazon tulajdonosai bemutathatják, 
akik a teljesítésben 



hogy a teljesítésben milyen százalékos 

arányban vett részt. 

Az alkalmasság igazolása tekintetében 

irányadóak a Kbt. 65. § (7) - (9) 

bekezdései. 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az 

előírt alkalmassági követelményeknek 

az ajánlattevők bármely más szervezet 

vagy személy kapacitására 

támaszkodva is megfelelhetnek, a 

közöttük fennálló kapcsolat jogi 

jellegétől függetlenül (a Kbt. 65. § (9) 

bekezdésében foglaltakat is 

figyelembe véve). Ebben az esetben 

meg kell jelölni az ajánlatban ezt a 

szervezetet és az eljárást megindító 

felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölésével azon alkalmassági 

követelményt vagy követelményeket, 

amelynek igazolása érdekében az 

ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrására vagy arra is támaszkodik. 

Csatolni kell az ajánlatban a 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet olyan szerződéses vagy 

előszerződésben vállalt 

kötelezettségvállalását tartalmazó 

okiratot, amely alátámasztja, hogy a 

szerződés teljesítéséhez szükséges 

erőforrások rendelkezésre állnak majd 

a szerződés teljesítésének időtartama 

alatt. 

A Kbt. 67. § (3) bekezdésének 

megfelelően, ha az előírt alkalmassági 

követelményeknek az ajánlattevő más 

szervezet kapacitására támaszkodva 

felel meg, az ajánlatban be kell 

nyújtani a kapacitásait rendelkezésre 

bocsátó szervezet részéről a a Kbt. 67. 

§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, 

az igazolások benyújtásának 

előírásakor pedig e szervezetnek - 

kizárólag az alkalmassági 

követelmények tekintetében - az előírt 

igazolási módokkal azonos módon kell 

igazolnia az adott alkalmassági 

ténylegesen részt vettek - a részvétel 
mértékéig -, akkor is, ha a 
projekttársaság időközben 
megszűnt.  

 



feltételnek történő megfelelést. 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

24. § (1) bekezdése alapján, azokban 

az esetekben, amelyekben a 28. §-ban 

és a 36. §-ban meghatározott 

minősített ajánlattevők hivatalos 

jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és 

a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, 

hogy a gazdasági szereplő megfelel az 

adott alkalmassági követelménynek, a 

minősített ajánlattevők elektronikusan 

elérhető hivatalos jegyzékén való 

szereplés tényét, illetve az Európai 

Unió egy másik tagállamában 

letelepedett gazdasági szereplő által 

benyújtott, a letelepedési helye 

szerinti, az elismert ajánlattevők 

hivatalos listáját vezető szervezettől 

származó jegyzék szerinti igazolást is 

köteles az ajánlatkérő elfogadni a 

fentebb rögzített egyéb igazolási 

módok helyett. 

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az 

előírt alkalmassági követelményeknek 

a közös ajánlattevők együttesen is 

megfelelhetnek. Azon 

követelményeknek, amelyek 

értelemszerűen kizárólag egyenként 

vonatkoztathatóak a gazdasági 

szereplőkre, az együttes megfelelés 

lehetősége értelmében elegendő, ha 

közülük egy felel meg. 

 

1.9. A szerződés biztosítékai:  
 Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés nyertes ajánlattevő 

érdekkörében felmerült okból a határozott időtartam lejárta előtt szűnik meg, 
úgy Ajánlatkérő részére - meghiúsulási kötbér jogcímén -mindösszesen 
5.000.000 Ft-ot, azaz ötmillió forintot kell nyertes ajánlattevőnek megfizetnie. 

 
Késedelmi kötbér: Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan 
okból, amelyért felelős, illetve amely neki felróható, a szolgáltatás nyújtását a 
szerződés-tervezetben rögzített ügyeleti rendelők bármelyikében a rendelési idő 
kezdetekor nem kezdi meg, úgy a késedelem minden megkezdett napja után 
300.000 forint összegű késedelmi kötbért köteles fizetni. 

 
A késedelmi kötbért Ajánlatkérő maximum 30 naptári napra érvényesíti.  



Amennyiben a késedelmi kötbérrel sújtott naptári napok száma meghaladja a 
30 napot, úgy Ajánlatkérő súlyos szerződésszegésre hivatkozással jogosult a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani nyertes ajánlattevő írásbeli értesítése 
mellett. 

 

1.10. Többváltozatú (alternatív) ajánlattétel: Az ajánlattevők jelen eljárásban 

többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehetnek, az ilyen ajánlatokat ajánlatkérő 

érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy nem összehasonlíthatóak a többi 

ajánlattal. 

 

1.11. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A nyertes ajánlattevő a 43/1999 (III.3.) 

Korm. rendelet szerinti NEAK finanszírozási összegben részesül. Amennyiben a 

közbeszerzési eljárás eredményeként a NEAK-finanszírozás felett kiegészítő forrás 

szükséges, azt ajánlatkérő biztosítja. Ajánlatkérő hozzájárul a nyertes ajánlattevő 

közvetlen társadalombiztosítási finanszírozásához és az illetékes 

Egészségbiztosítási Pénztárral történő közvetlen finanszírozási szerződés 

megkötéséhez. 

 

Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a 

továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza. 

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő 2013. évi V. törvényben meghatározott 

[6:155.§ (1)-(2)] mértékű és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot 

fizet. 

A szerződéskötés, az elszámolás és a számlázás, továbbá a kifizetés pénzneme: 

HUF 

 

Ajánlatkérő hozzájárul a nyertes ajánlattevő közvetlen társadalombiztosítási 

finanszírozásához és az illetékes Egészségbiztosítási Pénztárral történő közvetlen 

finanszírozási szerződés megkötéséhez. 

 

A megbízási díj NEAK finanszírozás feletti összegét Ajánlatkérő havonként utólag, az 

igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti 30 

napos fizetési határidő alkalmazásával az alábbiak szerint: 

 

- alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései 

szerint; továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint; 

- alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek alkalmazásával a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 

bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (1), (3) és (6) bekezdése szerint. 

 

Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a 

továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza. 



Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő 2013. évi V. törvényben meghatározott 

[6:155.§ (1)-(2)] mértékű és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot 

fizet. 

A szerződéskötés, az elszámolás és a számlázás, továbbá a kifizetés pénzneme: 

HUF 

 

1.12. A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 

Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi 

lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös 

ajánlattevők tekintetében. 

 

1.13. Ajánlati biztosíték 
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. 

Az ajánlati biztosíték mértéke: 3.000.000,- HUF  

A befizetés számlaszáma: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 11500092-
11085496  

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: 

 Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlati 

kötöttséggel terhelt ajánlat benyújtásának határidejével. Az ajánlati biztosítéknak 

érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség ideje alatt. 

Az ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlati kötöttséggel 

terhelt ajánlatában köteles a terhelési értesítővel, garancia-nyilatkozattal vagy 

kötelezvénnyel úgy igazolni, hogy az eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati 

igazolást befűzés nélkül, azt az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlat eredetijéhez külön 

borítékban csatolja, az igazolás egyszerű másolatát az ajánlati kötöttséggel terhelt 

ajánlatba fűzve, annak részeként nyújtja be. 

 

A Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján a közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot 

elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik 

közös ajánlattevő részéről történt megsértése (Kbt. 54. § (4) bekezdése) esetén a 

biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. 

 

A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő 

az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt 

mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. 

 
 
2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 
 
2.1. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő 

kapcsolattartási pontokon szerezhet: 



 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Jogi Iroda Emelet 22. 
E-mail: kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu 

Fax: 06-62/530-132 
 
2.2. A kiegészítő tájékoztatást a gazdasági szereplők azonos feltételek mellett 

kapják meg írásban, telefax útján és e-mailben a dokumentáció átvétele vagy a 
kérdésfeltevés során feltüntetett telefaxszámra és e-mail címre. A kiegészítő 
tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha a gazdasági szereplő a 
kiegészítő tájékoztatást akár telefax, email, vagy akár személyes kézbesítés 
útján megkapta, vagy szabályszerű értesítés mellett nem vette át. 

