AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ
________________________________________________________________________________
Címzett:

Tárgy: Felkérés árajánlat-tételre
Tisztelt …………… Hölgy/Úr!
Intézményünk támogatást nyert a TÁMOP-6.2.4.B-12/2 azonosító jelű, ”Struktúraváltáshoz
kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés” című pályázat kiírásán
szakorvosok bértámogatására.

A pályázat által támogatott szerződéses időtartam hossza: 15 hónap.
A szerződéses jogviszony tervezett időtartama: 2014. június 01. – 2015. augusztus 31.
A jogviszony formája: vállalkozási szerződés
A vállalkozó személyes közreműködésre köteles, a szolgáltatás ellátására alvállalkozót
igénybe nem vehet.

Az ellátandó szakorvosi óraszám az OEP által engedélyezett és jóváhagyott működési engedély
szerint szakellátások szerinti bontásban:

SZAKELLÁTÁS

HETI ÓRASZÁM

Kardiológia

7

Reumatológia

8

Szemészet

15

Ultrahang diagnosztika

16

Neurológia

6

Tüdőgyógyászat

10

Tüdőgyógyászat

10

Tüdőgyógyászat

10

Nőgyógyászat

9

Nőgyógyászat

15

Nőgyógyászat

6

Pszichiátria
Ortopédia

10
9

Belgyógyászat

11

Bőrgyógyászat

6

Sebészet

9

Gyermekgyógyászat

6

Ajánlatát Ft/hónap összegben tegye meg.
Kérem, ajánlatát nettó ár, ÁFA, és bruttó ár bontásban tegye meg.
Amennyiben alanyi adómentes, kérem, ajánlatában jelölje meg, hogy „vállalkozó bruttó
elszámoló”.

A közbeszerzés értéke alapján a Kbt 19. § (1) határozza meg az alkalmazandó eljárásrendet,
miszerint jelen eljárásban a Kbt. HARMADIK RÉSZE alapján történő eljárás kerül lefolytatásra. A
HARMADIK RÉSZ 123. § (2) alapján az ajánlatkérő szabadon dönt az alkalmazandó eljárásról.
A beszerzés értékhatára alapján nemzeti értékhatárt elérő beszerzésről van szó. Ajánlatkérő a Kbt.
HARMADIK RÉSZE alapján a 119. §-ban meghatározottak szerint jár el. A 123. § (2) alapján
szabadon választhatja meg eljárását. Ajánlatkérő a 83. § alapján nyílt eljárást folytat le
hirdetményes eljárás keretében.
Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerint olyan gazdasági szereplőknek küld
ajánlattételi felhívást, amelyek mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek, illetve a
szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint feltehetőleg
teljesíteni tudják.
A döntés alapja a legalacsonyabb árajánlat.

Kérem, ajánlatában tüntesse fel, hogy:
Árajánlat „A zalaszentgróti Városi Önkormányzat Egészségügyi Központ foglalkoztatási
pályázata” című, TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0012 azonosító jelű pályázatához.
Ajánlattételi határidő: 2014. április 28. - 14 óra

Ajánlatát zárt borítékban kérjük személyesen vagy postai úton intézményünk címére eljuttatni. A
borítékon tűntesse fel:

„Árajánlat TÁMOP-pályázat megvalósításához”
Kérjük, árajánlatához csatolja az alábbi dokumentumokat:
-

képzettséget alátámasztó (egyetemi, szakorvosi) okirat
tevékenység folytatására feljogosító OEP igazolás
csatolt mellékletek

Melléklet:
-

Vállalkozói szerződés minta
Nyilatkozatok

Bízva a sikeres együttműködés reményében.
Zalaszentgrót, 2014. április 07.

