ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKR000122902022
E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Fogászati alapellátási ügyelet szervezése

Ajánlatkérő
neve:

Siófok Város Önkormányzata

I.1) Név és címek
I. szakasz: Ajánlatkérő
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

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

Siófok

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

15731481214

Nemzeti azonosítószám

Fő Tér 1

Postai cím:
Város:

Siófok Város Önkormányzata

NUTS-kód:

HU

Dr.

Mezőfi

mezofi.agnes@siofok.hu

Telefon:

Postai irányítószám:

8600

Ország:

Magyarország

Ágnes
+36 84504238

+36 84504102

Fax:

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

https://siofok.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Igen

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Ádánd Község Önkormányzata

Postai cím:

Kossuth Utca 50

Város:

Ádánd

NUTS-kód:

HU

Postai irányítószám:

Kovács

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Nemzeti azonosítószám

jegyzo@adand.hu

Telefon:

8653

Ország:

15806668114

Magyarország

Gréta
+36 84357552

Fax:

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

http://adand.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:
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Nem

2022.02.10 20:50:40

Hivatalos név:

Balatonendréd

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Nemzeti azonosítószám

15731584214

Fő Utca 75 2/1

Postai cím:
Város:

Balatonendréd Község Önkormányzata

NUTS-kód:
Dr.

HU232

Postai irányítószám:

Friss

jegyzo@balatonendred.hu

Telefon:

8613

Ország:

Magyarország

Attila
+36 84348812

Fax:

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

https://balatonendred.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Balatonszabadi

NUTS-kód:

HU

Postai irányítószám:

Hosszú-Kanász

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Nemzeti azonosítószám

15396073214

Vak B. Utca 102

Postai cím:
Város:

Balatonszabadi Község Önkormányzata

polgarmester@balatonszabadi.hu Telefon:

8651

Ország:

Magyarország

Eszter

+36 84355011

Fax:

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

http://www.balatonszabadi.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Balatonvilágos

NUTS-kód:

HU232

Postai irányítószám:

Takács Károly

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Nemzeti azonosítószám

15734044214

Csók István Sétány 38.

Postai cím:
Város:

Balatonvilágos Község Önkormányzata

bvilagos.polg@invitel.hu

Telefon:

8171

Ország:

Magyarország

Béla

+36 88480845

Fax:

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

http://www.balatonvilagos.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Nagyberény Község Önkormányzata

Postai cím:

Fő Utca 12

Város:

Nagyberény

NUTS-kód:

andraskaroly.toth@gmail.com

Telefon:

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

http://nagybereny.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)
Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:
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Postai irányítószám:

Tóth

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU

Nemzeti azonosítószám

Nem

8656

Ország:

András
+36 309490501

15731467214

Magyarország
Károly

Fax:

Hivatalos név:

Zamárdi

NUTS-kód:

HU232

Postai irányítószám:

Csákovics

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Nemzeti azonosítószám

15731498214

Szabadság Tér 4.

Postai cím:
Város:

Zamárdi Város Önkormányzata

titkarsag@zamardi.hu

Telefon:

8621

Ország:

Magyarország

Gyula
+36 84348400

Fax:

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

http://zamardi.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Hivatalos név:

Siójut

NUTS-kód:

HU232

Postai irányítószám:

Balassáné Ujvári

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Nemzeti azonosítószám

15397287114

Kossuth Utca 14 116

Postai cím:
Város:

Siójut Községi Önkormányzat

kirendeltsegsiojut@siofok.hu

Telefon:

8652

Ország:

Magyarország

Zsuzsanna

+36 84355033

Fax:

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

http://siojut.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)
Nem

Közös ajánlatkérők képviseletére
jogosult:

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Széchenyi Projekt Előkészítő és Lebonyolító
Szolgáltatást Nyújtó Betéti Társaság

Postai cím:

Szamos Utca 5/A 4. em. 16.

Város:

Szeged

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU333

Dr.

