
BÍRÁLATI LAP

1.) Ajánlatkérő neveg címe: Mátraderecske Község Önkormányzata (Mátraderecske,
Hősök tere 12.)

2.) A közbeszerzési eljárás rendje:

A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 113. * (1)
bekezdése szerinti, nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli,
összefoglaló tájékoztatás közzétételével, és az eljárást megindító felhívás közvetlen
megküldésével induló, Kbt. III. rész szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő
közbeszerzési eljárás

3.) A közbeszerzés tárEva és mennyisége:

A közbeszerzés tárgy~:
„ Feladat-ellátási szerződés központi orvosi ügyelet ellátására” elnevezéssel szolgáltatás
megrendelése.

A közbeszerzés mennyisége:

Recsk, Bodony, Parád, Mátraballa, Mátraderecske, Parádsasvár, Sirok települések
közigazgatási területére kiterjedő központi orvosi ügyelet ellátása. Az érintett lakosság száma
2017.02.01. napján 10400 fő (népességszám alakulásával változhat ± 10%). Az ügyeleti
ellátás az ügyeleti körbe tartozó önkormányzat területén az állandó és nem állandó lakosokra,
valamint a felnőtt és a gyermek népességre egyaránt kiterjed (Vegyes körzet).

A központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátását ajánlattevő biztosítja Recsk, Bodony,
Parád, Mátraballa, Mátradercske, Parádsasvár, Sirok települések vonatkozásában.

Ügyeleti idő:
- munkanapokon 17:00 órától következő nap 08:00 óráig, pénteken 13:00-tól szombaton 8:00-
ig, hétvégén és munkaszüneti napokon 08:00 órától a következő munkanap 08:00 óráig tart.

Ügyeleti központ, központi ügyeleti rendelő: Ajánlatkérő által biztosított központi orvosi
ügyeleti rendelő (3245 Recsk, Kossuth Lajos út 167.), amely mindenben megfelel a 60/2003.
ESzCsM. rendeletben foglalt, a központi ügyelet szakmakódjára (4601) előírt feltételeknek,
mind az épített infrastruktúra, mind a berendezés, mind pedig a felszereltség vonatkozásában.

Központi orvosi ügyeleti rendelőben szolgálatot teljesítő humán erőforrás a teljes ügyeleti
időben:
. 1 fő, a 4/2000. BUM. rendelet 1 1.* (9)-ben foglalt feltételeknek megfelelő ügyeletes orvos
. 1 fő, a 60/2003. ESzCsM. rendelet, központi ügyeletre vonatkozó mellékletében megjelölt
ügyeletes szakdolgozó
• 1 fő ügyeletes gépkocsivezető

Ügyeleti gépjárművek:
Az ajánlatkérő ügyeleti gépjárművet nem biztosít, a gépjárművet és annak üzemeltetését az
ajánlattevőnek kell biztosítania.
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4./A hirdetmény me~küldésének időpontja:

2017. 04. 29.

5.) Az ajánlattételi határidő és az ajánlatok bontásának határideje és helye:
- az ajánlattétel határideje:

2017. május 10. 16:00 óra
helye:
dr. Járos László ügyvéd irodája
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 12./A I/l.

- az ajánlatok bontásának határideje:
2017. május 10. 16:00 óra
helye:
dr. Járos László ügyvéd irodája
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 12./A I/l.

6) Részvételi feltételek (kizáró okok, alkalmasság):

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. ~ (1)-(2) bekezdésekben
valamint a 63. ~ (1) b) pontj ában foglalt kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt
áll.

Az igazolás módja:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy
nem tartozik a felhívásban előírt 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 és a 10. * g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az
aj ánlatkérő köteles elfogadni, ha az aj ánlattevő vagy a részvételre jelentkező a
321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 7. ~ szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban
felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az
abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő
által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be
arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenrt az
eljárásban előírt kizáró okok.

Pénzügyi-gazdasági alkalmasság:

P/i.
A Kbt. 65. ~ (1) a.) és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. ~ (1) b.) pontja alapján az utolsó
3 lezárt üzleti évre vonatkozó. ajánlattevő saját vagy jo~elődie számviteli jogszabályok
szerinti beszámolói (mérleg. eredménykimutatás. kiegészítő melléklet) ajánlatban való
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csatolásával, ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha
az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a
beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható
beszámoló beküldése nem szükséges.

P12.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet l9.~ (1)
bekezdés d) pontja alapján az ajánlat benyújtásakor érvényes szakmai
felelősségbiztosításának (biztosítási kötvény) egyszerű másolatát.

Alkalmatlan az ajánlattevő

P/i.
ha a számviteli jogszabályok szerinti, az eljárást megelőző három lezárt üzleti év közül
mérleg szerinti eredménye egynél több esetben negatív.

P/2.
Ha nem rendelkezik érvényes, minimum 10.000.000,-Ft/év fedezeti összegű szakmai
felelősségbiztosítással.

Műszaki, illetve szakmai alkalmassá2:

Az aj ánlattevőnek csatolnia kell:

M/l. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21.~ (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a
szakembereknek bemutatását. végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetésével. akiket aj ánlattevő be kíván vonni a telj esítésbe (szakmai önéletrajz,
képzettséget. végzettséget igazoló bizonyítványok másolata).