 
2.3. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul 

vissza kell igazolniuk. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok 
megérkezéséről a 06-62/530-132-es faxszámra vagy a 
kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu e-mail címre küldjenek visszajelzést! 

 
2.4. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget 

vagy e-mail címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok 
fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, 
hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra 
jogosulthoz kerüljön. 

 

2.5. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő 
tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti a jelentkezési határidő lejártát 
megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a 
kérdések és kérések a jelentkezési határidő lejártát megelőző harmadik 
munkanapig megérkeznek Ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget 
azért, ha egy gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem 
adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását 
várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő 
megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást). Az Ajánlatkérő, 
amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a 52. § (4) 
bekezdés a) pontjában foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő 
meghosszabbításának lehetőségével. 
 

 
3. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA 
 
3.1. Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az ajánlattételi felhívásban, illetve jelen 

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

 
3.2. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében az iratmintákat és a 

szerződéstervezet (vagy szerződéses feltételek) szövegét e-mail-en küldi meg 

mailto:kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu


a gazdasági szereplők részére, azzal, hogy ajánlatkérő semmiféle felelősséget 
nem vállal az elektronikus iratok sérüléséből, megrongálódásából fakadó 
károkért. Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek 
esetleges ellentmondása esetén a felhívásban szereplők az irányadóak. 
Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlattételi felhívás és jelen 
dokumentáció gondos áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt 
valamennyi előírás, formai követelmény, kikötés, valamint a kiegészítő 
(értelmező) tájékoztatás–kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. 
Ajánlattevő köteles az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és 
ajánlatkérő által – a teljesítéssel kapcsolatban – szolgáltatott minden információ 
pontosságáról meggyőződni. 

 
3.3. Formai előírások:  

• az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a 
csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le 
kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy 
hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; 
• az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. 
Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, 
az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem 
kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást 
(pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az 
egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére 
egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos 
számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve 
az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; 
• az ajánlatnak az elején (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) 
tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 
• az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti - papír alapú - példányban, 
továbbá 1 db a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus 
másolati példányban kell (DVD vagy CD adathordozón) benyújtani; 
• az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) 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; 
• az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - 
módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy 
személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni; 
• az ajánlatokat zárt, sérülésmentes csomagolásba helyezve kell benyújtani. A 
csomagolásnak biztosítani kell, hogy az ajánlat egyes példányai együtt 
maradjanak, egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően 
abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, és a 
csomagolás külső felületén megjelölhetőek legyenek a következő pontban 
felsorolt adatok; 
• a zárt csomagon „Ajánlat - Központi háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása a 
Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás területén”, valamint: „Csak 
közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” 
megjelölést kell feltüntetni. 



 
3.4. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket és átírásokat, az 

ajánlattevő által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely 
esetben ezen korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek 
kézjegyükkel kell ellátni. 

 
3.5. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási 

pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az 
ajánlattételi határidő lejártáig. A postán, futárral feladott, vagy személyesen 
kézbesített ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül 
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor 
kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből 
eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

 

3.6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, illetve a kapacitást nyújtó gazdasági 
szereplő cégjegyzésre jogosult nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő 
aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat 
cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, 
a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia 
kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. Egyéni vállalkozó vagy természetes 
személy gazdasági szereplő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt 
nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó vagy természetes személy megjelöli 
a nyilvántartási számát, vagy az adószámát vagy egyéb azonosítószámát. 
Egyéni vállalkozó és egyéb természetes személyek esetében Ajánlatkérő 
elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely 
alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására. 
 

 
3.7. Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje: 
 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.,  

Jogi Iroda Emelet 22. 
határideje: 2018. április 27. 11:00 óra 

 
3.8. Személyes leadás esetén kérjük, hogy ajánlataikat lehetőség szerint hétfőtől 

csütörtökig 08.00-16.00 óra, pénteki napokon 08.00-12.00 óra között adják le, 
az ajánlattételi határidő lejártának napján természetesen 08.00-11.00 óráig! 

 
3.9. Az ajánlatokat ajánlatkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az ajánlatok tartalma a 

felbontás időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé. 
 
3.10. Ha jelen dokumentáció ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta alkalmazását írja 

elő, ez esetben a 4. kötetben található vonatkozó iratmintát kérjük lehetőség 
szerint felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az ajánlott 
igazolás- és nyilatkozatminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő 
más okirat is mellékelhető (pl. referencia nyilatkozat esetén). Az ajánlattevő 



felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a 
becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 
 

3.11. Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az 
ajánlathoz szükséges információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás 
következményei ajánlattevőt terhelik. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával 
és egyébként a közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban 
felmerülő költségeket az ajánlattevők maguk viselik és ezek részben vagy 
egészben történő megtérítésére az ajánlatkérő nem kötelezhető. Minden olyan 
adat, információ beszerzése, - amely ajánlatuk elkészítéséhez és a 
szerződéses kötelezettségek elvállalásához szükségesek – saját költségükre és 
saját felelősségükre az Ajánlattevők feladata. 
 

3.12. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe 
ajánlattevőnek – a pontos információk hiányára hivatkozó – ajánlat 
módosítására vonatkozó kérelmét. Az ajánlathoz szükséges pontos és 
egyértelmű információk beszerzését szolgálja a jelen dokumentációban 
részletezett tájékoztatás-kérés lehetősége. Ajánlattevőnek – a jogszabályi 
rendelkezések betartása mellett – az ajánlattételi felhívásban, a 
dokumentációban és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban 
meghatározottaknak megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie. 
 

3.13. Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása keretében kerülnek felhasználásra. 

 
4. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 
 
4.1. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak 

egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 
 
4.2. Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint 

a kiegészítő tájékoztatás megadása [Kbt. 56. §], a hiánypótlás, a felvilágosítás 
[Kbt. 71. §] és indokolás [Kbt. 72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös 
ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös 
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg. 

 
4.3. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé korlátlanul és 

egyetemlegesen felelnek. 
 
4.4. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében – kivéve a 

Kbt. 138. § (4) bekezdése szerinti jogutódlás esetét – az ajánlattételi határidő 
lejárta után változás nem következhet be. 

 
5. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA 
 
5.1. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának helye és ideje: 

 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Emelet 22. iroda 



határideje: 2018. április 27. 11:00 óra 
 
5.2. Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az 

általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban 
részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek 
képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. 

 
5.3. Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő - személy kéri, az ajánlat 

ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a 
felolvasólapba. 

 
5.4. A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének 

megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 

6. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 
 
6.1. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az 

ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

6.2. Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és 
hogy van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. 

6.3. Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő 
az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági 
követelmények, valamint a felhívásban előírt igazolások benyújtására. A 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági 
követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A gazdasági 
szereplő által ajánlatában, részvételi jelentkezésében az ajánlatkérő erre 
vonatkozó, e § szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő 
figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést 
megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, 
amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. 
Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az 
ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, 
hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő 
felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy 
felvilágosítást kér. 

6.4. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ha a legkedvezőbbnek tekinthető 
ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést 
követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, az ajánlatkérő ezen 
ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra 
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások 
benyújtására.  

6.5. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, 
hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő 
meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az 



igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezi 
meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés 
meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az e 
bekezdés szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés 
módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén 
az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. 

6.6. Amennyiben az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége 
merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára 
vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett 
ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az igazolásokat. 

6.7. Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját 
megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig 
történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem 
haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 
napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott 
határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az 
ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik 
ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti 
időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát 
figyelmen kívül kell hagyni. 

 
6.8. Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel 

biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem 
egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása 
érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérni. A hiánypótlás és felvilágosítás 
kérésre vonatkozó szabályokat a Kbt. 71. §-a tartalmazza. 
 

