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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123918-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások
2018/S 056-123918

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

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

Debreceni Egyetem
AK01719
Egyetem tér 1.
Debrecen
4032
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyerges Enikő
Telefon:  +36 52512700-73055
E-mail: nyerges@fin.unideb.hu 
Fax:  +36 52512730
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.unideb.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://kancellaria.unideb.hu/node/147
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Debreceni Egyetem Kancellária Jogi Igazgatóság Közbeszerzési Osztály
Kassai út 26., 7. sz. iroda
Debrecen
4028
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyerges Enikő
Telefon:  +36 52512700-73055
E-mail: nyerges@fin.unideb.hu 
Fax:  +36 52512730
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.unideb.hu
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http://www.unideb.hu
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I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Költségvetési szerv

I.5) Fő tevékenység
Oktatás

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

II.1.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés – Betegszállítás, sürgősségi vér-, vizsgálati anyagok szállítása a Debreceni Egyetem
részére valamint Debrecen város közigazgatási területén 24 órás felnőtt orvosi ügyelet működte
Hivatkozási szám: DEK-529

II.1.2) Fő CPV-kód
60130000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-529/2017 Vállalkozási szerződés – Betegszállítás, sürgősségi vér-, vizsgálati anyagok szállítása a
Debreceni Egyetem részére valamint Debrecen város közigazgatási területén 24 órás felnőtt orvosi ügyelet
működtetése.
— Ajánlattevő feladata a 62. szakmai főcsoportba tartozó 6200, 6203, 6206 egészségügyi szakmai feladatok
elvégzése,
— Ajánlattevő feladata a 4601 szakma kódú, központi ügyeleti ellátási feladatok elvégzése.
A dokumentációban foglaltaknak megfelelően.
A szakma kódok a „2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük
nyilvántartásáról,valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről” alapján kerültek meghatározásra.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Betegszállítás, sürgősségi vér-, gyógyszer-, eszközszállítás, team beszállítási feladat végzése a Debreceni
Egyetem részére
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
60130000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
A Debreceni Egyetem Klinikai Központ telepei.
A Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház egységei.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
— Ajánlattevő feladata a betegszállítási tevékenység ellátása során a gépjármű park biztosítása.
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(7 ülő személy szállítására alkalmas betegszállító gépjármű;mentőgépkocsi, amely 1 fő fekvőbeteg és 1
fő ülőbeteg szállítására alkalmas; Esetkocsi;5 ülő személy szállítására alkalmas betegszállító gépjármű; 1
fő fekvőbeteg és 1 fő ülőbeteg szállítására alkalmas gépkocsi; 3 ülőbeteg szállítására alkalmas gépjármű;
személyautó (vér- és vizsgálati anyag szállítása, készenléti ügyeleti team szállítása) 6-9 személyes járóbetegek
szállítására alkalmas gépjármű)
— a betegszállítási tevékenység ellátása során a személyzet biztosítása (betegkísérő, gépkocsivezető,
mentőápoló,mentőtiszt vagy oxiológus, vagy intenzív terápiás szakorvos; mentő-gépkocsivezető),
— diszpécserszolgálat működtetése a dokumentációban foglaltaknak megfelelően.
Ellátandó feladatok:
— Őrzött beteg szállítása esetkocsival, mentőgépkocsival,
— Járó, ülő, fekvő, fertőző beteg szállítása,
— Egyéb szállítási feladatok.
A Debreceni Egyetem betegszállítási forgalmi adata alapján a forgalom havonta 3 414 fő. A teljesítés
futamidejére vonatkoztatva: 122 904 fő.
Értékelés módszere:
Az értékelés módszerét részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítésében csak a Kbt. 138-140. §§-aiban meghatározott
személyek vehetnek részt, az ott meghatározott feltételek fennállása esetén.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
1. „ajánlati átalányár” esetén: fordított arányosítás.
2. A teljesítés alatt használni kívánt gépjárműpark átlag életkora (hónap) 1-84 hónap: a minimális megajánlható
érték 1 hónap (Az ez alatti megajánlások maximális pontszámot kapnak), a maximálisan megajánlható érték 84
hónap (e feletti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen). E két érték között a pontozás fordított arányosítással
történik.