Az alkalmasság minimunikövetelménvei. alkalmatlan az ajánlattevő. ha nem rendelkezik az
alábbi szakemberekkel:

• 1 fő, a 4/2000. (11.25.) BüM. rendelet 1 1.~ (9) bekezdésében foglalt képesítéssel rendelkező
orvos, aki a 4/2000. (11.25.) EüM. rendelet 11 .~ (9) bekezdésében foglalt képesítések
valamelyike terén legalább S év szakmai gyakorlattal rendelkezik.
• 1 fő, a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet központi ügyeletre vonatkozó mellékletében előírt
képzettséggel rendelkező ápoló.
• 1 fő gépkocsivezető

7.) Bírálati szempont:

Az összességében legelőnyösebb ajánlat

8.) Ajánlattevők neve, székhelye, az ajánlatok bírálati szempontok szerinti tartalmi
elemei, érdemi bírálat:
Az ajánlattételi határidő lejártáig 2 darab ajánlat érkezett közvetlen benyújtás útján.
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1.)
1. Ajánlattevő neve: FARMAVIZIT KFT.

Ajánlattevő székhelye: 3327 Nova], Tardi Út 14.
Az értékelési szempont szerinti nettó 1.900.000,-Ft./hó
netto ajanlati ar:
A szakmai terv: 18 oldal

2. Ajánlattevő neve: Pannon Paramedic Kft.

.. ‘. . 3070 Bátonyterenye, Molnár Sándor ÚtAjanlattevo szekhelye: 1-3.

Az értékelési szempont szerinti nettó
ajánlati ár: nettó 1.850.000,-Ft./hó

A szakmai terv: 52-141 oldal

9.) Hiánypótlás:

Az ajánlatkérő mindkét ajánlattevőt hiánypótlásra szólította fel, amely felhívásnak az mindkét
ajánlattevő határidőben eleget tett.

10.) Az értékelés eredménye: Mint Mátraderecske Község Önkormányzata Bíráló
Bizottságának tagja a fent leírtak szerint elvégeztem az ajánlatok értékelését.

Álláspontom szerint mindkét a] ánlattevő ajánlata megfelel az aj ánlattételi felhívásban és a
dokumentációban meghatározott feltételeknek.

Az ajánlattevők a kizáró okok alá nem tartozásukat, a pénzügyi-gazdasági és műszaki-
szakmai alkalmasságukat formai és tartalmi szempontból egyaránt megfelelő módon
igazolták. Mindezekkel összefüggésben valamennyi ajánlattevő ellenőrzésre került a Kbt. és a
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KB 2012. évi 58. szám, 2012. május 23.) alapján. Az
a] ánlattevők az ajánlatukat az eljárást megindító hirdetményben és az a] ánlattételi
dokumentációban meghatározott szabályok szerint nyújtották be, így ajánlatuk érvényesnek
tekinthető.

A bírálati szempontok szerinti értékelés

1. Havi nettó vállalási ár (az OEP frnanszírozáson felül, HUF) 70

2. Az egészségügyi ellátás magas minőségét, a jogszabályokban előírt adminisztratív
kötelezettségek magas színvonalú ellátását biztosító szakmai terv minősége. 30
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1. Havi nettó vállalási ár

Az elbírálás képlete

1. ba Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az
aj ánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a
többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva
forditottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

P — p~ = AlOCiobb

‘~ruax 1~min A vizsgált

azaz
A1 bb= egjo (P»~’ ‘~niin ) + ‘~rnin

A vizsgált

ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P mm: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

1. FARMAVIZTIT KFT. 1.900.000,-Ftíhó

P=100 x legkedvezőbb ár/vizsgált ár, azaz 100*1.850.000/l.900.000 =0.97 100*0.97=97

97 pont szorozva a súlyszámmal (70): 97*70 = 6790 pont

2. Pannon Paremedic Kft. 1.850.000,-Ft/hó

P=100 x legkedvezőbb ár/vizsgált ár, azaz 100*l.850.000/1.850.0001 100*1=100

100 pont szorozva a súlyszámmal (70): 100*70 = 7000 pont

2. Az e~észségü~yi ellátás magas minősé$t, a jogszabályokban előírt
adminisztratív kötelezettségek magas színvonalú ellátását biztosító szakmai

terv minősége

Két ajánlat esetén a legjobb szakmai tervet benyújtó ajánlattevő lesz a sorrendben az első, így
a legmagasabb 100 pontot kapja, a második ajánlattevő ajánlata lesz az utolsó a sorban, amely
így 50 pontot kap.

Az így megállapított pontszámok kerülnek a felhívásban meghatározott súlyszámmal (30)
megszorzásra.

1. A FARMAVIZTIT KFT. szakmai terve 400 pont lett (2. hely), ez 50 pontot ér. Ezt
szorozva a súlyszámmal (30): 50*30 = 1500 pont

2. A Pannon Paremedic Kft. szakmai terve 500 pont lett (1. hely), ez így 100 pontot ér
szorozva a súlyszámmal (30): 100*30 = 3000 pont



összesítés:

Pannon Paramedic Kft. összesen 10000 pont (7000+3000), Farmavizit Mt. öszesen 8290
pont (6790±1500)

Az értékelés alapján megállapítottam, hogy jelen közbeszerzési eljárásban:

A Pannon Paramedic Kft. és a FARMAVIZIT Kft. megfelel az ajánlattételi felhívásban
és a dokumentációban meghatározott feltételeknek. Mindkét ajánlattevő alkalmas a
szerződés teljesítésére, és velük szemben nem áll fenn kizáró ok.

A fentiek alapján javaslom a közbeszerzési eljárás nyertesének javaslom nyilvánítani a
Pannon Paramedic Kft. ajánlattevő ajánlatát.

A szakértő szakvéleményével nem értek egyet.

Kelt.: Recsk, 2017. június 02.

Dr. Dékány M a
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1.) Ajánlatkérő neve, címe: Mátraderecske Község Önkormányzata (Mátraderecske,
Hősök tere 12.)