Karsai

drkarsaieva@kozbeszerzesitanacsado.hu

Telefon:

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

6723

Ország:

25313536106

Magyarország

Éva
+36 306590863

Fax:

Internetcím(ek)
Lebonyolító címe:

http://www.kozbeszerzoitanacsadas.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Igen

Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

Nem
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Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő:
Ajánlatkérő neve:

Igen

Siófok Város Önkormányzata

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre:
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem
Nem
Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő
címen:
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

Igen

Nem

További információ a következő helyről érhető el:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000122902022/reszletek

További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím:

Igen

másik cím: (adjon meg másik címet)

Nem

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan:

Igen

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000122902022/reszletek

a fent említett címre:

Igen

a következő címre: (adjon meg másik címet)

Nem

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan
hozzáférhetők:

I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális/helyi szintű

I.5) Fő tevékenység
Fő tevékenység:

Általános közszolgáltatások

II.1) Meghatározás
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás

EKR000122902022

Nem

II.1.1) Elnevezés:

Fogászati alapellátási ügyelet szervezése

Hivatkozási szám:

EKR000122902022

II.1.2) Fő CPV-kód:
85130000-9

Szolgáltatás megrendelés

II.1.3) A szerződés típusa:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megbízási szerződés Siófok város, és a közös közbeszerzésben részt vevő települések: Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi,
Balatonvilágos, Nagyberény, Siójut községek, és Zamárdi város fogászati ügyeleti ellátására (Megbízók állandó lakosság száma
összesen: 37 783 fő /nyilvantarto.hu – 2021.01.01./). A szolgáltatás nyújtását a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés hatályba
lépését követő hó első napján kell megkezdeni és annak teljesítését 2026.12.31-ig vállalni kell.
Az ellátandó feladat az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM
rendelet 17. § (3) bekezdése szerint: alapellátáshoz kapcsolódó fogászati ügyelet feladatai a rendelési idő alatt: fogeltávolítás,
vérzéscsillapítás, idegentest- eltávolítás, törött fog lecsiszolás, gyökércsatorna megnyitás, valamint az előzőekhez szükséges
érzéstelenítés és fogászati röntgen biztosítása, a közös beszerzésben érintett települések lakossága számára. A feladat ellátásához
szükséges személyzetet, gép-műszer eszköz és készletállományt az egészségügyi szolgáltatást végző nyertes ajánlattevő
(továbbiakban: Ajánlattevő) köteles biztosítani a heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon legalább 6 órás rendelési időben.
Ennek megfelelően a rendelési idő: a heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon 08.00 órától 14.00 óráig tart.
II.1.5) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

HUF

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
Részajánlat tételére lehetőség van

Nem

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)
Ajánlatkérő álláspontja, hogy jelen esetben a részajánlattételi lehetőség biztosítása ellentétes lenne a gazdasági észszerűséggel, a
teljesítés nem osztható. A beszerzési tárgy jellegéből adódóan észszerűtlen döntés lenne a részekre történő ajánlattétel lehetőségének
biztosítása, egy ellátási térségben folyamatos ellátás biztosítandó.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:

Fogászati alapellátási ügyelet szervezése

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
85130000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU232 Somogy

A teljesítés helye:

Siófok város, Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, Balatonvilágos, Nagyberény, Siójut községek, és
Zamárdi város fogászati ügyeleti ellátása a Siófok, Semmelweis utca 1/A. sz. alatt lévő rendelőben

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés Siófok város, és a közös közbeszerzésben részt vevő települések: Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi,
Balatonvilágos, Nagyberény, Siójut községek, és Zamárdi város fogászati ügyeleti ellátására (Megbízók állandó lakosság száma
összesen: 37 783 fő /nyilvantarto.hu – 2021.01.01./). A szolgáltatás nyújtását a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés hatályba
lépését követő hó első napján kell megkezdeni és annak teljesítését 2026.12.31-ig vállalni kell.
Az ellátandó feladat az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM
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rendelet 17. § (3) bekezdése szerint: alapellátáshoz kapcsolódó fogászati ügyelet feladatai a rendelési idő alatt: fogeltávolítás,
vérzéscsillapítás, idegentest- eltávolítás, törött fog lecsiszolás, gyökércsatorna megnyitás, valamint az előzőekhez szükséges
érzéstelenítés és fogászati röntgen biztosítása, a közös beszerzésben érintett települések lakossága számára. A feladat ellátásához
szükséges személyzetet, gép-műszer eszköz és készletállományt az egészségügyi szolgáltatást végző nyertes ajánlattevő
(továbbiakban: Ajánlattevő) köteles biztosítani a heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon legalább 6 órás rendelési időben.
Ennek megfelelően a rendelési idő: a heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon 08.00 órától 16.00 óráig tart.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbi értékelési szempontok:
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés
Havi nettó ajánlati ár (HUF)
II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:

52

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Igen

A meghosszabbítás leírása:
A szerződés további 12 hónappal meghosszabbítható, amennyiben megbízott a jelen szerződés teljes időtartama alatt a szerződésben
foglaltak szerint, szerződésszerűen teljesít. A szerződés meghosszabbítás tekintetében amennyiben a felek 6 hónappal a szerződés
lejárta előtt írásban nem nyilatkoznak a szerződés meghosszabbítás elutasítása tárgyában, a szerződés érvényessége további 12
hónappal automatikusan meghosszabbodik.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.13) További információ:
Kiegészítés a II.2.7 ponthoz: A teljesítés a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés hatályba lépését követő hó első napjától
2026.12.31-ig tart.
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III.1) Részvételi feltételek
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja
alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőknek ajánlatukban egyszerű nyilatkozatot kell
benyújtaniuk arról, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. /EKR űrlap
/Ajánlattevőknek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint kell igazolniuk. /EKR űrlap/ A kizáró okok
igazolása körében az ajánlattevők kötelesek figyelembe venni a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 17. §- ában foglaltakat. A Kbt. 67.§ (1) és (3) bekezdése, továbbá a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó,
ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozatot kell érteni, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan kormányrendeletben meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Nem került előírásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevő (továbbiakban: AT) ajánlatában arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatait az ajánlatkérő 114. § (2)
bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
M/1. A 321/2015. (X.30.) Komr. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezését, ismertetését, akiket be kíván
vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó: a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), az igazolt alkalmasági követelményt, továbbá a
szakember munkáltatóját, vagy azt a személyt, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll,
ezen jogviszony megjelölése mellett, b) szakemberek végzettségét, ill. képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata c) a
szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatok.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M/1. Ajánlattevő alkalmatlan ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel
M/1.1 legalább 1 fő fogorvos végzettségű szakember,
M/1.2 legalább 1 fő fogászati asszisztens, vagy klinikai fogászati higiénikus szakképesítéssel rendelkező személy.
.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy Nem
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

Nem

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

Nem
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III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az alább meghatározott kötbérek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:186 § (1) bekezdésnek megfelelően abban az esetben
érvényesíthetőek, ha a Megbízott, mint a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője olyan okból, amelyért felelős megszegi a
szerződést.
A Szerződés nyertes Ajánlattevőnek felróható okból történő meghiúsulása esetén nyertes Ajánlattevőt a teljesítési időszakból hátra
lévő igazolt teljesítéssel nem fedezett valamennyi hónap – ide nem értve a szerződés hosszabbítás lehetőségének időszakát –
vonatozásában a hónapok száma X a nettó szerződéses ár (Ft/hó) 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetési
kötelezettség terheli. A kötbér a meghiúsulással egyidejűleg esedékes.
Megbízók a kötbéren felüli kárukat a Megbízottal szemben érvényesítik.
Amennyiben Megbízott olyan okból, amelyért felelős, illetve amely neki felróható, a szolgáltatás nyújtását jelen szerződés hatályba
lépését követő hó első napján nem kezdi meg, úgy a késedelem minden megkezdett napja után havi nettó szerződéses ár 5 % -ának
megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles fizetni Megbízók részére. A késedelmi kötbért Megbízók maximum 20 naptári napra
érvényesítik. Amennyiben a késedelmi kötbérrel sújtott naptári napok száma meghaladja a 20 napot, úgy Megbízók súlyos
szerződésszegésre hivatkozással jogosultak a szerződést azonnali hatállyal felmondani nyertes ajánlattevő írásbeli értesítése mellett.
Kötbér kikötésre továbbá alkalmazandóak a Ptk. 6:186 -187. §-aiban meghatározottak. Megbízók „nap” kifejezés alatt naptári napot
értenek.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A finanszírozás formája saját költségvetésből történő utófinanszírozás. A megbízási díj átalányár, az sem árfolyamváltozás, sem más
ok következtében nem módosulhat automatikusan. A kifizetésnél az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó
rendelkezései is alkalmazandóak. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint. Megbízók kijelentik, hogy előleget nem
fizetnek. Havonta 1 db számla benyújtásra van lehetőség az adott időszak alatt ellátott tevékenység tekintetében. A megbízási díj
megállapított összegét a Megbízó1/AK havonként utólag, az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF)
teljesíti 30 napos fizetési határidő alkalmazásával a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései szerint. A
teljesítés igazolást Megbízó1/AK a számla benyújtását követő 5 napon belül adja ki.
Késedelmes fizetés esetén Megbízó1/AK köteles a Ptk. 6:155. § szerint meghatározott és a késedelem időtartamához igazodó mértékű
késedelmi kamatot és a külön törvényben meghatározott behajtási költségátalányt megfizetni. A Kbt. 135.§ (11) bekezdése alapján
semmis - a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében lehetővé tett eset kivételével - a közbeszerzési eljárás
alapján megkötött szerződés azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza az ajánlatkérő szerződésszegése esetére irányadó
jogkövetkezmények alkalmazását.
A Kbt. 27/A. §-ában foglaltakra tekintettel a Megbízó1/AK köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos
Lapjában közzétett szintaxislistának.
A szerződéses ár változtatására csak a KSH fogyasztói inflációs ráta mértékével egyező mértékben van lehetőség minden év február
15-éig. A KSH fogyasztói inflációs ráta mértékével történő emelése a szerződéses díjnak a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontjába
tartozik, ezáltal a Kbt. 141.§ (7) bekezdése alapján nem igényel hirdetmény közzétételt. Megbízott köteles minden év – első
alkalommal 2023-ben – február 15 napjáig írásban jelezni Megbízó1/AK felé, hogy az adott év január 01. napjára visszamenőleg
érvényesíteni kívánja-e a KSH fogyasztói inflációs ráta mértékével történő emelést. Amennyiben február 15 napjáig nem teszik közzé a
KSH a fogyasztói inflációs ráta mértékét, úgy a közzétételt követő 30 napon belül kell írásbeli jelzését megtennie Megbízottnak.
Amennyiben ezen időpontig Megbízott írásban jelzéssel nem él az emelés tekintetében, úgy kell tekinteni, hogy az adott évre nem
kívánja érvényesíteni a KSH fogyasztói inflációs ráta mértékével történő emelést.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