6.9. Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás 
nyújtására határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, 
amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. 

 
7. ELŐZETES VITARENDEZÉS 
 
7.1. A Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi 

címre kell benyújtani: 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Emelet 22. iroda 
E-mail: kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu 

Fax: 06-62/530-132 

7.2. A kérelmezőnek az ajánlatkérőhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: 
előzetes vitarendezési kérelem) meg kell jelölnie az írásbeli összegezés vagy 
egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott elemét, 
továbbá a kérelmező javaslatát, észrevételét, valamint az álláspontját 
alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra - 
ha vannak ilyenek - hivatkoznia kell. 

7.3. Amennyiben valamely ajánlattevő a rendelkezésére álló határidőben előzetes 
vitarendezési kérelmet nyújtott be az ajánlatok bontását követően történt 



eljárási cselekménnyel, keletkezett dokumentummal kapcsolatban, az 
ajánlatkérő a kérelem benyújtásától a válaszának megküldése napját követő tíz 
napos időtartam lejártáig akkor sem kötheti meg a szerződést - ha részajánlat 
tétele lehetséges volt, a beszerzés érintett részére vonatkozó szerződést - ha 
eddig az időpontig a szerződéskötési moratórium egyébként lejárna. 

 
8. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE 

8.1.  Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel 
(személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel 
(személyekkel) - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt 
végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. 

8.2.  A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési 
szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre 
kerültek. 

8.3.  Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére 
történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb 
ajánlatot (ha ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati 
kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik. 

8.4.  Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy: 

 nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak; 

 a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az 
ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és az alábbiakban részletezett 
ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

8.5. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést 
felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha: 

 a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó 
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes 
joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

 a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó 
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy 
személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés 
megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli 
ellenértékére jogosult. 

8.6.  A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra 
vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a 
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó 
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 



8.7. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes 
ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell 
teljesítenie. 

 Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan 
alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az 
ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Az ajánlattevő köteles az 
ajánlatkérőnek a teljesítés során előzetesen minden olyan - akár a korábban 
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását 
bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel 
együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 
nem áll a kizáró okok hatálya alatt.  

 
9. TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEK 
 
9.1. A Kbt. 73. § (4) bekezdés alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 

érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a 
jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. 
mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések 
írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság – a foglalkoztatáspolitikáért felelős 
miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján 
– tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban 
alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről. 

 
9.2. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési 

dokumentumokban 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. Az 
ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a 
közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, 
csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e 
ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek. 

 
Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg azon szervezeteknek (hatóságoknak) 
a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő 
tájékoztatást kaphat: 
 
Adózás: 
NAV Csongrád Megyei Adó és Vámigazgatósága-Hódmezővásárhelyi 
Kirendeltség 
Hódmezővásárhelyi kirendeltség: 
6800 Hódmezővásárhely, Kinizsi u. 1. 
Kék szám (mobilhálózatból is hívható): +36 40 424242 
 
Környezetvédelem: 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály 
Székhely: 6721 Szeged, Felső – Tisza part 17. 



Postacím: 6701 Szeged, Felső – Tisza part 17. 
Telefon: (62) 681-681 
E-mail: ktfo@csongrad.gov.hu 
Honlap: ktfo.csmkh.hu 
 
Egészségvédelem: 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály 
6800 Hódmezővásárhely, Ady E. út 14. 
Tel: (62) 681-043  
Fax: (62) 681-044 
 
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős 
Államtitkárság Cím: 1054 Budapest, Báthory u. 10. 
Központi telefonszám: +36-1-795-1860 
 
Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek: 
Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály 
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 
Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002 
Fax: (06 1) 795-0884 
Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu 
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyeztetési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály 
Cím: 5000 Szolnok, Hősök tere 6. 
Postacím: 5001 Szolnok Pf.: 164 
Telefon: (36-56) 512-319 Fax: (36-56) 512-337  
Email: szbk@mbfh.hu 
A végzett tevékenység leírása: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-
Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén a bányafelügyelet 
hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott esetek 
kivételével - első fokon jár el. 

 

mailto:szbk@mbfh.hu


3. KÖTET 
SZERZŐDÉSTERVEZET 

 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

(központi háziorvosi ügyeleti ellátás feladat átadás-átvétel keretében történő 

végzésére) 

 

amely létrejött egyrészről a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás  

(székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.; adószám:  15358873-1-06; 

képviseli: Szél István elnök) mint megbízó (a továbbiakban Megbízó ) 

másrészről a …………………………………………………. (székhely: 

………………………, adószám: ……………………; képviseli: …………………..) mint 

megbízott (a továbbiakban Megbízott ) 

 együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

 

I. Előzmények 
 

A Megbízó tagjait alkotó helyi önkormányzatokat a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az egészségügyről szóló 1997. 

évi CLIV. törvény, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 

törvény, és a kapcsolódó jogszabályok alapján területi ellátási kötelezettség terheli. 

Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről 

szóló 47/2004. (V.11.) EszCsM rendelet szerint a háziorvosi, házi gyermekorvosi 

feladatok rendelési időn kívüli ellátására ügyeleti szolgálatot kell szervezni, illetve azt 

központi ügyelet útján kell ellátni.  

E feladat ellátására és célszerű megszervezése érdekében Megbízó mint ajánlatkérő 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban Kbt.) vonatkozó 

rendelkezései alapján „Központi háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása a 

Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás területén” tárgyában a Kbt. 

Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt (Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja 

szerinti) közbeszerzési eljárást indított megbízási szerződés megkötése céljából. 

Felek rögzítik, hogy a hivatkozott közbeszerzési eljárás nyertese – jelen szerződés II. 

pontjában meghatározott szolgáltatás vonatkozásában – Megbízott. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy azokat a kérdéseket, melyeket jelen szerződés külön 

nem szabályoz, de amelyekre Megbízott által benyújtott ajánlat, Megbízó által 

közzétett ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentáció rendelkezést tartalmaz, 



úgy ezen esetekben e dokumentumok vonatkozó részei felek jogviszonyában 

kötelező erővel bírnak, jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik. 

A fenti előzmények rögzítését követően Szerződő Felek az alábbi szerződést kötik. 

II. A szerződés tárgya 

1.) Megbízott vállalja, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 

Mártély Községi Önkormányzat, Mindszent Város Önkormányzata valamint 

Székkutas Község Önkormányzata közigazgatási területén a kötelezően ellátandó 

központi háziorvosi ügyeletet folyamatosan biztosítja hétköznapokon 16 órától 

másnap reggel 7 óráig, valamint ünnepnapokon és munkaszüneti napokon 0-24 

óráig. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben meghatározott időponttól Megbízó a 

központi háziorvosi ügyeleti ellátás feladatát Megbízottnak átadja, aki a fentiekben 

megjelölt időponttól a feladatot Megbízótól átveszi. 

Megbízott jelen pontban meghatározott területen lévő betegeket köteles ellátni 

egyrészt az ügyeleti rendelőkben, másrészt pedig a betegekhez történő kiszállással. 

Megbízott gondoskodik a kórházi, szakorvosi ellátásra szoruló betegek kórházba, 

gyógykezelésre, szakorvosi vizsgálatra történő beutalásáról. 

Megbízott a sürgősségi betegellátó osztályt működtető szolgáltatóval és a mentést 

végző egészségügyi szolgáltatóval/Országos Mentőszolgálattal kötött megállapodás 

szerint ügyeleti időben közös diszpécser szolgálatot köteles működtetni. 

Érintett lakosság száma (2017. január 1-jei adatok alapján): 

Hódmezővásárhely: 45.434 fő 

Mártély: 1.302 fő 

Székkutas: 2.133 fő 

Mindszent: 6.862 fő. 

Megbízott az ügyeleti szolgálatot mindenkor a 60/2003. (X. 20.) EszCsM rendeletben 

meghatározott minimális létszámmal köteles biztosítani. Megbízott alkalmazottainak 

munkabére, megbízási díja, illetve minden egyéb javadalmazása Megbízottat terheli. 