2.) A közbeszerzési eljárás rendje:

A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 113’ * (1)
bekezdése szerinti, nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli,
összefoglaló tájékoztatás közzétételével, és az eljárást megindító felhívás közvetlen
megküldésével induló, Kbt. III. rész szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő
közbeszerzési eljárás

3.) A közbeszerzés tárava és mennyisége:

A közbeszerzés tár~ya:
„ Feladat-ellátási szerződés központi orvosi ügyelet ellátására” elnevezéssel szolgáltatás
megrendelése.

A közbeszerzés mennyisége:

Recsk, Bodony, Parád, Mátraballa, Mátraderecske, Parádsasvár, Sirok települések
közigazgatási területére kiterjedő központi orvosi ügyelet ellátása. Az érintett lakosság száma
2017.02.01. napján 10400 fő (népességszám alakulásával változhat ± 10%). Az ügyeleti
ellátás az ügyeleti körbe tartozó önkormányzat területén az állandó és nem állandó lakosokra,
valamint a felnőtt és a gyermek népességre egyaránt kiterjed (Vegyes körzet).

A központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátását ajánlattevő biztosítja Recsk, Bodony,
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ügyeleti rendelő (3245 Recsk, Kossuth Lajos űt 167.), amely mindenben megfelel a 60/2003.
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mind az épített infrastruktúra, mind a berendezés, mind pedig a felszereltség vonatkozásában.

Központi orvosi ügyeleti rendelőben szolgálatot teljesítő humán erőforrás a teljes ügyeleti
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- az ajánlattétel határideje:
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dr. Sáros László ügyvéd irodája
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 12./A Ill.

6) Részvételi feltételek (kizáró okok, alkalmasság):
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Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. ~ (1)-(2) bekezdésekben
valamint a 63. * (1) b) pontjában foglalt kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt
áll.
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Az ajánlattevőnek az ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy
nem tartozik a felhívásban előírt 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 és a 10. ~ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az
aj ánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a
321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 7. ~ szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban
felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az
abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő
által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be
arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az
eljárásban előírt kizáró okok.

Pénzü~yi-~azdasá~i alkalmassáE:

P/i.
A Kbt. 65. ~ (1) a.) és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. ~ (1) b.) pontja alapján az utolsó
3 lezárt üzleti évre vonatkozó. ajánlattevő saját vagy jo~elődje számviteli jogszabályok
szerinti beszárnolói (mérle~. eredménykimutatás. kiegészítő melléklet) ajánlatban való
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csatolásával, ha a ~azdasá~i szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha
az ajánlatkérő által kért beszámoló a cé~információs szolgálat honlapján me~ismerhető, a
beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a cé2információs szol~á1at honlapján megtalálható
beszámoló beküldése nem szükséRes.

P12.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19.~ (1)
bekezdés cl) pontja alapján az ajánlat benyújtásakor érvényes szakmai
felelőssé~biztosításának (biztosítási kötvény) e~yszerű másolatát.

Alkalmatlan az ajánlattevő

P/i.
ha a számviteli jogszabályok szerinti, az eljárást megelőző három lezárt üzleti év közül
mérleg szerinti eredménye egynél több esetben negatív.

P/2.
Fia nem rendelkezik érvényes, minimum 10.000.000,-Ft/év fedezeti összegű szakmai
felelősségbiztosítással.

Műszaki, illetve szakmai alkalmassá2:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

M/l. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21.~ (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a
szakembereknek bemutatását, végzettsé~ük vagy képzettségük. szakmai tapasztalatuk
ismertetésével, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe (szakmai önéletrajz,
képzettséget. vé~zettsé~et igazoló bizonyítványok másolata).

Az alkalmassáR minimumkövetelményei, alkalmatlan az ajánlattevő. ha nem rendelkezik az
alábbi szakemberekkel:

• 1 fő, a 4/2000. (11.25.) EÜM. rendelet 1 1.* (9) bekezdésében foglalt képesítéssel rendelkező
orvos, aki a 4/2000. (11.25.) EÜM. rendelet I 1.~ (9) bekezdésében foglalt képesítések
valamelyike terén legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik.
. 1 fő, a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet központi ügyeletre vonatkozó mellékletében előírt
képzettséggel rendelkező ápoló.
• 1 fő gépkocsivezető

7.) Bírálati szempont:

Az összességében legelőnyösebb ajánlat

8.) Ajánlattevők neve, székhelye, az ajánlatok bírálati szempontok szerinti tartalmi
elemei, érdemi bírálat:
Az ajánlattételi határidő lejártáig 2 darab ajánlat érkezett közvetlen benyújtás útján.
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1.)
1. Ajánlattevő neve: FARMAVIZIT KFT.

Ajánlattevő székhelye: 3327 Novaj, Tardi Út 14.
Az értékelési szempont szerinti nettó 1.900.000,-Ft/hó
netto ajanlati ar:
A szakmai terv: 18 oldal

2. Ajánlattevő neve: Pannon Paramedic Kft.

.. ‘, . 3070 Bátonyterenye, Molnár Sándor útAjanlattevo szekhelye: 1-3

Az értékelési szempont szerinti nettó
ajánlati ár: nettó 1.850.000,-Ft./hó

A szakmai terv: 52-141 oldal

93 Hiánypótlás:

Az ajánlatkérő mindkét ajánlattevőt hiánypótlásra szólította fel, amely felhívásnak az mindkét
ajánlattevő határidőben eleget tett.