Dr. Al-Yari Mohamed
intézményvezető

Iratminták

Ajánlathoz csatolva vagy
hiánypótlás keretében
kerül benyújtásra

Fedőlap
Felolvasólap (1. sz. iratminta)
Tartalomjegyzék (oldalszámozással)
Ajánlattételi nyilatkozat (2. sz. iratminta)
Ajánlattevő alvállalkozóra és alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetekre vonatkozó nyilatkozata (3. sz. iratminta)
Ajánlattevő alvállalkozó igénybevételére vonatkozó nyilatkozata (5. sz.
iratminta)
Kizáró okok igazolása
Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében (4. sz. iratminta) alvállalkozóra
Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében (5. sz. iratminta) ajánlattevőre
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása
Beszámolók, mérleg vagy SZJA bevallás
Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek kötelezettségvállalásra
vonatkozó nyilatkozata és igazolásai (adott esetben)
Nyilatkozat pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről (7.
sz. iratminta)
Nyilatkozat 25 % feletti tulajdoni rész tekintetében (8. sz. iratminta)
Műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolása
Nyilatkozat a szakemberekről
Szakemberek végzettségét igazoló dokumentumok
Nyilatkozat, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e. (6. sz. iratminta)
Egyéb, az ajánlattételi felhívásban, illetve jelen dokumentációban
előírt dokumentumok.
Közös ajánlattétel esetén a megállapodás (adott esetben)

x

Nyilatkozat üzleti titokról, (adott esetben)
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet részéről a
kötelezettséget vállaló személyek aláírási címpéldánya (adott esetben)

x

Egyéb, az Ajánlattevő által becsatolni kívánt dokumentumok
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(1. sz. iratminta)

1. FELOLVASÓLAP
.
„A zalaszentgróti Városi Önkormányzat Egészségügyi Központ foglalkoztatási pályázata”

tárgyú, (TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0012)
azonosító jelű, nyílt közbeszerzési eljáráshoz
1. Az Ajánlattevő adatai
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő
székhelye:
Telefonszáma:
Telefax száma:
E-mail címe:
Kapcsolattartó neve:

1. Havi vállalási díj:

(Nettó)

Bruttó

I. részajánlati kör: belgyógyászat
………………………- Ft

………………………..- Ft

II. részajánlati kör: bőrgyógyászat
………………………- Ft

………………………..- Ft

III. részajánlati kör: kardiológia
………………………- Ft

………………………..- Ft

IV. részajánlati kör: nőgyógyászat
………………………- Ft

………………………..- Ft

V. részajánlati kör: pszichiátria
………………………- Ft

………………………..- Ft

VI. részajánlati kör: reumatológia
………………………- Ft

………………………..- Ft

VII. részajánlati kör: sebészet
………………………- Ft

………………………..- Ft

VIII. részajánlati kör: gyermekgyógyászat
………………………- Ft

………………………..- Ft

IX. részajánlati kör: szemészet
………………………- Ft

………………………..- Ft

X. részajánlati kör: ortopédia
………………………- Ft

………………………..- Ft

XI. részajánlati kör: neurológia
………………………- Ft

………………………..- Ft

XII. részajánlati kör: tüdőgyógyászat
………………………- Ft

………………………..- Ft

XIII. részajánlati kör: ultrahang-diagnosztika
………………………- Ft

………………………..- Ft

………………, 2014. …………………….

………………………………
cégszerű aláírás

(2. sz. iratminta)

2. AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre
jogosult képviselője
n y i l a t k o z o m, hogy
az ajánlati felhívásban, a kiegészítő iratokban, valamint az ajánlatkérő által esetlegesen tett
pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben
tudomásul vettük és elfogadjuk, a szerződés teljesítésére vállalkozunk a Felolvasólapon megadott
ellenszolgáltatásért.

………………, 2014. …………………….

………………………………
cégszerű aláírás

(3. sz. iratminta)

NYILATKOZAT AZ ALVÁLLALKOZÓ(K), ILLETVE AZ ALKALMASSÁG
IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT MÁS SZERVEZET KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA
ALATT NEM ÁLLÁSÁRÓL

Alulírott ......................................, mint a(z) ...................................................(ajánlattevő név).
..................................... (ajánlattevő címe), mint Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult vezetője a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglalt
nyilatkozattételi kötelezettségnek eleget téve nyilatkozom, hogy
Cég: …………………………………………………..
Cím: ……………………………………………
a jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítése során nem vesz igénybe
olyan alvállalkozót, illetőleg az alkalmasság igazolására nem támaszkodik olyan szervezet
kapacitására amely(ek) az alábbi kizáró okok hatálya alá tartozik:
Kbt 56.§ (1) bekezdés tekintetében
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint
hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem
mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi
intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a
bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más
bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország
jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján
két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági
határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az
idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;1
h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény
szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is
-, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési

1

Megállapította a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV.
törvény 83. § (9) bekezdése, hatályos: 2014. március 15-étől

csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt,
illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott
korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben
történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás
bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a
bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányok alól nem mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két
éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított
fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési
határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére
határidőben fizetett;
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot
szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel,
mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti
országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után
kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó
belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági
szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési
szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott
jövedelem,
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r)
pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

Jelen nyilatkozatot a Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja Nonprofit Kft. által
indított „A zalaszentgróti Városi Önkormányzat Egészségügyi Központ foglalkoztatási
pályázata” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem.

Kelt:………………, 2014. …………………….

cégszerű aláírás

(4. sz. iratminta)

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALATT NEM ÁLLÁSÁRÓL

Alulírott ......................................, mint a(z) ...................................................(ajánlattevő név).
..................................... (ajánlattevő címe), mint Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult vezetője a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglalt
nyilatkozattételi kötelezettségnek eleget téve nyilatkozom, hogy
Cég: …………………………………………………..
Cím: ……………………………………………

a Kbt 56.§ (1) bekezdés a)-k) pontjában, továbbá az 57.§ (1) e) pontjában foglalt feltételek nem
állnak fenn, miszerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő aki:
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint
hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem
mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi
intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a
bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más
bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország
jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján
két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági
határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az
idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;2
h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény
szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is
-, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési
csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt,
illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott
korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben
történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás
bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a

2

Megállapította a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV.
törvény 83. § (9) bekezdése, hatályos: 2014. március 15-étől

bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két
éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított
fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési
határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére
határidőben fizetett;
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot
szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel,
mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti
országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után
kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó
belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági
szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési
szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott
jövedelem,
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r)
pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.
57. § (1) e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Jelen nyilatkozatot a Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja Nonprofit Kft. által
indított „A zalaszentgróti Városi Önkormányzat Egészségügyi Központ foglalkoztatási
pályázata” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem.

………………, 2014. …………………….

cégszerű aláírás

(5. sz. iratminta)

5. Nyilatkozat
Ajánlattevő alvállalkozó igénybevételére vonatkozó
nyilatkozata
Alulírott
................................,
mint
a(z)
.................................(ajánlattevő
név).
..................................... (ajánlattevő címe), mint Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője,
kijelentem, hogy a szerződés teljesítéséhez:

a.) a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót:
-nem veszünk igénybe*
az alábbi munkák végzésére
- veszünk igénybe*
munkák megnevezése:
.........................................................................................................................................

b.) a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben (max. 25%) alvállalkozót
-nem veszünk igénybe*
- veszünk igénybe*
az alvállalkozó adatai:
Neve: ....................................................................
Címe: ……………………………………………
Elérése:
Tel.: ……………………………..
Fax.: …………………………….
Mail: …………………………….

………………, 2014. …………………….

cégszerű aláírás

(6. sz. iratminta)

6. NYILATKOZAT
a Kkv. szerinti minősítésről
Alulírott
................................,
mint
a(z)
.................................(ajánlattevő
név).
..................................... (ajánlattevő címe), mint Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője,
felelősségem tudatában
nyilatkozom,

hogy a kis- és középvállalkozásokról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. és 5. §-ai
értelmében
a .........................................................................................
- mikro*
- kis*
- közép* vállalkozásnak minősül.
a .........................................................................................(vállalkozó név
egyéni vállalkozó

………………, 2014. …………………….

cégszerű aláírás

(7. sz. iratminta)
NYILATKOZAT
A KBT. 56. § (1) BEKEZDÉS K) PONT KC) PONTJA TEKINTETÉBEN

Alulírott ......................................, mint a(z) ...................................................(ajánlattevő név).
..................................... (ajánlattevő címe), mint Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult vezetője a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglalt
nyilatkozattételi kötelezettségnek eleget téve nyilatkozom, hogy a
……………………………………………
……………………………………………..
olyan társaságnak minősül
_ melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén
_ a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007.CXXXVI. törvény a pénzmosásról 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges
tulajdonos neve és állandó lakóhelye:
Név
Név
Név

állandó lakcím:
állandó lakcím:
állandó lakcím:

Társaságuknak a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa
nincsen.
Jelen nyilatkozatot a Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja Nonprofit Kft. által
indított „A zalaszentgróti Városi Önkormányzat Egészségügyi Központ foglalkoztatási
pályázata” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem.

