ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Tárgyalásos eljárás EKR001575352019
E40 - Ajánlattételi szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Bugyi NKÖ orvosi és gyermekorvosi ügyelet ellátása

Ajánlatkérő
neve:

Bugyi Nagyközség Önkormányzata

Ajánlattételi felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Bugyi Nagyközség Önkormányzata

Postai cím:

Beleznay Tér 1

Város:

Bugyi

HU120

NUTS-kód:

E-mail:

Postai irányítószám:

Szatmári

Kapcsolattartó személy:
polgarmester@bugyi.hu

EKRSZ_
68323345

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

2347

Ország:

Magyarország

Attila
+36 29547502

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://bugyi.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:
Hivatkozási szám:

EKR001575352019

Bugyi NKÖ orvosi és gyermekorvosi ügyelet ellátása
EKR001575352019

2020.02.05 09:46:28

II.1.2) Fő CPV-kód:
85121100-4

Szolgáltatás megrendelés

II.1.3) A szerződés típusa:
II.1.4) Rövid meghatározás:

Központi orvosi ügyelet (felnőtt és gyermekorvos) biztosítása hétköznapokon 18:00 órától másnap reggel 07:00 óráig, valamint pihenő, ünnep-és munkaszüneti napokon az előző munkanap 16:00 órától a munkaszüneti napot/napokat követő első munkanap 07:00 óráig
folyamatosan. A szolgáltatás keretében Bugyi Nagyközség település központi hétközi és hétvégi háziorvosi ügyeletének tevékenységét
kell ellátni az ajánlatkérő által a rezsi megtérítése ellenében biztosított Sport u. 3. szám alatt található orvosi rendelőben, az
ajánlatkérő által térítésmentesen biztosítva. A jogszabályi minimumfeltételeknek megfelelő eszközök és felszerelések biztosítása
nyertes ajánlattevő feladata. A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

HUF

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
Nem

Részajánlat tételre lehetőség van
A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

Egységes orvosi ügyeleti szolgáltatás szakmai szempontból ésszerűen részekre nem bontható.

II.2) Meghatározás
II.2.1) Elnevezés:

Bugyi NKÖ orvosi és gyermekorvosi ügyelet ellátása

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
85121100-4

III. szakasz: Eljárás
III.1) Tárgyalásra vonatkozó információk
III.1.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme:
A tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt. 113. § (1) bekezdés Ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott ajánlattevőkkel tárgyal a szerződés
feltételeiről. Az ajánlatkérő a tárgyalások megkezdését megelőzően köteles megállapítani az ajánlattevők szerződés teljesítésére
való alkalmasságát, vagy alkalmatlanságát, valamint ha az ajánlatok a kizáró ok(ok) fennállása miatt érvénytelenek.
III.1.2) Az első tárgyalás időpontja:

2020.02.20

III.1.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai:
A tárgyalás egyfordulós. Ajánlatkérő az ajánlattételre felkért és ajánlatot benyújtó ajánlattevőkkel együttesen tárgyal egy
fordulóban jelen ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki dokumentumokban
meghatározott műszaki tartalom alapján az ajánlattevők által megajánlott „Nettó ajánlati ár: Ft/hónap (Az ajánlati ár tartalmazza
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által biztosított finanszírozást is)” értékelési részszempontról. " Ajánlatkérő fenntartja
a jogot, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. Ajánlatkérő ezen döntéséről külön
értesítést küld az Ajánlattevőknek az EKR-en keresztül. Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel folytatott tárgyalásokat ezt követően
lezárja és az EKR-en keresztül felhívja ajánlattevőket egy végleges ajánlat beadására. Ajánlatkérő előírja, hogy a végleges,
ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatokat ajánlattevők az EKR-ben tegyék meg. Amennyiben ajánlattevő a tárgyalásra kiírt
időpontban nem jelenik meg, úgy ezt a tényt ajánlatkérő a tárgyalási jegyzőkönyvben rögzíti, és a korábban, teljes körűen
benyújtott ajánlatát veszi figyelembe a bírálat során. A tárgyalásról a helyszínen jegyzőkönyv készül, melyet a jelenlévő
ajánlattevőknek alá kell írnia, és ez az EKR-be feltöltésre kerül. Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban
meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve [Kbt. 100. § (
4) bekezdés]. Ajánlatkérő a tárgyalások tekintetében felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 101. § (2) bekezdésének
rendelkezéseire is. Az ajánlatkérő és az ajánlattevők közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb
érvényes ajánlatot tevővel, és a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést.

EKR001575352019

III.2) Adminisztratív információk
III.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
(KÉ-szám/évszám)

III.2.2) Ajánlatok benyújtásának határideje
Dátum, helyi idő:

2020.02.17

10:00

óra/perc

III.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
III.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
1

vagy Az időtartam hónapban:

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:
III.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2020.02.17

12:00

óra/perc

IV. szakasz: Kiegészítő információk
IV.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

IV.2) További információk
1. A benyújtandó dokumentumok körét, a benyújtás módját és a vonatkozó igazolások/dokumentumok tartalmára vonatkozó
részletes szabályokat ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között szerepelteti, valamint a benyújtandó nyilatkozatokról
formanyomtatvány mintákat bocsát ajánlattevők rendelkezésére. 2. Ajánlatkérő felhívja a figyelmét Ajánlattevőknek a Kbt. 100. §
(4) bekezdésére, amely szerint az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított harminc nap. 3.
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem írja elő és nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet (
projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. 4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell valamennyi, az eljárást
megindító felhívásban és dokumentumokban, illetve jogszabályokban meghatározott egyéb dokumentumot. 5. Fordítás: az
eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az idegen
nyelvű iratokat magyar fordításban is csatolni kell, figyelemmel a Kbt. 47. § (2) bekezdésére. Az ajánlatkérő nem köteles az
idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a
valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a verseny tisztaságát veszélyezteti. Az idegen nyelven benyújtott irat,
dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie
kell. 6. Árfolyamok: Az ajánlatban a különböző devizák forintra történő átszámításánál az eljárást megindító felhívás
megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban
szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses
dokumentum mögé kell csatolni. 7. Összeférhetetlenséggel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 25. §-ban
foglaltakra, ezen belül különösen a Kbt. 25. § (4) bekezdésében foglaltakra. 8. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy nem
alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot. Ajánlatkérő azonban eredménytelenné
nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést
eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható. 9. Ajánlatkérő a
szerződésben előírja a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti rendelkezéseket. 10. Az ajánlati ár számításához egyéb információ: a
funkcionális ügyeleti helység nagysága, mérete alapján számolhatnak az ajánlattevők átlagos rezsiköltséget, melyre vonatkozóan
további információ a dokumentációban található. 11. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart, de az ügyeleti központ épülete
annak nyitvatartási idejében egyénileg megtekinthető, vagy előre egyeztetett időpontban az épületbe történő bejutást
ajánlatkérő biztosítja, vezetés és egyéb tájékoztatás nélkül. 12. FAKSZ: dr. Egresi Márton (Lajstromszáma: OO563)

IV.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2020.02.05

EKR001575352019

(A rendszer automatikusan tölti)

EKR001575352019