103 Az értékelés eredménye: Mint Mátradereeske Község Önkormányzata Bíráló
Bizottságának tagja a fent leírtak szerint elvégeztem az ajánlatok értékelését.

Álláspontom szerint mindkét aj ánlattevő ajánlata megfelel az aj ánlattételi felhívásban és a
dokumentációban meghatározott feltételeknek.

Az ajánlattevők a kizáró okok alá nem tartozásukat, a pénzügyi-gazdasági és műszaki-
szakmai alkalmasságukat formai és tartalmi szempontból egyaránt megfelelő módon
igazolták. Mindezekkel összefüggésben valamennyi ajánlattevő ellenőrzésre került a Kbt. és a
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KE 2012. évi 58. szám, 2012. május 23.) alapján. Az
aj ánlattevők az ajánlatukat az eljárást megindító hirdetményben és az aj ánlattételi
dokumentációban meghatározott szabályok szerint nyújtották be, így ajánlatuk érvényesnek
tekinthető.

A bírálati szempontok szerinti értékelés

1. Havi nettó vállalási ár (az OEP frnanszírozáson felül, HUF) 70

2. Az egészségügyi ellátás magas minőségét, a jogszabályokban előírt adminisztratív
kötelezettségek magas színvonalú ellátását biztosító szakmai terv minősége. 30
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1. Ravi nettó vállalási ár

Az elbírálás képlete

1. ha Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az
aj ánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a
többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva
fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

P emin = Alegiobu

‘~max emin Avj._gáit
azaz

A1 bb
p = ego ~ 1~rnin ) ± ~mjn

A vizsgáit

ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P mm: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

1. FARMAVIZTIT KFT. 1.900.000,-Ft/hó

P=l00 x legkedvezőbb ár/vizsgált ár, azaz 100*l.850.000/1.900.000 =0.97 100*0.97=97

97 pont szorozva a súlyszámmal (70): 97*70 = 6790 pont

2. Pannon Paremedie Kft. 1.850.000,-Ft/hó

P=100 x legkedvezőbb ár/vizsgált ár, azaz 100*1.850.000/l.850.0001; 100*1=100

100 pont szorozva a súlyszámmal (70): 100*70 = 7000 pont

2. Az egészsé~üzvi ellátás ma2as minőségét, a joEszabályokban előírt
adminisztratív kötelezettségek ma2as színvonalú ellátását biztosító szakmai

terv miflősé2e

Két ajánlat esetén a legjobb szakmai tervet benyújtó ajánlattevő lesz a sorrendben az első, így
a legmagasabb 100 pontot kapja, a második ajánlattevő ajánlata lesz az utolsó a sorban, amely
így 50 pontot kap.

Az így megállapított pontszámok kerülnek a felhívásban meghatározott súlyszámmal (30)
megszorzásra.

1. A FAR3VIAVIZTIT KFT. szakmai terve 400 pont lett (2. hely), ez 50 pontot ér. Ezt
szorozva a súlyszámmal (30): 50*30 = 1500 pont

2. A Pannon Paremedic Kft. szakmai terve 500 pont lett (1. hely), ez így 100 pontot ér
szorozva a súlyszámmal (30): 100*30 = 3000 pont



Összesítés:

Pannon Paramedic Kft. összesen 10000 pont (70004-3000), Farmavizit Kft. öszesen 8290
pont (6790±1500)

Az értékelés alapján megállapítottam, hogy Jelen közbeszerzési eljárásban:

A Pannon Paramedic Kft. és a FARMAVIZIT Kft. megfelel az ajánlattételi felbívásban
és a dokumentációban meghatározott feltételeknek. Mindkét ajánlattevő alkalmas a
szerződés teljesítésére, és velük szemben nem áll fenn kizáró ok.

A fentiek alaDján javaslom a közbeszerzési eljárás nyertesének javaslom nyilvánítani a
Pannon Paramedic Kft. ajánlattevő ajánlatát.

Kelt.: Recsk, 2017. június 02.

Dr. 3 ab Dorottya



BÍRÁLATI LAP

1.) Ajánlatkérő neve, címe: Mátraderecske Község Önkormányzata (Mátraderecske,
Hősök tere 12.)

2.) A közbeszerzési eljárás rendje:

A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 113. * (1)
bekezdése szerinti, nyílt eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli,
összefoglaló tájékoztatás közzétételével, és az eljárást megindító felhívás közvetlen
megküldésével induló, Kbt. III. rész szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő
közbeszerzési eljárás

3.) A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

A közbeszerzés tárgya:
„ Feladat-ellátási szerződés központi orvosi ügyelet ellátására” elnevezéssel szolgáltatás
megrendelése.

A közbeszerzés mennyisége:

Recsk, Bodony, Parád, Mátraballa, Mátraderecske, Parádsasvár, Sirok települések
közigazgatási területére kiteijedő központi Orvosi ügyelet ellátása. Az érintett lakosság száma
2017.02.01. napján 10400 fő (népességszám alakulásával változhat ± 10%). Az ügyeleti
ellátás az ügyeleti körbe tartozó önkormányzat területén az állandó és nem állandó lakosokra,
valamint a felnőtt és a gyermek népességre egyaránt kiterjed (Vegyes körzet).

A központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátását ajánlattevő biztosítja Recsk, Bodony,
Parád, Mátraballa, Mátradercske, Parádsasvár, Sirok települések vonatkozásában.

Ügyeleti idő:
- munkanapokon 17:00 órától következő nap 08:00 óráig, pénteken 13:00-tól szombaton 8:00-
ig, hétvégén és munkaszüneti napokon 08:00 órától a következő munkanap 08:00 óráig tart.