Igen

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
A teljesítés során az 1997. évi CLIV. törvény ,a 2015. évi CXXIII. törvény, a 2003. évi LXXXIV. törvény,a 1997. évi LXXXIII. törvény,
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet, a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet, a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet , a 9/1993. (IV.2.) NM
rendelet, a 48/1997. (XII. 17.) NM rendelet, a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet, a 47/2004. (V. 11.)
ESzCsM rendelet és a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet, a 71/2011. (XII. 23.) NEFMI rendeletbwn foglalatakra figyelemmel kell lenni.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét
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Igen

IV.1) Meghatározás
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje
oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

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

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum, helyi idő:

12:00

óra/perc

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett
napja (részvételi felhívás esetében)
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Dátum:
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

30

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

óra/perc
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000122902022

Hely:

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontás a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján történik.

VI.1-3) Kiegészítő információk
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

Nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik:

Nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

Igen

A fizetés elektronikus úton történik:

Igen

VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő
lejártát követően következik be.

Nem

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltségszámítási módszer alkalmazásával határozza meg.
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VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

Nem

VI.3.9) További információk:
1) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit),
amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az
ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.(Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!) 2) Amennyiben bármely, az
ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű
fordításban is köteles becsatolni, figyelemmel a 47. § (2) bekezdésre. 3) M/1 pontok szerinti alkalmassági feltétel és ezek előírt
igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbb.4) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény, valamint a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet, 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadóak. 5) A Kbt. 66. § (5)
bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. 6)
Amennyiben a közbeszerzési dokumentum ajánlati dokumentációja és az ajánlati felhívás szövege között eltérés mutatkozna, úgy a
közzétett ajánlati felhívás szövege az irányadó.7)Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan, továbbá nyilatkozni kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról - nemleges tartalommal is- a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 13. §-a szerint.8)Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseit alkalmazni kívánja. 9) Felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó neve: Dr. Karsai Éva, lajstromszáma: 00489. 10) A Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja nem kerül alkalmazásra. 11) Ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére. 12) AK a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71.
§-a szerint biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén. 13)
Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont alapján a legalacsonyabb ár figyelemmel arra, hogy a Kbt. 76.§ (5) bekezdése
szerint az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás
felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.14) AT a szerződéskötésig köteles fogorvos szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni a
szerződés teljes időtartamára vonatkozóan minimálisan legalább 25 millió Ft/év és 5 millió Ft/káresemény értékhatárig terjedően. AT
köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb
igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító
által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. §
(4) bek alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Megrendelő a szerződést. Közös
ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
(A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
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