2.) Megbízott az orvosi ügyelet ellátását Hódmezővásárhely és Mindszent központtal, 

a 6800 Hódmezővásárhely, Lázár u. 10. szám valamint a 6630 Mindszent, Csokonai 

u. 2. szám alatt található, önkormányzati tulajdonban álló orvosi rendelőkben köteles 

végezni. Felek rögzítik, hogy a hódmezővásárhelyi ügyeleti rendelő ellátási területe 

Hódmezővásárhely, Mártély valamint Székkutas települések közigazgatási területe, 

míg a mindszenti ügyeleti rendelő ellátási területe Mindszent település közigazgatási 

területe. 

Felek megállapodnak, hogy Megbízott az egyes telephelyeken az alábbi személyi 

feltételeket köteles biztosítani: 



 

Hódmezővásárhelyi ügyeleti rendelő (ellátási terület: Hódmezővásárhely, Mártély, 

Székkutas települések közigazgatási területe): 

 2 fő (a 4/2000 (II.25.) EüM rendelet 11.§ (9)-ben előírt képzettséggel 
rendelkező) ügyeletes orvos, 

 1 fő (a 60/2003. EszCsM. rendeletben előírt végzettséggel rendelkező) ápoló, 

 1 fő (a 60/2003. EszCsM. rendeletben előírt végzettséggel rendelkező) 
gépkocsivezető. 

 

Mindszenti ügyeleti rendelő (ellátási terület: Mindszent település közigazgatási 

területe): 

 1 fő (a 4/2000 (II.25.) EüM rendelet 11.§ (9)-ben előírt képzettséggel 
rendelkező) ügyeletes orvos, 

 1 fő (a 60/2003. EszCsM. rendeletben előírt végzettséggel rendelkező) ápoló, 

 1 fő (a 60/2003. EszCsM. rendeletben előírt végzettséggel rendelkező) 
gépkocsivezető. 

 

A megbízás megkezdését követően a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak megfelelő személyi és tárgyi minimumfeltételek folyamatos biztosítása 

Megbízott kötelezettsége, beleértve a saját és használatra átadott tárgyi eszközök 

javítását, karbantartását, esetleges pótlását is. 

Felek rögzítik, hogy – szükség szerint - Megbízott a rendelőhelyiségek valamint a 

további szükséges tárgyi eszközök használatának vonatkozásában a tulajdonos 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatával valamint Mindszent Város 

Önkormányzatával külön megállapodást köt. 

III. Felek alapvető jogai és kötelezettségei 

 

3.) Szerződő felek úgy járnak el jelen szerződés hatályának fennállta alatt, úgy 

kezelik a dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerződés kikötéseinek és a 

vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek.  

Szerződő Felek kijelentik, hogy egyikük sem tanúsít olyan magatartást, amely a 

szerződéssel ellentétes lenne, vagy a másik fél, vagy az ellátottak érdekeit sértené. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a dokumentumok kezelése során az adatvédelmi és 

az egészségügyi ellátásra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit maradéktalanul 

betartják. 

4.) Szerződő Felek minden cselekedetüknél és tevékenységüknél a másik fél és az 

ellátottak érdekeit messzemenően szem előtt tartva járnak el, tartózkodva minden 



olyan magatartástól, amely a másik félnek, vagy az ellátottaknak akár dologi, akár 

nem vagyoni kárt okozna. 

5.) Szerződő Felek kötelesek értesíteni a másik felet a tudomásukra jutott minden 
értesülésről, dokumentumról, információról, amely jelen szerződés céljának elérését 
akadályozhatja, vagy befolyásolhatja. 

 

IV. Megbízott jogai és kötelezettségei 

 

6.) Megbízott köteles a szerződés teljesítése során az ügyeleti tevékenységet végző 

személytől elvárható gondossággal, Megbízó és az ellátottak érdekeire figyelemmel 

eljárni. Szerződő Felek rögzítik, hogy az orvosi ellátásra, illetve az ügyeleti 

tevékenységre vonatkozó szakmai szabályok ismételt megszegése súlyos 

szerződésszegésnek minősül, mely esetben Megbízó – súlyos szerződésszegésen 

alapuló – egyoldalú elállási joga megnyílik. 

Megbízott köteles a megkötött szerződés illetve az Megbízó utasításai szerint eljárni. 

Az utasítás nem terjedhet ki a munka szakmai kérdéseire, illetőleg nem teheti a 

teljesítést terhesebbé.  

A megbízás teljesítése során Megbízott köteles az Megbízót annak kérésére, 

szükség esetén e nélkül is – a betegek személyes adataira vonatkozó jogszabályok 

betartása mellett – tájékoztatni. 

7.) Megbízott kijelenti, hogy megfelel az egészségügyi tevékenység végzésének 

egyes rendelkezéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény és az egészségügyi 

szolgáltatás általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 

szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet rendelkezéseinek, jelen szerződésben 

meghatározott megbízás ellátásához szükséges gyakorlattal és képesítéssel, 

valamint jelen szerződés teljesítéséhez szükséges minden egyéb feltétellel 

rendelkezik. 

Megbízott kijelenti továbbá, hogy a 2003. évi LXXXIV. törvény 5. § (5) bekezdésében 

írt korlátozásnak valamennyi alkalmazottja megfelel, mivel valamennyi jogviszony 

alapján végzett egészségügyi tevékenységének együttes időtartama hat havi 

átlagban nem haladja meg a heti 60 órát.  

Megbízott szavatolja, hogy jelen szerződés keretében Megbízó érdekében végzett 

tevékenysége jelen szerződés fennállta alatt folyamatosan megfelel a vonatkozó 

jogszabályok által megkövetelt minimális működési feltételeknek, a szakma 

szabályainak, az orvosi etikai kódex maradéktalan betartásának és betartatásának. E 

kötelezettségek ismételt megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, mely 

esetben Megbízó – súlyos szerződésszegésen alapuló – egyoldalú elállási joga 

megnyílik. 



8.) Megbízott rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges szakmai 

felelősségbiztosítással, melyet a biztosítási kötvény bemutatásával Megbízó felé 

igazolt. A szakmai felelősségbiztosítás éves kárfizetési limitje 20 000 000 Ft-nál, 

káronként 5 000 000 Ft-nál alacsonyabb nem lehet, és vonatkoznia kell a feladatot 

ellátó orvosokra, és az egészségügyi személyzetre is. Megbízott kötelezettséget 

vállal arra, hogy jelen megbízási jogviszony ideje alatt szakmai felelősségbiztosítását 

folyamatosan fenntartja.  

9.) Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy Megbízót haladéktalanul értesíti abban 

az esetben, ha ellene csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási 

eljárás indul. Ugyancsak köteles Megbízót értesíteni, ha Megbízott személyében 

jogutódlásra, szétválásra, összeolvadásra vagy beolvadásra kerül sor. Megbízott 

felelős az értesítés elmulasztásából eredő valamennyi kárért. 

10.) Megbízott köteles Megbízót haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól 

számított egy munkanapon belül értesíteni minden olyan eseményről vagy 

körülményről, amely Megbízott szerződésben foglalt kötelezettségeinek 

szerződésszerű teljesítését bármilyen módon késleltetheti, korlátozhatja, 

megnehezítheti vagy megakadályozhatja. Az értesítésnek tartalmaznia kell a 

késedelem, akadály okát, valamint az annak kiküszöbölése érdekében a Megbízott 

által megtett vagy megtenni szándékozott intézkedéseket. Az értesítés 

elmulasztásából eredő valamennyi kárért Megbízott teljes körű felelősséggel tartozik. 

11.) Megbízott jelen megbízási jogviszonyban felróható magatartásával Megbízóknak 

vagy harmadik személynek esetlegesen okozott vagyoni és nem vagyoni kár 

vonatkozásában teljes kártérítési felelősséggel tartozik.  