3. A teljesítéshez használt gépjárművek közül hány db rendelkezik „zöld” rendszámmal (min 2 db – max 10
db): minimálisan megajánlható érték 2 db (ez alatti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen), a maximálisan
megajánlható érték 10 db (e feletti megajánlás esetén maximális pontszám). E két érték között a pontozás
egyenes arányosítással történik.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A teljesítés alatt használni kívánt – M.3 pontban megajánlott - gépjárműpark átlag
életkora (hónap) 1-84 hónap (a megajánlható gépjármű egyikének életkora sem haladhatja meg a 120
hónapot) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: A teljesítéshez használt gépjárművek közül hány db rendelkezik „zöld” rendszámmal
(min 2 db – max 10 db) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult 1 alkalommal
jelen szerződés időtartamát, változatlan feltételekkel a szerződés 36 hónapos időtartamának lejártától számított
további 12 hónapra meghosszabbítani.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
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Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Felnőtt központi orvosi ügyelet működtetése Debrecen város közigazgatási területén
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
85100000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:
— Az Egyetem fenntartásában lévő valamelyik egészségügyi szolgáltató Sürgősségi Betegellátó Osztálya
mellett (ambuláns ellátás),
— Debrecen város közigazgatási területe (lakáson történő ellátás).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Felnőtt központi orvosi ügyelet működtetése Debrecen város közigazgatási területén (felnőtt lakosság száma
kb. 171 500 fő).
— Ajánlattevő feladata a felnőtt orvosi ügyeleti tevékenység ellátása során a gépjármű park biztosítása,
— Ajánlattevő köteles a jelen közbeszerzésben meghatározott feladatok ellátásához kapcsolódóan
diszpécserszolgálatot működtetni a dokumentációban foglaltaknak megfelelően,
— Ajánlattevő feladata a 4601 szakma kódú, központi ügyeleti ellátási feladatok elvégzése.
A szakma kódok a „2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük
nyilvántartásáról,valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről” alapján kerültek meghatározásra.
Az ajánlati ár elemei: Súlyszám: 80.
Havi átalányár felnőtt orvosi ügyelet (Ft/hó).
Az átalányár részletezettsége:
A 2017.évi OEP tényadatok alapján számított működési bevételek havi átlag: 9 777 019 Ft x Ajánlattevő által
megajánlásra került OEP finanszírozás........ %-os mértékével = havi ajánlati átalányár.
Min. elvárás az OEP finanszírozás %-a tekintetében: 75 %–99 %-ig.
A „a teljesítésben résztvevő (a felhívás III.1.3) pont M.2.) pontjában feltüntetett orvosok) további szakorvosi
alap, és ráépített szakképesítéseinek száma összesen (db) (min.1 db- max. 3 db)" értékelési szempont
esetében a „szakképesítéseinek száma összesen" a teljesítésben résztvevő orvosokra átlagosan vonatkozik.
Kérjük az orvosok nevének feltüntetését.
Értékelés módszere:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
1. „ajánlati átalányár” esetén: fordított arányosítás.
2. További szakorvosi alap, és ráépített szakképesítések száma összesen (db) a teljesítésben résztvevő – a
felhívás III.1.3) pont M.2.) pontjában feltüntetett – orvosokra vonatkozóan átlagosan. minimálisan megajánlható
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érték 1 db (ez alatti megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen), a maximálisan megajánlható érték 3 db (e feletti
megajánlás esetén maximális pontszám). E két érték között a pontozás egyenes arányosítással történik.
Az értékelés módszerét részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
„Az ügyeleti ellátásba bevont személyzet szakképzettséggel kapcsolatos elvárások:
Orvos: A 4/2000. EüM rendelet 11. §. (9) bekezdésében és 60/2003. ESzCsM rendelet 1. sz. melléklet 4601
szakmakódjánál (központi ügyelet) meghatározott feltételeknek megfelelő szakképesítéssel, gyakorlattal
rendelkező személy.”.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: a teljesítésben résztvevő (a felhívás III.1.3) pont M.2.) pontjában feltüntetett orvosok)
további szakorvosi alap, és ráépített szakképesítéseinek száma összesen (db) (min.1 db- max. 3 db) /
Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
Ajánlatkérő a szerződés határozott idejének letelte előtt egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult 1 alkalommal
jelen szerződés időtartamát, változatlan feltételekkel a szerződés 36 hónapos időtartamának lejártától számított
további 12 hónapra meghosszabbítani.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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