………………, 2014. …………………….

cégszerű aláírás

(8. sz. iratminta)

NYILATKOZAT A KBT. 56. § (2) BEKEZDÉS TEKINTETÉBEN, A JOGI SZEMÉLY
VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZETEKRŐL
(310/2011. (XII.23) KR. 12 § ) PONTJA SZERINT)
Alulírott ......................................, mint a(z) ...................................................(ajánlattevő név).
..................................... (ajánlattevő címe), mint Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult vezetője a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglalt
nyilatkozattételi kötelezettségnek eleget téve nyilatkozom, hogy

_ nincs olyan jogi személy, amely a társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.
_

van :
Társaság neve

Társaság adatai

Nyilatkozom továbbá, hogy a fent megnevezett jogi személlyel/ jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezettel szembe a Kbt. 56.§ (2) bekezdésben hivatkozott kizáró okok nem állnak
fenn.
Jelen nyilatkozatot a Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja Nonprofit Kft. által
indított „A zalaszentgróti Városi Önkormányzat Egészségügyi Központ foglalkoztatási
pályázata” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem.

………………, 2014. …………………….

cégszerű aláírás

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI
TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA SZABADFOGLALKOZÁSÚ
SZAKORVOSKÉNT
TÁMOP 6.2.4.B-12/2. pályázat keretében
Amely létrejött egyrészről Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja Nonprofit Kft.
(8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 5-7. cj: 14-09-308472, asz: 14468319-1-14)– képviseli
Dr. Al-Yari Mohamed ügyvezető, mint Megbízó (továbbiakban Megbízó),
másrészről
cég/egyéni vállalkozó
székhely:
adószám:
elektronikus kapcsolattartási cím:
,mint szabadfoglalkozású megbízott (továbbiakban Megbízott) között az alábbi feltételek
mellett.
1./ A szerződés tárgya
1.1. Jelen szerződés alapján Megbízó megbízza Megbízottat az által működtetett járóbeteg
szakellátó intézmény (továbbiakban Rendelőintézet) keretei között végzet alábbi szakorvosi
tevékenység ellátásával:
szakma/szakmakód:
óraszám:
1.2. Megbízó 19M2856 OEP számon finanszírozási szerződéssel rendelkezik a fenti
szakrendelés ellátására.
1.3. Megbízott a szerződés tárgyát képező feladatellátást személyesen látja el az
egészségügyi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 7. § (2)
bekezdés a) pontja szerinti szabadfoglalkozás keretében, nyilvántartáshoz kapcsolódó
adatai:
szakorvosi bizonyítvány(ok) kódja, dátuma:
orvosi nyilvántartási szám:
1.3. A feladat ellátásának helye 8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 5-7. szám alatt található
Rendelőintézet (elérhetőségek 83 / 361 – 259, http://www.zgrotszakrendel.hu/ )