Megbízott kötelezi magát, hogy amennyiben jelen szerződés Megbízott 

érdekkörében felmerült okból a határozott időtartam lejárta előtt szűnik meg, úgy 

Megbízó részére – Megbízó által fizetett ellenszolgáltatás arányának megfelelő 

mértékben, meghiúsulási kötbér jogcímén – megfizet mindösszesen 5.000.000 Ft-ot, 

azaz ötmillió forintot. 

Amennyiben Megbízott olyan okból, amelyért felelős, illetve amely neki felróható, a 

szolgáltatás nyújtását a II./2. pontban megjelölt ügyeleti rendelők bármelyikében nem 

kezdi meg, úgy a késedelem minden megkezdett napja után 300.000 forint összegű 

késedelmi kötbért köteles fizetni Megbízó részére. A késedelmi kötbért Megbízó 

maximum 30 naptári napra érvényesíti. Amennyiben a késedelmi kötbérrel sújtott 

naptári napok száma meghaladja a 30 napot, úgy Megbízó súlyos 

szerződésszegésre hivatkozással jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani 

nyertes ajánlattevő írásbeli értesítése mellett. 

V. Megbízó jogai és kötelezettségei 



12.) Megbízó kötelezi magát, hogy a szerződés hatálya alatt Megbízott 

rendelkezésére áll, és a lehető legrövidebb idő alatt rendelkezésére bocsátja a 

szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi információt. 

Megbízó a fentieken felül is az adott helyzetben elvárható módon köteles Megbízott 

tevékenységét elősegíteni. 

Megbízó fenntartja annak jogát, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 

szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003.(X. 20.) ESZCSM rendelet 

módosítása illetve vonatkozó új jogszabály hatályba lépése esetén a jelen 

megállapodásban rögzített, Megbízott által biztosítandó személyi 

minimumfeltételeket felülvizsgálja és módosítsa. Fenti esetben a megbízási díj – a 

Megbízott ajánlatának tételes költségvetésében meghatározott költségelemek 

figyelembe vételével – a Felek közös akaratnyilvánításának megfelelő tartalommal 

módosul. 

13.) Megbízó jogosult és köteles Megbízott tevékenységét ellenőrizni, illetve 

ellenőriztetni. Megbízott nem mentesül a felelősség alól, ha Megbízó az ellenőrzést 

elmulasztotta, vagy nem megfelelően végezte vagy végeztette el. 

14.) Megbízó a megbízási tevékenység elvégzéséért az VI. pontban meghatározott 

megbízási díjat köteles megfizetni. 

 

VI. A megbízási díj 

 

15.) Felek a megbízási díj összegét Megbízott ajánlata alapján ……………….Ft/hó – 

azaz ……………………. forint/hó összegben határozzák meg, mely tárgyi ÁFA - 

mentes. 

16.) Felek rögzítik, hogy a fenti megbízási díj tartalmazza a NEAK - finanszírozás 

összegét is, melynek vonatkozásában Megbízó hozzájárul, hogy Megbízott az 

NEAK-kal a finanszírozási szerződést közvetlenül megkösse. Megbízott jelen 

megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy a finanszírozási szerződés 

megkötésének várható időpontjára tekintettel a NEAK-finanszírozás a 

szerződéskötés első hónapját érintő összeg részére a szerződéskötést követő 

második hónapban egy összegben kerül kifizetésre. Megbízott ezzel 

összefüggésben Megbízó felé semmilyen igényt nem támaszt. 

17.) A megbízási díj NEAK finanszírozás feletti, Megbízott nyilatkozata alapján 

megállapított összegét (megközelítőleg ……………….,- Ft/hó) Megbízó havonként 

utólag, az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) 

teljesíti 30 napos fizetési határidő alkalmazásával az alábbiak szerint: 



- alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1) és (6) 

bekezdései szerint; továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint; 

- alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek alkalmazásával a Ptk. 6:130. § (1)-

(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (1), (3) és (6) bekezdése szerint. 

Megbízott vállalja, hogy az első NEAK-finanszírozás kézhezvételét valamint a 

finanszírozási összeg esetleges változását követően haladéktalanul nyilatkozat 

formájában tájékoztatja Megbízót a finanszírozás pontos összegéről. 

18.) Megbízó a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a 

továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza. Késedelmes 

fizetés esetén Megbízó a 2013. évi V. törvényben meghatározott [6:155.§ (1)-(2)] 

mértékű és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. A 

szerződéskötés, az elszámolás és a számlázás, továbbá a kifizetés pénzneme: HUF. 

A teljesítésigazolás kiállítására a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 

elnöke jogosult. 

 

VII. A szerződés időbeli hatálya 

19.) Jelen szerződés határozott időre, 36 hónap időtartamra, …………………. 

napjától …………………….. napjáig kötik felek. Szerződő Felek rögzítik, hogy a 

megbízási tevékenység kifejtésének kezdete …………………... napja.  

20.) Megbízott jelen szerződést a határozott idő letelte előtt – a betegellátás 

folyamatosságának biztosítása érdekében – kizárólag Megbízó súlyos 

szerződésszege esetén mondhatja fel. Megbízott ebben a nem várt esetben is 

kötelezettséget vállal arra nézve, hogy rendkívüli felmondás esetén is mindaddig 

biztosítja az orvosi ügyeletet, ameddig megbízó az ügyelet ellátásáról harmadik 

személy igénybe vétele útján nem tud teljes körűen gondoskodni. 

21.) Felek jelen megbízási szerződést közös megegyezéssel, írásban bármikor 
megszűntethetik. 

22.) Jelen szerződés megszűnésével egyidejűleg felek pénzügyileg elszámolnak 
egymással, beleértve az esetleges kártérítéseket is. 

23.) Felek megállapodnak, hogy a szerződés további 24 hónapra 
meghosszabbítható, amennyiben a Megbízott a 36 hónapban szerződésszerűen 
teljesít. A meghosszabbítás tekintetében szerződésmódosítás szükséges a Kbt. 141. 
§ (4) bekezdés a) pontra figyelemmel. 

 

VIII. Felek képviseletében eljáró személyek 

 



24.) Jelen szerződés hatályának fennállta alatt – amennyiben jelen szerződés 

eltérően nem rendelkezik – a kapcsolattartó személy Megbízó részéről: 

Név: Szél István elnök 

Tel: 62/530-100/232  

Értesítési cím: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. 

E-mail: kisterseg@hodmezovasarhely.hu 

Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízóhoz címzett jognyilatkozatokat hatályosan 
csak jelen pontban megjelölt személlyel közölheti, illetve részére továbbíthatja. 

Amennyiben fentiekben meghatározott, Megbízó képviseletében eljáró személy 

megváltozik, erről Megbízó írásban köteles értesíteni Megbízottat. 

25.) Jelen szerződés hatályának fennállta alatt – amennyiben jelen szerződés 
eltérően nem rendelkezik – a kapcsolattartó személy Megbízott részéről: 

Név: 

Tel: 

Értesítési cím: 

E-mail: 

Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízotthoz címzett jognyilatkozatokat hatályosan 
csak jelen pontban megjelölt személlyel közölheti, illetve részére továbbíthatja.  

Amennyiben fentiekben meghatározott, Megbízott képviseletében eljáró személy 

megváltozik, erről Megbízott írásban köteles értesíteni Megbízottat. 

A szerződő felek a szerződéssel kapcsolatban egymáshoz intézett értesítései akkor 

tekinthetők megfelelően teljesítettnek, amennyiben azt a másik szerződő félnek a 

szerződésben meghatározott székhelyére címezve írásban – levél, telefax, távirat és 

a felek által előzetesen elfogadott rendszer szerint visszaigazolt e-mail útján – küldik 

meg a kijelölt kapcsolattartó személyeknek. 

IX. Vegyes és záró rendelkezések 

 

26.) Megbízó jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges 

olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 

ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 

a. a Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó 

tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga 

szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont 

kb) alpontjában meghatározott feltétel; 



b. a Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott feltétel. 

c. Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a 

szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli 

ellenértékére jogosult. 