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

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bek. szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) a) és b) alapján az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki.
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
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Az előírt kizáró okok igazolási módja:
A Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a Kbt. II. része szerint
lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az
EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-nek hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.)Korm. r. 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró
okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell
igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell
nyújtani, ha AK az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 15. § (1) bek. alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában előírt
kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
AK elfogadja, ha az AT a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák
az AK által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. figyelemmel ajánlatkérő az ajánlattételi
határidőre benyújtott ajánlatokban a kizáró okok igazolása tekintetében – egyéb dokumentumok csatolása
esetén is – csakis az egységes európai közbeszerzési dokumentumot veszi figyelembe, és annak tartalma
alapján hívja fel ajánlattevőt a kizáró okok igazolása tekintetében az egyes dokumentumok benyújtására.
AK felhívja AT figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. figyelemmel AK az ajánlattételi határidőre benyújtott
ajánlatokban a kizáró okok igazolása tekintetében – egyéb dokumentumok csatolása esetén is – csakis az
EEKD-t veszi figyelembe, és annak tartalma alapján hívja fel ajánlattevőt a kizáró okok igazolása tekintetében
az egyes dokumentumok benyújtására.
Az AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire.
A nem MO-n letelepedett AT esetén cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy a kizáró okokra
vonatkozó adatokat az AT székhelye szerinti ország jogrendszerében mely szervezetek tartják nyilván.
Ezen túlmenően csatolni a megnevezett szervezetek igazolásait, amelyek tanúsítják a kizáró okok hiányát.
Amennyiben az illetékes bíróság/hatóság nem bocsát ki nyilvántartásából kivonatot vagy igazolást, vagy az
nem terjed ki a hivatkozott kizáró okok mindegyikére, úgy AT jogosult közjegyző által hitelesített nyilatkozatot
csatolni.
A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 13. §-a alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. AT e nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is köteles csatolni.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlattevőnek az alkalmassági feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az.
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD), amelyben ajánlatkérő az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV.
„alfa” szakaszában.
Az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek be kell nyújtania.
I. és II. részek:
M.1.) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évből származó legjelentősebb – a
közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatások ismertetését, tartalmazva a szolgáltatás tárgyát, a szolgáltatás
mennyiségét; a szerződéskötő másik fél nevét, a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hó, nap), a
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referenciát adó személy nevét és elérhetőségét, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően történt-e (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja és a
22. § (1) és (2) bekezdései szerint).
I. rész
M.2)
A teljesítésben részt vevő szakemberek bemutatása a szakember által aláírt önéletrajza csatolásával,
képzettsége ismertetésével (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja).
M.3)
A teljesítéshez rendelkezésre álló betegszállító járművek bemutatása. (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21.
§ (3) bekezdés i) pontja).
II. rész
M.2.)
A teljesítésben résztvevő érvényes működési engedéllyel, háziorvosi ügyelet területén szerzett szakmai
gyakorlattal rendelkező orvosok ismertetése – a működési engedély másolatának valamint szakorvosi
végzettséget igazoló dokumentumok másolatának benyújtása szükséges. Ezen túlmenően Önéletrajz és
rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtandó a teljesítésben résztvevő orvosok tekintetében (321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja).
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő az
ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatokban az alkalmassági feltételek igazolása tekintetében – egyéb
dokumentumok csatolása esetén is – csakis az egységes európai közbeszerzési dokumentumot veszi
figyelembe, és annak tartalma alapján hívja fel ajánlattevőt az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés
igazolására az egyes dokumentumok benyújtására.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni.
Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra,
és igazolhatják azt. Más szervezet kapacitásának igénybevétele esetén ajánlattevőnek meg kell jelölnie az
ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Ajánlatkérő közli, hogy a Közbeszerzési Hatóság minősítési szempontjainál szigorúbban állapította meg a
következő alkalmassági feltételt: M.1.) M.2.) M.3.).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
I. rész:
M.1.) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évből összesen nem rendelkezik legalább 86
050 fő betegszállítására vonatkozó referenciával
M.2.) ha nem rendelkezik
— 2 fő mentőápolóval,
— 1 fő mentő gépkocsivezetővel,
— 1 fő mentőtiszttel vagy oxiológussal, vagy intenzív terápiás szakorvossal.
Ajánlatkérő a személyzet tekintetében elfogadja mind az alkalmazotti, mind a megbízási szerződéses
jogviszonyt.
M.3.)
Ha nem rendelkezik az alábbi gépparkkal:
1. 7 ülő személy szállítására alkalmas betegszállító gépjármű 1 db
2. mentőgépkocsi, amely 1 fő fekvőbeteg és 1 fő ülőbeteg szállítására alkalmas 2 db
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3. esetkocsi 1 db
Ajánlatkérő a gépparkra vonatkozóan a bérleti szerződést,tartós bérletet vagy lízinget is elfogadja.
II. rész
M.1.) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év mindegyikében nem rendelkezik egy vagy
több szerződésből származó egy vagy több településen napi 24 órában összességében legalább 100e felnőtt
ellátását biztosító központi háziorvosi ügyelet referenciával.
Az M1.) alkalmassági feltételben szereplő követelmény egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti
szerződés bemutatásával is igazolható.
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya a felhívás
feladásáig még nem járt le, vagy az adott szerződés kezdő és/vagy lejárati időpontja a vizsgált időszakon kívül
esik, úgy Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szolgáltatás(ok)ra vonatkozó szerződéses
értéket és mennyiséget veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.
M.2.) nem rendelkezik érvényes működési engedéllyel, háziorvosi ügyelet területén szerzett legalább 3 éves
szakmai gyakorlattal rendelkező min. 8 db orvossal
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt
befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veheti figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Amennyiben ajánlattevő vagy az alkalmasságot igazolni kívánó szervezet a teljesítést közös ajánlattevőként
végezte, a referenciaigazolásban/nyilatkozatban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban
(százalékban) vett részt, és ajánlatkérő az alkalmasság megállapításánál csak a saját teljesítés arányát veszi
figyelembe.
Kapacitásbiztosító szervezetek:
Az ajánlattevő más szervezet kapacitásaira is támaszkodhat az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez
a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmasságát a fent előírt
módokkal azonos módon köteles igazolni a Kbt. 67. § (3) bekezdés alapján.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetési feltételek és szerződést biztosító mellékkötelezettségek: I.-II. részek.
Az ajánlattétel, kifizetés, elszámolás és szerződés pénzneme: HUF. A szolgáltatási díjakról kiállított számlák
kiegyenlítésére havonta, a Kbt. 135.§ (1), (5),(6) valamint az 1997. évi LXXXIII. 9/A. § a) pontja alapján a Ptk.
6:130. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaktól eltérően 60 napos fizetési határidővel átutalással történik. További
jogszabályok: Ptk. 6:155. § (1)-(3) bekezdés.
Ajánlattevő a szerződés teljesítésének meghiúsulása esetén a meghiúsulással érintett vállalkozói díj 25 %
megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
A további részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