Ügyeleti központ, központi ügyeleti rendelő: Ajánlatkérő által biztosított központi orvosi
ügyeleti rendelő (3245 Recsk, Kossuth Lajos Út 167.), amely mindenben megfelel a 60/2003.
ESzCsM. rendeletben foglalt, a központi ügyelet szakmakódjára (4601) előírt feltételeknek,
mind az épített infrastruktúra, mind a berendezés, mind pedig a felszereltség vonatkozásában.

Központi orvosi ügyeleti rendelőben szolgálatot teljesítő humán erőforrás a teljes ügyeleti
időben:
. 1 fő, a 4/2000. EüM. rendelet 11 .* (9)-ben foglalt feltételeknek megfelelő ügyeletes orvos
• 1 fő, a 60/2003. ESzCsM. rendelet, központi ügyeletre vonatkozó mellékletében megjelölt
ügyeletes szakdolgozó
• 1 fő ügyeletes gépkocsivezető

Ügyeleti gépjárművek:
Az ajánlatkérő ügyeleti gépjárművet nem biztosít, a gépjárművet és annak üzemeltetését az
ajánlattevőnek kell biztosítania.
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4./A hirdetmény me2küldésének időpontja:

2017. 04. 29.

5.) Az ajánlattéteH határidő és az ajánlatok bontásának határideje és helye:
- az ajánlattétel határideje:

2017. május 10. 16:00 óra
helye:
dr. Járos László ügyvéd irodája
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 12./A 111.

- az ajánlatok bontásának határideje:
2017. május 10. 16:00 óra
helye:
dr. Járos László ügyvéd irodája
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 12./A UI.

6) Részvételi feltételek (kizáró okok, alkalmassá2):

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet aj ánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. ~ (l)-(2) bekezdésekben
valamint a 63. ~ (1) b) pontjában foglalt kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt
áll.

Az i~azo1ás módja:

Az aj ánlattevőnek az aj ánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy
nem tartozik a felhívásban előírt 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 és a 10. ~ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az
aj ánlatkérő köteles elfogadni, ha az aj ánlattevő vagy a részvételre jelentkező a
321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 7. ~ szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban
felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az
abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő
által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az aj ánlattevő felel.

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be
arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az
eljárásban előírt kizáró okok.

Pénzü~yi-~azdasági alkaImassá~:

P/i.
A Kbt. 65. ~ (1) a.) és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. ~ (1) b.) pontja alapján az utolsó
3 lezárt üzleti évre vonatkozó. ajánlattevő saját vagy jo~elődje számviteli jo~szabályok
szerinti beszámolói (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) ajánlatban való
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csatolásával, ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha
az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető. a
beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható
beszámoló beküldése nem szükséges.

P12.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet l9.~ (1)
bekezdés d) pontja alapján az ajánlat benyújtásakor érvényes szakmai
felelősségbiztosításának (biztosítási kötvény) egyszerű másolatát.

Alkalmatlan az ajánlattevő

P/i.
ha a számviteli jogszabályok szerinti, az eljárást megelőző három lezárt üzleti év közül
mérleg szerinti eredménye egynél több esetben negatív.

P12.
Ha nem rendelkezik érvényes, minimum 10.000.000,-Ft/év fedezeti összegű szakmai
felelősségbiztosítással.

Műszaki, illetve szakmai alkalmassá2:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

Mu. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 2l.$ (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a
szakembereknek bemutatását, végzettségük vagy képzettségük. szakmai tapasztalatuk
ismertetésével, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe (szakmai önéletrajz.
képzettséget. végzettséget igazoló bizonyíwányok másolata).

Az alkalmasság minimumkövetelményei. alkalmatlan az ajánlattevő. ha nem rendelkezik az
alábbi szakembereklcel:

• 1 fő, a 4/2000. (11.25.) RUM. rendelet 11.~ (9) bekezdésében foglalt képesítéssel rendelkező
orvos, aki a 4/2000. (11.25.) BüM. rendelet 1 1.* (9) bekezdésében foglalt képesítések
valamelyike terén legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik.
• 1 fő, a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet központi ügyeletre vonatkozó mellékletében előírt
képzettséggel rendelkező ápoló.
• 1 fő gépkocsivezető

7.) Bírálati szempont:

Az összességében legelőnyösebb ajánlat

8.) Ajánlattevők neve, székhelye, az ajánlatok bírálati szempontok szerinti tartalmi
elemei, érdemi bírálat:
Az ajánlattételi határidő lejártáig 2 darab ajánlat érkezett közvetlen benyújtás útján.
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1.)
1. Ajánlattevő neve: FARMAVIZIT KFT.

Ajánlattevő székhelye: 3327 Novaj, Tardi út 14.
Az értékelési szempont szerinti nettó 1.900.000,-Ft./hó
netto ajanlati ar:
A szakmai terv: 18 oldal

2. Ajánlattevő neve: Pannon Paramedic Kit.

.‚ „ ‚ 3070 Bátonyterenye, Molnár Sándor útAjanlattevo szekhelye: 1-3

Az értékelési szempont szerinti nettó
ajánlati ár: nettó 1.850.000,-Ft./hó

A szakmai terv: 52-141 oldal

9.) Hiánypótlás:

Az ajánlatkérő mindkét ajánlattevőt hiánypótlásra szólította fel, amely felhívásnak az mindkét
aj ánlattevő határidőben eleget tett.

10.) Az értékelés eredménye: Mint Mátraderecske Község Önkormányzata Bíráló
Bizottságának tagja a fent leírtak szerint elvégeztem az ajánlatok értékelését.