27.) Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott nem fizet, illetve számol el a 

szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 

tekintetében merülnek fel és melyek a Megbízott adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak. 

28.) Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama 

alatt tulajdonosi szerkezetét Megbízott a Megbízó számára megismerhetővé teszi és 

a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megbízót haladéktalanul értesíti. 

29.) Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdést megkísérlik peren 

kívüli békés úton rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak 

bírósághoz. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy jelen 

szerződésből eredő jogvitájuk tekintetében kikötik Megbízó székhelye szerinti 

bíróság kizárólagos illetékességét. 

30.) Ha a szerződés valamely rendelkezése érvénytelennek vagy 

végrehajthatatlannak bizonyul, az a szerződés egyéb rendelkezéseinek 

érvényességét vagy végrehajthatóságát nem érinti, feltéve, ha azt a szerződő felek 

az érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyult rendelkezés nélkül nem 

kötötték volna meg. 

31.) Jelen szerződés aláírásával szerződő felek kijelentik, hogy a szerződésben 

foglaltakkal egyetértenek, azt magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el.  

32.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk és az egyéb 

hivatkozott és kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

33.) Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás csak a felek egyező 

akaratnyilvánításával, írásban módosítható, figyelembe véve jelen szerződés és a 

Kbt. vonatkozó előírásait is. 

34.) Jelen szerződés annak mindkét fél általi aláírásával lép hatályba.  

Felek jelen szerződést – annak elolvasása és közös értelmezését követően – mint 

akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. 

Hódmezővásárhely, 2018………………………………………… 

 



 

……………………………………… 

Megbízott 

 

 …………………………………… 

Megbízó 

 

 



4. KÖTET 
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

 
1. számú melléklet 

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK  
AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IRATOK VONATKOZÁSÁBAN 

 Oldalszám 

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

 

Felolvasólap (2.1. / 2.2. sz. melléklet)  

Ajánlati nyilatkozat (3/A. sz. melléklet) (Eredeti, arra feljogosított 
személy(ek) által aláírt nyilatkozat nyújtható be.)  

Nyilatkozat az erőforrások rendelkezésre állásáról (3/B. sz. melléklet)  

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdése szerint (3/C. melléklet)  

I. FEJEZET: KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT 
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

 

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától nem régebbi nyilatkozat 
a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan ajánlattevő, alvállalkozó és 
az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában 
(4. SZ. melléklet) 

 

II. FEJEZET: AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB 
NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK  

Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) 
gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, ajánlatban csatolt 
nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselőjének aláírási címpéldánya 
vagy aláírás mintája. - Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a 
képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni 
vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni 
vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum 
egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való 
jogosultság igazolására. 

 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a 
cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó 
(a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalva (6. sz. melléklet) 

 

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 73.§ (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra (7. 
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. (8. számú melléklet) 

 



Felelős fordítás (adott esetben)  

V. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT 
ESETBEN) 

önálló 
mellékletbe

n 

VI. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT 
DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) 

 

 
Az ajánlat papír alapú példánya – teljes terjedelemben – képolvasó eszközzel 
(szkennerrel) digitalizálva, pdf. formátumban1 példányban elektronikus 
adathordozóra (CD, DVD, Pendrive, stb.) írva az ajánlat minden olyan oldalát, 
amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott 
dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK 
A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT BENYÚJTANDÓ IRATOK 

VONATKOZÁSÁBAN  

 Oldalszám 

Tartalomjegyzék (1. sz. melléklet);  

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGGAL 

KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

 

II. FEJEZET: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGGAL 
KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

 

P/1. Ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés 
c) pontja alapján csatolja az előző három lezárt üzleti év közbeszerzés 
tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor 
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek 
az adatok rendelkezésre állnak. A 19. § (3) bekezdésében foglaltak 
fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni. 

 

III. FEJEZET: MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL 
KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK 

 

M/1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) 
pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás 
megküldésétől visszafelé számított 3 év legjelentősebb 
szolgáltatásairól a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-ának 
megfelelő nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által adott 
igazolást. (5. számú melléklet) 

A referenciamunkák konzorciumi formában történő teljesítése esetén 
a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, 
hogy abból az alkalmasságat igazoló gazdasági szereplő saját 
teljesítése alapján az ajánlattevő alkalmassága egyértelműen 
megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható 
ki az egyes gazdasági szereplők által végzett munkák elkülönítésével, 
úgy a referenciaigazolásban a konzorciumi tagok egyetemleges 
kötelezettségvállalására hivatkozni kell megjelölve, hogy hány 
százalékos volt a teljesítés alapján az ellenszolgáltatásban való 
részesülés aránya, tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. 
§ (5) bekezdésében foglaltakra. Ebben az esetben a 
referenciaigazolásban kérjük feltüntetni az alkalmassági 
minimumkövetelményben megjelölt kivitelezési tárgyak teljes 
mennyiségét. 

A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az 
alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon 
tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt 
vettek – részvétel mértékéig-, akkor is, ha a projekttársaság 
időközben megszűnt. 

 

ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)  

AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT  



DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) 

+ csatolni kell a papír alapú példány képolvasó készülékkel készült 
CD-re vagy DVD-re írt 1 db elektronikus példányát! 

 

  

 



2.1. számú melléklet 
 

FELOLVASÓLAP 
(önálló ajánlattétel esetén) 

 
1. Ajánlattevő 

 

Név: ...............................................................................................................................  

Székhelye. adószáma: ..................................................................................................  

Telefon: ........................................................ Fax: ..........................................................  

E-mail: .........................................................  

 

2. Ajánlattétel tárgya: „Központi háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása a 

Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás területén” 

 

3. Ajánlat 

 

 

 Részszempont Ajánlat 

1.  
Megbízási díj havonta (nettó Ft / hó) 

A díj tartalmazza a NEAK finanszírozás összegét is. 

 

 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 ____________________________________ 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  
 meghatalmazott képviselő aláírása) 



2.2. számú melléklet 
FELOLVASÓLAP 

(közös ajánlattétel esetén) 
 

1. Közös ajánlattevők 
 

Név: ...............................................................................................................................  

Székhelye, adószáma: ..................................................................................................  

Telefon: ........................................................ Fax: ..........................................................  

E-mail: ................................................................  

Közös ajánlattevők képviseletére jogosult tag adatai (név, székhely): ...........................  

 ......................................................................................................................................  

Tagok adatai (név, székhely, adószám)1: .......................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

2. Ajánlattétel tárgya: „Központi háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása a 

Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás területén” 

 

3. Ajánlat 

 

 

 Részszempont Ajánlat 

1.  
Megbízási díj havonta (nettó Ft / hó) 

A díj tartalmazza a NEAK finanszírozás összegét is. 

 

 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 ____________________________________ 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen  
 meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                           
1
 Szükség szerint ismételhető 



 
3/A. számú melléklet 

AJÁNLATI NYILATKOZAT2 
 

 
 
Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… 
(ajánlattevő megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), 
…………………………. (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), 
………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében 
kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a 
Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás, mint ajánlatkérő által a 
„Központi háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása a Hódmezővásárhelyi 
Többcélú Kistérségi Társulás területén” tárgyban megindított közbeszerzési 
eljárással összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem: 
 

1. Megvizsgáltam és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadom a fent 

hivatkozott közbeszerzési eljárás Felhívásának és Közbeszerzési 

dokumentumának feltételeit. Kijelentem, hogy amennyiben, mint nyertes 

Ajánlattevő kiválasztásra kerülök, a Közbeszerzési Dokumentumban foglalt 

árubeszerzést az ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen 

teljesítem. 

 
2. Elfogadom, hogy amennyiben olyan kitételt tettem az ajánlatban, ami 

ellentétben van a Felhívással, a Közbeszerzési dokumentummal vagy azok 

bármely feltételével, akkor az ajánlat érvénytelen. 