2./ A szerződés hatálya
2.1. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződést 2014. június 04. napjától kezdődően
2015. június 30-ig kötik egymással.
2.2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésbe iktatott 8.1. illetve 8.2. és 8.3. pontban foglaltak
2015. június 30. napjáig vonatkoznak.
3./ A szerződés teljesítési ideje
3.1. Közreműködő a szerződés tárgyát képező feladat teljesítéséről az alábbi ütemezésben
gondoskodik:
rendelési idő:
3.2. Megbízott köteles a vállalt teljesítési idő alatt rendelkezésre állni.
3.3. Amennyiben Megbízott előrelátható okból nem tudja teljesíteni rendelkezésre állási
kötelezettségét
köteles
az
ok
felmerülésekor
írásban
elektronikus
úton
(http://www.zgrotszakrendel.hu/ ), vagy ha az előzetes értesítés nem lehetséges a rendelési
idő kezdetéig telefonon keresztül az intézményt, vagy annak elérhető képviselőjét
(ügyvezető, vezető asszisztens, betegirányítás) értesíteni.
3.4. A nyári szabadságolási időszak tekintetében a Felek egymással együttműködve
intézményi szabadságolási terv alapján állapítják meg a rendelési idő teljesítését.
3.5. Felek egyebekben együttműködnek a szerződés teljesítési idejét érintő mindkét fél
részéről felmerülő változások tekintetében és törekednek viszonyrendszerükben olyan
megoldásokat találni, amely a zavartalan betegellátást szolgálja.
3.6. Felek a szerződésben foglalt rendelési időt közös megegyezéssel módosíthatják
legkorábban a Megbízó vonatkozó működési engedélyének módosítását követő időponttól.
4./ A Megbízó kötelezettségei
4.1. Megbízó kötelessége és felelőssége, hogy a Megbízott részére biztosítsa a feladat
ellátásához szükséges vonatkozó jogszabályokban előírt minimális tárgyi feltételeket. Ennek
keretében Megbízó gondoskodik az orvosi eszközök, gépek, műszerek rendszeres
használatra képes állapotban történő rendelkezésre bocsátásáról, továbbá a
közegészségügyi feltételek (sterilizálás, veszélyes hulladék elszállítása stb.) és a vonatkozó
ágazati szabályoknak és minimumfeltételeknek megfelelő munkakörülmények és
munkakörnyezet biztosításáról.
4.2. Megbízó gondoskodik a feladat ellátásához szükséges asszisztenciáról szavatolva,
hogy a rendelésre beosztott szakdolgozó megfelel mindenben a vonatkozó mindenkori
jogszabályok támasztotta szakdolgozói képesítési előírásoknak.
5./ A Megbízott feladatellátásának feltételei
5.1. A Megbízott jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint rendelkezésre áll és
gondoskodik a Rendelőintézetben ellátandó szakorvosi beavatkozások hatályos
jogszabályoknak és szakmai előírásoknak és szokásoknak megfelelő elvégzéséről.
5.2. Megbízott betartja az intézmény betegfogadási renddel és egyéb belső működéssel
kapcsolatos előírásait.