Álláspontom szerint mindkét aj ánlattevő ajánlata megfelel az aj ánlattételi felhívásban és a
dokumentációban meghatározott feltételeknek.

Az ajánlattevők a kizáró okok alá nem tartozásukat, a pénzügyi-gazdasági és műszaki-
szakmai alkalmasságukat formai és tartalmi szempontból egyaránt megfelelő módon
igazolták. Mindezekkel összefüggésben valamennyi ajánlattevő ellenőrzésre került a Kbt. és a
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KB 2012. évi 58. szám, 2012. május 23.) alapján. Az
ajánlattevők az ajánlatukat az eljárást megindító hirdetményben és az aj ánlattételi
dokumentációban meghatározott szabályok szerint nyújtották be, így ajánlatuk érvényesnek
tekinthető.

A bírálati szempontok szerinti értékelés

1. Havi nettó vállalási ár (az OEP finanszírozáson felül, HUF) 70

2. Az egészségügyi ellátás magas minőségét, a jogszabályokban előírt adminisztratív
kötelezettségek magas színvonalú ellátását biztosító szakmai terv minősége. 30
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1. Havi nettó vállalási ár

Az elbírálás képlete

1. ba Fordított arányosítás; ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az
ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) ad] a, a
többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva
fordítottan arányosan számol] a ki a pontszámokat.

1~mjn = A]C~Obb

1~rnax — P,»~, A vizsgáIt

azaz
= A10~~5 (Pinax Pm~n )± emin

ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max; a pontskála felső határa
P mm: a pontskála alsó határa
A legjobb; a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A legrosszabb; a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

1. FARMAVIZTIT KFT. 1.900.000,-Ft./hó

P=tOO x legkedvezőbb ár/vizsgált ár, azaz 100*1.850.000/1.900.000 =0.97 100*0.97=97

97 pont szorozva a súlyszámmal (70); 97*70 = 6790 pont

2. Pannon Paremedic Kft. 1.850.000,-Ft/hó

P=100 x legkedvezőbb ár/vizsgált ár, azaz 100*1.850.000/1.850.000=1; 100*1=100

100 pont szorozva a súlyszámmal (70); 100*70 = 7000 pont

2. Az euészs&üwyi ellátás macas minősé2ét, a jo~szabályokban előírt
adminisztratív kötelezettsé2ek magas színvonalú ellátását biztosító szakmai

terv minősége

Két ajánlat esetén a legjobb szakmai tervet benyújtó ajánlattevő lesz a sorrendben az első, így
a legmagasabb 100 pontot kapja, a második ajánlattevő ajánlata lesz az utolsó a sorban, amely
Így 50 pontot kap.

Az Így megállapított pontszámok kerülnek a felhívásban meghatározott súlyszámmal (30)
megszorzásra.

1. A FARMAVIZTIT KFT. szakmai terve 400 pont lett (2. hely), ez 50 pontot ér. Ezt
szorozva a súlyszámmal (30); 50*30 = 1500 pont

2. A Pannon Paremedic Kft. szakmai terve 500 pont lett (1. hely), ez így 100 pontot ér
szorozva a súlyszámmal (30); 100*30 = 3000 pont

“
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Osszesítés:

Pannon Paramedic Kft. összesen 10000 pont (7000+3000), Farmavizit Kft. öszesen 8290
pont (6790+1500)

Az értékelés alapján megállapítottam, hogy jelen közbeszerzési eljárásban:

A Pannon Paramedic Kft. és a FARMAVIZIT Kft. megfelel az ajánlattételi felhívásban
és a dokumentációban meghatározott feltételeknek. Mindkét ajánlattevő alkalmas a
szerződés teljesítésére, és velük szemben nem áll fenn kizáró ok.

A fentiek alapján javaslom a közbeszerzési eljárás nyertesének javaslom nyilvánítani a
Pannon Paramedic Kft. ajánlattevő ajánlatát.

Kelt.: Recsk, 2017. június 02.
-. ~ —7 .

Kissné Tornay Henriette /



DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017. június 02. napján Recsk Nagyközség Önkormányzatának hivatalos
helyiségében, 3245 Recsk, Kossuth L. u. 165. szám alatt 15 óra 00 perckor.

Tárgy: „Feladat-ellátási szerződés központi orvosi ügyeleti tevékenység ellátására”
elnevezésű közbeszerzési eljárásban érkezett ajánlatok bírálata.

Jelen vannak a bíráló bizottság tas~jai:
- Dr. Jakab Dorottya
- Kissné Tornay Henriette
- Dr. Dékány Mária

Mátradereeske Község Önkormányzata (Mátraderecske, Hősök tere 12.), mint ajánlatkérő
„Feladat-ellátási szerződés központi orvosi ügyeleti tevékenység ellátására” elnevezéssel,
szolgáltatás megrendelése tárgyban, a Kbt. III. része szerinti közbeszerzési eljárást folytat le,
nemzeti eljárásrendben. Az eljárást megindító hirdetmény megküldésének napj a: 2017. április
29.

Az ajánlatok bontására 2017. május hó 10. napján 16:00 órától került sor. Ajánlatot a
következő aj ánlattevők nyújtottak be az alábbi tartalommal:

1.)
Ajánlattevő neve: FARMAVIZIT KFT.
Ajánlattevő székhelye: 3327 Novaj, Tardi út 14.
Az értékelési szempont szerinti nettó . .

ajánlati ár: netto 1.900.000,-Ft./ho

A szakmai terv: 18 oldal
2.)

Ajánlattevő neve: Pannon Paramedic Kft.