 
3. Eltekintek saját szerződéses feltételeim alkalmazásától, és elfogadom a 

Felhívásban és Közbeszerzési dokumentumban lévő szerződéses feltételeket 

a szerződéskötés alapjául. 

 
4. Az ajánlat benyújtásával kijelentem, hogy amennyiben nyertes Ajánlattevőnek 

nyilvánítanak, akkor a szerződést megkötöm, és a szerződést teljesítem a 

Felhívásban, a Közbeszerzési dokumentumban és az ajánlatunkban 

lefektetettek szerint. 

 
5. Tudatában vagyok annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot 

tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak 

alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyok, 

hogy a közös Ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési 

eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során. 

 

                                                           
2 Az ajánlat papír alapú példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt 
példányát kell tartalmaznia.  



6. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés 

tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozót 

kívánok igénybe venni: 

 

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben alvállalkozóval 

fog szerződést kötni3 

 

 

 

7. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés 

teljesítéséhez az ajánlat benyújtásakor már ismert alábbi alvállalkozó(ka)t 

kívánom igénybe venni4:: 

Az igénybe venni kívánt 
alvállalkozó megnevezése 

A közbeszerzés azon része, 
amellyel összefüggésben 

szerződést fog kötni 

  

  

 

1. Nyilatkozom továbbá, hogy vállalkozásunk  

 a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
………………………………………-vállalkozásnak5 minősül /  

 nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
törvény hatálya alá6. 

. 

Kelt:   

 

 

  

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása) 

 

 

                                                           
3 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni” 
4 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”  
5 mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a jogszabály 
rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni. 
6 A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni. 



  
 3/B. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

az erőforrások rendelkezésre állásáról 

 

 

Alulírott _______________, melyet képvisel: _______________, mint kapacitást 

rendelkezésre bocsátó szervezet a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (Kbt.) 65. §-ának (7) bekezdése alapján kijelentem, hogy az „Központi 

háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása a Hódmezővásárhelyi Többcélú 

Kistérségi Társulás területén” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban a 

szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az ajánlattevő/közös 

ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt: 

 

{Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és 

szakmai alkalmasság tekintetében az eljárást megindító felhívás szerint.} 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 _________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 

 



 

3/C. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdés szerint 

 

Alulírott _______________, mint a(z) _______________ (jelentkező megnevezése) 

_______________ (jelentkező székhelye), _______________ (jelentkezőt 

nyilvántartó cégbíróság neve), _______________ (jelentkező cégjegyzékszáma) 

nevében kötelezettségvállalásra jogosult _______________ (tisztség megjelölése), a 

„Központi háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása a Hódmezővásárhelyi 

Többcélú Kistérségi Társulás területén” tárgyban megindított közbeszerzési 

eljárással összefüggésben. 

 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az alkalmasság igazolásakor 

bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés 

teljesítés során ténylegesen igénybe fogom venni. Ennek módja:7 

Kapacitást nyújtó szervezet 
megnevezése (név, székhely) 

 

Azon alkalmassági követelmény(ek), 
amelyek tekintetében támaszkodik más 
szervezet által rendelkezésre bocsátott 

erőforrásokra 

  

 

A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt alkalmasság igazolására …………….. 

(szervezet megnevezése) adatait az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához 

felhasználja, mely szervezet a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az 

ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 

összefüggésben ért kár megtérítéséért.8 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap)  ________________________ 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                           
7 szükség szerint kitöltendő 
8 szükség szerint kitöltendő 



4. számú melléklet 

 
NYILATKOZAT9 

a kizáró okok vonatkozásában 
 

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) 
……………….………………….............................................................. (székhely: 
………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet 
cégjegyzésre jogosult képviselője a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi 
Társulás, mint ajánlatkérő által „Központi háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása a 
Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás területén” tárgyban kiírt 
közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok 
vonatkozásában: 
 

I. 
Az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) 
pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. 
 
 

II. 
Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót/alvállalkozókat, illetve általunk az alkalmasság igazolására igénybe vett 
más szervezete(ke)t. 
 
 

III. 

Alulírott részvételre jelentkező nyilatkozom, hogy társaságomat10 

- szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik. 

 

 

Amennyiben a társaságot szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy11 

 

- az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. 
pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges 
tulajdonosról12: 

                                                           
9 Közös ajánlattétel esetén, ajánlattevőnként külön-külön szükséges benyújtani. 
10 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
11 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
12 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény 3. § 38. pontja szerint tényleges tulajdonos: 
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 
közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében 
meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával 
rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a 
szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi 



neve: ____________________, állandó lakóhelye: ____________________13 

 

vagy 

 

- nyilatkozom, hogy a társaságnak nincs a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 …...……………………………………….. 

 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

 meghatalmazott képviselő aláírása) 

                                                                                                                                                                                     
előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 
8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, 
d) alapítványok esetében az a természetes személy, 
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 
kedvezményezetteket már meghatározták, 
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem 
határozták meg, vagy 
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának 
legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, 
13 Szükség esetén bővíthető! 



 

 

5. sz. melléklet 
NYILATKOZAT 

 

a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől 

visszafelé számított 3 év jelentősebb közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáiról 

 

 

Alulírott _________________________ mint a(z) _________________________ (székhely: _________________________) 

ajánlattevő/közös ajánlattevő/alvállalkozó/az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet14 cégjegyzésre 

jogosult/meghatalmazott képviselője15 a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás, mint ajánlatkérő által a  „Központi 

háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás területén”  tárgyában indított 

közbeszerzési eljárás során ezennel kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet az eljárást megindító felhívás megküldésétől 

visszafelé számított három évben az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásokat teljesítette: 

 

Szerződést kötő 

másik fél 

(neve, székhelye, 

referenciát igazoló 

személy neve, 

telefonszáma, e-mail 

címe) 

Teljesítés ideje 

(időtartama, -tól –ig, 

év, hónap, nap 

pontossággal) 

Szerződés / 

szolgáltatás 

tárgya, 

megnevezése 

Az 

ellenszolgáltatás 

összege (nettó Ft) 

vagy a korábbi 

szerződés 

mennyiségére 

utaló más adat 

A teljesítés az 

előírásoknak és a 

szerződésnek 

megfelelően 

történt? 

(Igen / Nem) 

A saját teljesítés 

értéke vagy %-os 

aránya az 

ellenszolgáltatás 

összegéből 

      

      

 

                                                           
14A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 
15Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 



 

 

 
 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
           _________________________________________ 
 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 
 meghatalmazott képviselő aláírása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
6. számú melléklet 

 
MEGHATALMAZÁS 

 
 
Alulírott …………………………………, mint a(z) 
……………………………………………… (székhely: 
……………………………………………………) ajánlattevő/alvállalkozó/az 
alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet16 cégjegyzésre jogosult 
képviselője ezennel meghatalmazom ……………………………… (személyi 
igazolvány száma.: …………………..), hogy a Hódmezővásárhelyi Többcélú 
Kistérségi Társulás, mint ajánlatkérő által „Központi háziorvosi ügyeleti ellátás 
biztosítása a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás területén” 
tárgyban indított közbeszerzési eljárás során készített ajánlatunkat aláírásával lássa 
el. 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott aláírása) 
 képviselőjének aláírása) 
 
 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
Aláírás: Aláírás: 

Név: Név: 

Lakcím: Lakcím: 

                                                           
16A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó! 



 

 

7. számú melléklet 

 

Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakról 

 

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) 

……………….………………….............................................................. (székhely: 

………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet 

cégjegyzésre jogosult képviselője a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi 

Társulás Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által „Központi 

háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása a Hódmezővásárhelyi Többcélú 

Kistérségi Társulás területén” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az 

alábbi nyilatkozatot teszem a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésének vonatkozásában: 

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. 

§ (4) bekezdés alapján megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és 

munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően 

alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt 

környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. 