5.3. A Megbízott szavatolja, hogy a tevékenység ellátásához szükséges szakmai
követelményekkel rendelkezik és személyi akadálya nincs részéről a jelen szerződés
megkötésének. Nem rendelkezik továbbá olyan betegséggel, amely a vonatkozó szabályok
alapján ellehetetlenítenék a feladat ellátását.
6./ Szakmai elvárások, intézményi kapcsolatok
6.1. Megbízott a tevékenység ellátásáról az adott helyzetben elvárható gondossággal, a
szakmai követelmények keretei között, etikai szabályok megtartásával, a szakorvosi legjobb
tudása, és lelkiismerete szerint, a rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételek által
meghatározott szinten, szakmai kompetenciájának megfelelően gondoskodik.
6.2. A Megbízott a feladat ellátása során a betegek iránti elkötelezettség, és a betegek
érdekeinek kiemelt védelme alapján jár el, az általa nyújtott minden egészségügyi
tevékenység a beteg személyisége, méltósága, és jogai tiszteletben tartása, életkorának,
valamint önrendelkezésének figyelembe vétele mellett történik.
6.3. A Megbízott vállalja, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt, az
egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényt,
a rá nézve egyebekben irányadó hatályos egészségügyi rendelkezéseket, továbbá a
tudomására hozott intézményi belső szabályzatokat, egyéb rendtartásokat betartja.
6.4. Megbízott az intézmény és szakorvosi feladatellátás körét érintő szakmai kapcsolatokat
illetően az intézmény megbízott szakmai vezetőjétől is köteles utasításokat elfogadni.
7./ A Megbízott felelőssége
7.1. A Megbízott szakorvosi szakmai tevékenységét a Megbízó nevében és felelősségére
végzi, az általa okozott károkért a polgári jog megbízásra vonatkozó rendelkezései
megfelelően irányadóak.
7.2. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységéhez biztosított eszközöket,
műszereket, gépeket az elvárható gondosság szabályai szerint használja és megőrzi. Az
eszközökben szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból okozott kárt köteles az adott
eszköz aktuális könyv szerinti értékén megtéríteni.
8./ A díjazás
8.1. A Megbízó a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében TÁMOP 6.2.4.B.-12/2.
számú elnyert pályázat keretében foglalkoztatja megbízottat, amely keretében a projekt
tartama alatt 13 hónapon keresztül havi ………… Ft díjazást fizet részére a Megbízó által
kért formai kellékeknek megfelelő külön számla alapján. Megbízott a számláját benyújtja
legkésőbb a tárgyhónapot követő 5. napig, amelyet Megbízó banki átutalás formájában 10
napon belül kiegyenlít.
8.2. Szerződő felek egyebekben teljesítmény arányos díjazásban állapodnak meg. Ennek
során Közreműködő jogosult az általa tárgyhónapban elvégzett és OEP által elfogadott
pontérték, valamint az intézmény mindenkori teljesítménymaximumából származtatott
elérhető maximális forint kifizetés és havi ténylegesen jelentett intézményi pont
összteljesítmény hányadosa szorzatának 45 százalékos kulcs alkalmazásával
meghatározott összegére. Ezt a teljesítésigazoláson Megbízó a tárgyhónapra vonatkozóan
minden hónapra nézve közli.
8.3. A 8.1. pontban foglalt projekt foglalkoztatás időtartama amennyiben a 8.2. pontban
foglalt számítás szerinti díjazás mértéke meghaladja a 8.1. pontban foglalt díjazás összegét
a Megbízott a 8.2. pontban foglalt és 8.1. pontban foglalt díjazás különbözetéről kiegészítő

számlát nyújt be Megbízó irányába, amelynek fizetési határideje a tárgyhónapot követő 2.
hónap 15. napja. Amennyiben a 8.1. pont alapján kifizetett díjazás meghaladná a 8.2. pont
szerint számított díjazás összegét, úgy a tárgyhónapot követő hónap(ok)ban Megbízó
jogosult a különbözetet beszámítani a kiegészítő számlák összegébe.
8.4. Felek a projekt 15 hónapos időtartama után a 8.2. pontban foglalt díjazást tartják
irányadónak.
9./ A szerződés megszüntetése
9.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződést mindkét fél indoklási
kötelezettség nélkül 45 napos felmondási határidővel felmondhatja. A szerződés bármelyik
fél által történő felmondása esetén a Megbízott feltétlen kötelezettsége a feladatok
szerződésszerű folyamatos ellátása a felmondási idő teljes időtartama alatt, kivéve ha a
felek másban nem állapodnak meg.
9.2. Szerződő felek jelen szerződést írásbeli, indokolt nyilatkozatukkal, azonnali hatállyal
felmondhatják, amennyiben a másik fél a feladatellátásra kiható lényeges és súlyos
szerződésszegést követ el, illetve a Megbízott a szerződéses, illetve jogszabályi
feltételeknek nem felel meg a továbbiakban.
11./ Egyéb rendelkezések
11.1. A Megbízott a jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy
személyes adatait a Megbízó az általa folytatott tevékenységhez szükséges mértékben
nyilvántartsa és kezelje. A Megbízó ezeket a személyes adatokat kizárólag a
feladatellátással kapcsolatos nyilvántartási célra, a szolgáltatásokkal kapcsolatos
tájékoztatás nyújtására irányuló tevékenységével összefüggő célokra használhatja fel.
11.2. A jelen szerződés kizárólag a felek írásbeli megállapodása útján módosítható.
12.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy a felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen
megegyezés útján igyekeznek rendezni és amennyiben ezek nem vezetnek eredményre,
úgy a polgári perrendtartás általános szabályai szerinti bíróságok rendelkeznek hatáskörrel
és illetékességgel a jogvita elbírálására.
Szerződő felek jelen okiratot, mint akaratukkal megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Zalaszentgrót, 2014. április 07.

Megbízó

Megbízott