Ajánlattevő székhelye: 3070 Bátonyterenye, Molnár Sándor (it 1-3.
Az értékelési szempont szerinti
nettó ajánlati ár: nettó 1.850.000,-Ft./hó

A szakmai terv: 52-141 oldal

A hiánypótlást követően a bírálóbizottság megvizsgálta, hogy a végleges ajánlatok
megfelelnek-e a felhívás és a dokumentáció tartalmának, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek. A bírálóbizottság a beérkezett ajánlatokat az aj ánlattételi
felhívásban és aj ánlattételi dokumentációban meghatározott előírások, valamint elbírálási
szempont alapján a felvilágosítás illetőleg hiányok pótlását követően megvizsgálta, és
mindkét ajánlatot érvényesnek találta, továbbá mindkét aj ánlattevőt aj ánlattevőket
alkalmasnak találta a szerződés teljesítésére.



A bírálóbizottság részletes vizsgálat tárgyává tette az esetleges kizárás szükségességét, az
ajánlatok érvényességét, a formai és tartalmi szabályoknak való megfelelését és szakmai
véleményét mindezek alapján alakította ki.
Az ajánlatok áttanulmányozását követően a bírálóbizottság kialakította egységes álláspontját.

A bírálóbizottság az ajánlattal kapcsolatos szakmai véleményét, értékelését, valamint
javaslatait és annak indokait a bírálati lapok és a jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét
képező írásbeli szakvéleménye tartalmazza. A bírálóbizottság a szakvéleményében kifejtett
indokok alapján az alábbi javaslatokat teijeszti döntéshozó elé.

1. Az ajánlattevő kizárásával, valamint az ajánlatok érvénytelensépével kapcsolatos
döntések

1.1. A Bíráló Bizottság megállapítja, hogy ajánlattevö kizárása az eljárás folyamán nem vált
indokolttá.

1.2. Megállapítja továbbá, hogy a beérkezett ajánlatok közül egyik kapcsán sem merült fel
kizárási ok, így mindkét ajánlattevő ajánlata érvényesnek tekintendő.

2. Az érdemi döntéssel kapcsolatos javaslat

A bírálóbizottság javasolja a döntéshozónak, hogy a közbeszerzési eljárásban a bírálati
lapokban és az írásbeli szakvéleményben fellelhető indokok alapján nyertes ajánlattevőnek:

Pannon Paramedic Kft..-t 3070 Bátonyterenye, Molnár Sándor Út 1. hirdesse ki.

Dr. Dékány Mária a szakértő szakmai véleményével nem ért egyet.
A bírálóbizottság elnöke az ülést bezárja.

A jegyzőkönyv lezárva: 15 óra 20 perckor.

k.m.f.

Recsk, 2017. június 02.

D . Jakab Dorottya a Kissné Tornay Henrie~
a Bíráló Bizottság elnöke a Bíráló Bizottság tagja

~poc&~1 kkő-q
Dr. Dékány{Mária

a Bíráló Bizottság tagja



Ugyeleti tev6kgnyq6sr?akmai 6rt6kel6se
Farmazivit KFT

A szakmai tevekenys d g drt6kel6se sorbarend ez6s m6 dszer6vel t6rt6nt.
Az egyes 6rt6kelt jellemz6k krildn kertiltek 6rt6ke16sre, majd a jellemzflkre kapott
pontok osszead6sra keri.ilnek" (Ar6nyos a ponto z6s 0......100-ig. K6t aj6nl attevo eset6n
a sorrendben els6 100 pont, a m6sodik 50 pontot kap.)

A szakmai terv 6rt6kelt jellemz6i a kiivetkez6k:

A, Az iigyeletben feladatot ell6t6k tevdkenysegi kordnek meghatdrozdsa 100 pont
B. Az iigyeleti tev6kenys6g dokumentdci6s rendjdnek bemutat6sa 50 pont
C. Az egyes tigyeleti betegell6tdsokr6l, a p6ciens h6ziorvosa irtnyabatortdn6 tajekoztaLits tervezett
rendszerdnek bemutatdsa 50 pont
D. Az tigyeleti ell6t6ssal kapcsolatos beteg-panaszok ajfunlattevo 1llalikivizsg6l6s6ra vonatkoz6
szabillyoztts bemutat6sa: 50 pont
E. AzAj6nlatk6r6 szakmai tervezo tev6kenys6g6nek titmogatdsdra alkalmas, azigyeletiell6t6s
szakmai jellemzoit adekv5tan leir6 jelentdsi rendszer tervezet6nek bemutat6sa 100 pont
F Rendorhat6s6gi megkeres6sre v6gzett tigyeleti tev6kenys6 g szab6lyoz6s6nak ismertetdse 50 pont

Osszesitve tehft a Farmavizit KFT pontja:
,aa

400 pont

Nagyrdde, 2017. m6jus 23.

W l,{N/'!
Dr. T6th Eszter Eniko

h6ziorvos, foglalkoz6s-egdszsdgiigyi
SZaKOIV S

Semmelweis Egyetem Csaliidorvosi Tanszdk
oktat6 orvosa

MOK Gyongycisi Tenileti Szervezetenek
Y illaszt okeri.il eti E lnoke

MEDIWOtsl( Hfi, 6s $eols" Bt.
32 14 Nag[n6rle, F 5 (,.t 77 .

' Cg.: i0 0i-'-il11{.r'195
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Ugyeleti tev6Fpnys6siza kmai 6rt6kel6se
Pannon Paramedic KFT

A szakmai tevdkenysdg 6rtdkel6se sorbarendez6s rn6dszerdvel tort6nt.
Az egyes 6rtdkelt jellemz6k kiilon keriiltek 6rtdkeldsre, majd a jellemz6kre kapott pontok
osszeaddsra kertilnek. (Arrinyos a pontoz6s 0......100-ig, Kdt ajhnlattev6 esetdn a sorrendben
els6 100 pont, a m6sodik 50 pontot kap.)