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 vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/04/2018
Helyi idő: 10:30

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

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

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 25/06/2018

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25/04/2018
Helyi idő: 10:30
Hely:
Debreceni Egyetem Kancellária, Jogi Igazgatóság Közbeszerzési Osztály (4028 Debrecen, Kassai út 26. 7.
iroda).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2022.év

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy AT-nek, vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalk.-nak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció elektronikus
elérésének útja: http://kancellaria.unideb.hu/node/147
A közbeszerzési dokumentumok másra nem ruházhatók át és nem tehetők közzé. Az eljárásban való részvétel
feltétele az ajánlatkérési dokumentáció letöltésének visszaigazolása.
2) Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbeszerzési dokumentumokban előírtak az irányadók.
Az ajánlatokat 1 db példányban papíralapon + 1 db jelszó nélkül olvasható „pdf” formátumban rögzített
elektronikus pld-ban kell benyújtani.
3) Folyamatban lévő változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell
eljárni.

http://kancellaria.unideb.hu/node/147
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4) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró AT, illetve az ajánlatban nyilatkozatot tevő alvállalkozók
és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek aláírásra jogosult képviselőinek aláírási
címpéldányát, v. aláírásmintáját.
5) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra, úgy azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT
felelőssége.
6) A különböző devizák Ft-ra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes
MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában
érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő nem magyar Ft-ban megadott összegek
tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
7) AT ajánlatában köteles EEKD-t benyújtani. AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
8) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés vonatkozásában.
9) A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eredeti vagy egyszerű másolatban
is benyújthatók, azonban a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak papír alapon, eredeti aláírt
pld.-ban kell tartalmaznia.
10) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.
§ (4) bekezdése szerinti összes adatot.
11) AK figyelemmel a Kbt. 81.§ (4) - (5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát – ideértve annak aránytalanul
alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
12) AK nem ír elő ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos követelményt.
13) AK projekttársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő mind közös AT-k vonatkozásában.
14) AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját egyik rész vonatkozásában sem alkalmazza.
15) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítésére a Kbt. 132. § (1) bek szerinti
környezetvédelmi feltételt határozott meg.
16) II. részajánlat esetében kérjük Ajánlattevők nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a teljesítésben név
szerint mely orvosok vesznek részt valamint kérjük benyújtani a részt vevő orvosok további szakorvosi alap, és
ráépített szakképesítéseinek számát igazoló dokumentumokat.
17) Ajánlatkérő az I. részre vonatkozóan kizárólag nyertes ajánlattevőtől követeli meg a műszaki leírásban
feltüntetett géppark és személyzet meglétét, melyeket szerződéskötési feltételként ír elő.
18.) FAKSZ: Jakodáné Nyerges Enikő (lajstromszám: 00681).

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
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:
A Kbt. 148. §-ának megfelelően.

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
19/03/2018

mailto:dontobizottsag@kt.hu