 
Nyilatkozom, továbbá, hogy ajánlatunkat a Közbeszerzési Hatóság - a 

foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére 

bocsátott adatszolgáltatás alapján – által kiadott, a Magyarországon egyes 

ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről szóló tájékoztatásban 

foglaltak figyelembe vételével állítottunk össze. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 
 

                                                                       
___________________________________ 
cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírás 

  



 

 

8. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL 

 

Alulírott ___________________________________________ mint a(z) 
________________________________székhely:____________________________
______) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott17 képviselője a 
Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás (6800 Hódmezővásárhely, 
Kossuth tér 1.), mint Ajánlatkérő által megindított „Központi háziorvosi ügyeleti 
ellátás biztosítása a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 
területén” tárgyú közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom a 
változásbejegyzés vonatkozásában: 

 

Nyilatkozom, hogy nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás18 

 

Vagy 

 

Nyilatkozom, hogy változásbejegyzési eljárás van folyamatban19 

 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolom a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást is. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

   

  (cégjegyzésre jogosult vagy 
szabályszerűen meghatalmazott 

képviselő aláírása) 

 

 

                                                           
17 Kérjük aláhúzással jelölni! 
18 Megfelelő válasz aláhúzandó! 
19 Megfelelő válasz aláhúzandó! 



 

 

5. KÖTET 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

„Központi háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása a Hódmezővásárhelyi 
Többcélú Kistérségi Társulás területén” 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, Mártély Községi 

Önkormányzat, Mindszent Város Önkormányzata valamint Székkutas Község 

Önkormányzata közigazgatási területén a kötelezően ellátandó központi háziorvosi 

ügyelete folyamatos biztosítása hétköznapokon 16 órától másnap reggel 7 óráig, 

valamint ünnepnapokon és munkaszüneti napokon 0-24 óráig. 

Érintett lakosság száma (2017. január 1-ei adatok alapján): 

Hódmezővásárhely: 45.434 fő 

Mindszent: 6862 fő 

Mártély: 1.302 fő 

Székkutas: 2.133 fő.  

Ajánlattevő a fent meghatározott területen lévő betegeket köteles ellátni egyrészt az 

ügyeleti rendelőkben, másrészt pedig a betegekhez történő kiszállással.  

Ajánlattevő a sürgősségi betegellátó osztályt működtető szolgáltatóval és a mentést 

végző egészségügyi szolgáltatóval/Országos Mentőszolgálattal kötött megállapodás 

szerint ügyeleti időben közös diszpécser szolgálatot köteles működtetni. 

Hódmezővásárhelyi ügyeleti rendelő (ellátási terület: Hódmezővásárhely, Mártély, 

Székkutas települések közigazgatási területe): 

 2 fő (a 4/2000 (II.25.) EüM rendelet 11.§ (9)-ben előírt képzettséggel 
rendelkező) ügyeletes orvos, 

 1 fő (a 60/2003. EszCsM. rendeletben előírt végzettséggel rendelkező) ápoló, 

 1 fő (a 60/2003. EszCsM. rendeletben előírt végzettséggel rendelkező) 
gépkocsivezető. 

 

Mindszenti ügyeleti rendelő (ellátási terület: Mindszent település közigazgatási 

területe): 

 1 fő (a 4/2000 (II.25.) EüM rendelet 11.§ (9)-ben előírt képzettséggel 
rendelkező) ügyeletes orvos, 

 1 fő (a 60/2003. EszCsM. rendeletben előírt végzettséggel rendelkező) ápoló, 

 1 fő (a 60/2003. EszCsM. rendeletben előírt végzettséggel rendelkező) 
gépkocsivezető. 

 

Ajánlattevő alkalmazottainak munkabére, megbízási díja, illetve minden egyéb 

javadalmazása Megbízottat terheli. 



 

 

 

A megbízás megkezdését követően a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak megfelelő személyi és tárgyi minimumfeltételek folyamatos biztosítása 

az Ajánlattevő kötelezettsége, beleértve a saját és használatra átadott tárgyi 

eszközök javítását, karbantartását, esetleges pótlását is. 

Ellátás helyszíne: Ajánlatkérő által a rezsi megtérítése ellenében biztosított, 6800 

Hódmezővásárhely, Lázár u. 10. szám, valamint 6630 Mindszent, Csokonai u. 2. 

szám alatt található orvosi rendelők, illetve betegekhez történő való kiszállás. 

Az Ajánlattevő által biztosított infrastruktúra az alábbiak szerint elvárt: 

a. 60/2003. ESzCsM. rendeletben előírt orvosi eszközök  
b. 60/2003. ESzCsM. rendeletben előírt gyógyszerek és gyógyászati 

segédeszközök, kibővítve további, a sürgősségben és háziorvoslásban 
alkalmazott gyógyszerekkel illetve gyógyászati segédeszközökkel 

c. teljes informatikai háttér: számítógépekkel, szoftverekkel  
d. minden, a központi ügyelet számára előírt dokumentum ill. nyomtatvány 
e. irodai anyagok és eszközök 
f. munkaruha 
g. mobil kommunikációs eszközök 
h. ügyeleti gépjármű üzemeltetése: üzem- és kenőanyagok, szervíz, 

mosatás, karbantartás, GPS 
i. TETRA vagy GPS alapú helymeghatározó rendszer 
j. elektronikus vállalatirányítási rendszerbe történő csatlakoztatás 
k. veszélyes hulladék elszállítása 
l. diszpécserszolgálat működtetése 
m. közüzemi rezsiköltségek (fűtés, világítás, víz- és csatorna, internet, telefon, 

kábel TV) fedezése 
n. A központi ügyelet teljes körű működtetése: 

i. Szakmai és szervezeti irányítás, a vonatkozó jogszabályoknak, 
szakmai irányelveknek, valamint külső és belső protokolloknak 
megfelelően 

ii. Folyamatos szakmai és szervezeti működési audit 
iii. Teljes körű humán-erőforrás biztosítás: felkutatás, foglalkoztatás 
iv. Rendszeres belső szakmai képzések biztosítása a foglalkoztatott 

humán erőforrás részére illetve a jogszabályban előírt 
továbbképzési kötelezettségek ellenőrzése  

v. Teljes körű logisztikai szolgáltatás: eü. anyagok és eszközök 
illetve egyéb a működéshez szükséges anyagok beszerzése, 
kiszállítása, raktározása, készletkezelése 

vi. Orvosi és egyéb eszközök rendszeres karbantartása illetve 
ellenőrzése és minősíttetése 

vii. Gépjármű üzemeltetés, karbantartás, szervízelés illetve tartalék 
gépjármű  elérhetőségének biztosítása 

viii. Informatikai rendszer működtetése: medikai és vállalatirányítási 
egyaránt 

ix. A helyi háziorvosok elektronikus úton történő tájékoztatása az 
ügyeleti betegellátásokról 



 

 

x. A jogszabályban előírt, illetve további a finanszírozótól, 
önkormányzatoktól vagy közigazgatási szervtől, hatóságtól 
származó jelentési kötelezettségek teljes körű biztosítása 

xi. Diszpécserszolgálat működtetése 
xii. Rendkívüli helyzetek kezelése a társszervekkel 

együttműködésben 
xiii. Folyamatos kapcsolattartás a Megbízó Önkormányzatokkal, 

OEP-el, egészségügyi hatóságokkal, OMSZ-al, valamint a helyi 
háziorvosokkal és gyógyszerészekkel. 

 

Fenti funkciók ellátásához szükséges központi adminisztráció, könyvelés, jogi 

háttérszolgáltatás biztosítása 

A megajánlott szolgáltatásnak meg kell felelnie a vonatkozó, mindenkori hatályos 

jogszabályi előírásoknak, követelményeknek, különös tekintettel az alábbiakra: 

 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról 

 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 

kérdéseiről 

 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről 

 96/2003. (VII.13.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás 

gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési 

eljárásról 

 60/2003.(X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások 

nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 

 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos 

működtetésének egyes szervezési kérdéseiről 

 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 

 


