
 

Előterjesztés 
a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására indított közbeszerzési eljárás elbírálásáról 

 

1. előterjesztés száma: 170/2019 
2. előterjesztést készítő személy neve: Fritz Gábor, Ádámné Bacsó Erika 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat  
2. melléklet: bontási jegyzőkönyv 
 3. melléklet: bíráló bizottsági jegyzőkönyv 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Gazdálkodási Bizottság 
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános, név szerinti szavazás 

szükséges 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 142/2019. (V.30.) számú határozatában a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 117. §-a alapján nemzeti közbeszerzési 
eljárást indított Alcsútdoboz, Csabdi, Felcsút, Mány, Óbarok, Szár, Tabajd, Újbarok, Vál, 
Vértesacsa, Csákvár, Gánt, Bodmér, Vértesboglár, Bicske települések összevont központi 
orvosi ügyeleti feladatainak ellátására. Az eljárás a Kbt. Harmadik része alapján kerül 
lefolytatásra, tekintettel arra, hogy a beszerzendő szolgáltatás a Kbt. 3. számú Mellékletében 
szerepel, a 3. sz. Mellékletre irányadó uniós értékhatárt nem éri el, így a Kbt. 117 § saját 
beszerzési szabályok alkalmazásával került kiírásra. 

Az eljárást megindító felhívás 2019. június 14-én jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben 
10828/2019 iktatószámon. 

Az eljárást megindító felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőig - 2019. július 4.  11.00 
óráig - 2 db, azaz kettő darab ajánlat érkezett:  

 Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (4031 
Debrecen, István út 6.) 
ajánlati ár havonta (NEAK finanszírozás feletti összeg): 4.900.000 nettó Ft/hó 

 Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zrt. (1145 Budapest, Thököly út 165.) 
ajánlati ár havonta (NEAK finanszírozás feletti összeg): 4.389.000 nettó Ft/hó 

 



Az ajánlatok átvizsgálása, az igazolási szakban szükséges hiánypótlási eljárás lefolytatása után 
a Közbeszerzési Bírálóbizottság véleménye alapján a közbeszerzési eljárás eredményesen 
zárult. 

A határidőre benyújtott ajánlatokat a Bíráló Bizottság tagjai egyenként értékelték. A Bíráló 
Bizottság tagjai az ajánlatok vonatkozásában megvizsgálták, hogy azok megfelelnek-e az 
ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek.  

A Bíráló Bizottság megállapította, hogy az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató 
Zrt. az értékelési szempontok alátámasztására nem adott be szakmai ajánlatot, amely nem 
hiánypótolható, valamint az előírt ajánlati biztosíték összegét sem utalta át határidőre Bicske 
Város Önkormányzata részére, ennek alapján az ajánlata érvénytelen.  

A Bíráló Bizottság véleménye alapján az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. esetében az ajánlatban benyújtott igazolások vonatkozásában 
hiánypótlás vált szükségessé tekintettel arra, hogy a műszaki-technikai felszereltség felsorolása 
nem teljes körűen tartalmazta a jogszabályban előírt követelményeket. 

Hiánypótlási határidőre az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. ajánlattevő hiánypótlását benyújtotta.  

 

A Bírálóbizottság a mellékelt bíráló bizottsági jegyzőkönyv alapján az alábbi döntések 
meghozatalát javasolja Döntéshozónak: 

 

1.    Az eljárás eredményes. 

2.    Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (4031 Debrecen István Út 6.) ajánlattevőt minősítse alkalmasnak 
a szerződés teljesítésére, és állapítsa meg ajánlatának érvényességét. 

Indoklás: ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, tekintettel arra, hogy ajánlata megfelel az 
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott követelményeknek, 
ajánlattevő alkalmasságát a szerződés teljesítésére vonatkozóan megfelelően 
igazolta, és ajánlattevővel szemben nem állnak fenn kizáró okok. 

3.   A tárgyi közbeszerzési eljárásban az értékelési szempontok alapján a legkedvezőbb 
érvényes ajánlatot az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4031 Debrecen István Út 6.) ajánlattevő 
tette, amelyre tekintettel a Bírálóbizottság javasolja annak megállapítását, hogy a tárgyi 
eljárás nyertese Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4031 Debrecen István Út 6.) ajánlattevő. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 

 
 
Bicske, 2019. július 31. 

                                                                    Pálffy Károly  
                                                                              polgármester 
 



1. melléklet a 170/2019. előterjesztéshez 

 

Határozati javaslat 

 

Tárgy: a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására indított közbeszerzési eljárás 
elbírálásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a Közbeszerzési Bírálóbizottság véleménye alapján megállapítja, hogy a közbeszerzési 
eljárás eredményesen zárult, 

2. nyertes ajánlattevőként az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft.-t (székhely: (4031 Debrecen, István út 6.) hirdeti ki, 
tekintettel arra, hogy ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és dokumentációban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 

3. megállapítja, hogy az Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (1145 Budapest Thököly Út 165) ajánlattevő érvénytelen 
ajánlatot tett a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján, azaz egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, 

4. felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a központi orvosi ügyeleti 
szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási szerződés aláírására. 

 
 
 
Határidő: 2019. augusztus 25. 
Felelős: polgármester 
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