A szakmai terv 6rt6kelt jellemzdi a kdvetkezdk:

A, Az iigyeletben feladatot ell6t6k tevdkenysdgi kcir6nek meghatfiroz6sa 50 pont
B. Az tigyeleti tevdkenysdg dokument6ci6s rendjdnek bemutat6sa 100 pont
C. Az egyes iigyeleti betegell6t6sokr6l, a pdciens h6ziorvosa irtnyhba tcirt6no tttjekoztatas tervezett
rendszer6nek bemutat6sa 100 pont
D. Az rigyeleti ell6t6ssal kapcsolatos beteg-panaszok ajitnlattevo iitalikivizsg6l6s6ra vonatkoz6
szabtiyoz|s bemutat6sa: 100 pont
E . Az Aj6nlatkdro szakrnai tervezo tevdkenys6genek t6mogatfstra alkalmas, az iigyeleti el16t6s
szakmai jellemzoit adekvdtan leiro jelentdsi rendszer tervezetdnek bemutat6sa 50 pont
F. Rendorhat6s6gi megkeresdsre vdgzett iigyeleti tev6kenysd g szab6lyoz6sdnak ismerletdse 100
pont

Osszesitve tehit a Pannon Paramedic KFT pontja: 500 pont

Nagyrdde, 2017. mdjus 23.

Dr. Toth Eszter Enik6
h6ziorvo s, fo glalkozits - e 96 szs d grigyi

szakorvos
Semmelweis Egyetem Csal6dorvosi Tanszdk

oktat6 orvosa
MOK Gycingydsi Tertileti Szervezetdnek

Vdlaszt6kertileti Elndke



MÁTRÁDERECSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Bírálóbizottsága írásbeli szakvéleménye

Készült: 2017. június 02.. napján Recsk Nagyközség Önkormányzatának hivatalos
helyiségében 3245 Recsk, Kossuth L. u. 165. szám alatt 15 óra 00 perckor.

Tárgy: A „Feladat-ellátási szerződés központi orvosi ügyeleti tevékenység ellátására”
elnevezésű közbeszerzési eljárásban érkezett ajánlatok bírálata.

Jelen vannak a bíráló bizottság ta~jai:
- Dr. Jakab Dorottya
- Kissné Tornay Henriette
- Dr. Dékány Mária

Mátraderecske Község Önkormányzata (Mátraderecske, Hősök tere 12.), mint ajánlatkérő
„Feladat-ellátási szerzó’dés központi Orvosi ügyeleti tevékenység ellátása” elnevezéssel,
szolgáltatás megrendelése tárgyban, a Kbt. III. része szerinti közbeszerzési eljárást folytat le,
nemzeti eljárásrendben. Az eljárást megindító hirdetmény feladásának napja: 2017. 04. 29.

Az ajánlatok bontására 2017. 05. hó 10. napján 16:00 órától került sor. Ajánlatot a következő
ajánlattevők nyújtottak be az alábbi tartalommal:

1.)
Ajánlattevő neve: FARMAVIZIT KFT.
Ajánlattevő székhelye: 3327 Novaj, Tardi út 14.
Az értékelési szempont szerinti nettó ‚ .

. . netto 1.900.000,-Ft./hoajanlati ar:

A szakmai terv: 18 oldal
2.)

Ajánlattevő neve: Pannon Paramedic JUt.

Ajánlattevő székhelye: 3070 Bátonyterenye, Molnár Sándor út 1-3.
Az értékelési szempont szerinti
nettó ajánlati ár: nettó 1.850.000,-Ft./hó

A szakmai terv: 52-141 oldal

A hiánypótlást követően a bírálóbizottság megvizsgálta, hogy a végleges ajánlatok
megfelelnek-e a felhívás és a dokumentáció tartalmának, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek. A bírálóbizottság a beérkezett ajánlatokat az ajánlattételi
felhívásban és aj ánlattételi dokumentációban meghatározott előírások, valamint elbírálási
szempont alapján a felvilágosítás illetőleg hiányok pótlását követően megvizsgálta, és
mindkét ajánlatot érvényesnek találta, továbbá mindkét aj ánlattevőt ajánlattevőket
alkalmasnak találta a szerződés teljesítésére.



A bírálóbizottság részletes vizsgálat tárgyává tette az esetleges kizárás szükségességét, az
ajánlatok érvényességét, a formai és tartalmi szabályoknak való megfelelését és szakmai
véleményét mindezek alapján alakította ki. A fentiekben megjelölt indokok alapján a
bírálóbizottság egybehangzó álláspontja az, hogy ajánlatkérő számára az összességében a
legelőnyösebb ajánlatot a Pannon Paramedic Kft. (3070 Bátonyterenye, Molnár Sándor Út
1.) nyÚjtotta be.

Erre tekintettel bíráló bizottság azt a javaslatot terjeszti a döntéshozó elé, hogy jelen
közbeszerzési eljárás nyertesének a Pannon Paramedic Kft.-t (3070 Bátonyterenye,
Molnár Sándor út 1.) hirdesse ki.

Recsk, 2017. június 02.

—)

. Jakab Dorottya Kissné Tornay Henrietie
a Bíráló Bizottság elnöke a Bíráló Bizottság tagja

A szakértő szakmai véleményével nem értek egyet.

~ffl~(212~S1 ~

Dr. Dékány Maria
a Bíráló Bizottság tagja
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