Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem
NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők
nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:
AK20541
b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a
Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség
vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:
a Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
a Kbt 121. § (1) bekezdés b) pontja
d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség
szerint utalva a Kbt. 18. §-ára:
42.500.000,e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő javítást kezdeményezi;
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele
a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:
Kötelező
g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:
2014.04.02
h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a
hirdetmény ellenőrzését:
igen
i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal
kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése:
nem
Egyéb közlemény:

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
[ ] Építési beruházás
[ ] Árubeszerzés
[x] Szolgáltatás megrendelés

[ ] Építési koncesszió
[ ] Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja
Postai cím:
Dózsa György út 5-7
Város/Község
Zalaszentgrót

Postai irányítószám:
8790

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
+36 83361077

Címzett:
Dr. Al-Yari Mohamed
E-mail:
competitor@gmail.hu

Fax:
+36 83360845

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[ ] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[ ] Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[ ] Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
[ ] Központi szintű

[ ] Közszolgáltató

[ ] Regionális/helyi szintű

[ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés
g) pont]

[ ] Közjogi szervezet

[x] Egyéb

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG
I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK

[ ] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Honvédelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[x] Egészségügy

I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK
[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása
és elosztása

[ ] Vasúti szolgáltatások

[ ] Villamos energia

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és
autóbusz szolgáltatások

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és
kitermelése

[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag
feltárása és kitermelése

[ ] Repülőtéri tevékenységek

[ ] Víz

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A.
mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Közreműködői megbízási szerződés, egészségügyi tevékenység ellátására a Zalaszentgróti
Városi Önkormányzat Egészségügyi Központ számára.
TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás
megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

[ ] Építési beruházás

[ ] Árubeszerzés

[x] Szolgáltatás
megrendelés

[ ] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel,
módon, az ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek
megfelelően

[ ] Bérlet

Szolgáltatási kategória
száma: 25
(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és
4. mellékletében)

[ ] Részletvétel
[ ] Ezek
kombinációja

[ ] Építési koncesszió
[ ] Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
8790 Zalaszetntgrót Dózsa Gy. u. 5-7.
NUTS-kód: HU223
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre
(DBR) vonatkozó információk
[x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
[ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

[ ] Keretmegállapodás egy
ajánlattevővel

VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a
négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
„A Zalaszentgróti Városi Önkormányzat Egészségügyi Központ szakorvosi foglalkoztatás
támogatása” tárgyú, TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0012 azonosító számú program keretében
13 szakterületen szakorvos foglalkoztatása közreműködői megbízási szerződés keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 85120000-6
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
[x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
[ ] egy részre

[ ] egy vagy több
részre

[x] valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót
beleértve)
„A Zalaszentgróti Városi Önkormányzat Egészségügyi Központ szakorvosi
foglalkoztatás támogatása” tárgyú, TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0012 azonosító számú
program keretében 13 szakterületen szakorvos foglalkoztatása közreműködői
megbízási szerződés keretében.
I. részajánlati kör: belgyógyász – heti 11 óra
II. részajánlati kör: bőrgyógyász szakorvos– heti 6 óra
III. részajánlati kör: kardiológus– heti 11 óra
IV. részajánlati kör: nőgyógyász– heti 30 óra
V. részajánlati kör: pszichiáter– heti 10 óra
VI. részajánlati kör: reumatológus– heti 8 óra
VII. részajánlati kör: sebész– heti 9 óra
VIII. részajánlati kör: gyerekgyógyász– heti 6 óra
IX. részajánlati kör: szemész– heti 15 óra
X. részajánlati kör: ortopéd szakorvos– heti 9 óra
XI. részajánlati kör: neurológus– heti 6 óra
XII. részajánlati kör: tüdőgondozó– heti 19 óra
XIII. részajánlati kör: ultrahang diagnosztikus– heti 16 óra
Foglalkoztatás időtartama 12 hó támogatásból, a továbbiakban az Ajánlatkérő saját
forrásaiból finanszírozva
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 42.500.000,- Pénznem: HUF

VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): [ ] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: [ ] igen [x] nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló
meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE
A (tervezett) időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletszabályokat a kiegészítő
információknál lévő szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
A nyertes Ajánlattevő a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig jogosult egy darab számla
kiállítására.
A számla kifizetése a Kbt. 130. § előírásainak megfelelően, a szolgáltatás adott hónapi
elvégzése, és az igazolt jelenléti ív alapján, átutalással történik, legfeljebb 15 napon belül.
A szerződés finanszírozása a szerződés időtartamának első 12 hónapjában az Európai Unió,
a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérő forrásaiból, azt követően az ajánlatkérő

saját forrásaiból történik.
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérő általi
kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre figyelemmel a
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kbt. 2011. évi CVIII. törvény, 4/2011. (I.28.)
Kormányrendelet.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi felhíváshoz mellékelt kiegészítő
információknál található szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve
jogi személy: (adott esetben)
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre
vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll,
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. §
(2) bekezdésben foglalt kizáró ok fennáll,
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt
kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § szerint kell nyilatkozni, hogy nem tartozik
a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének és a Kbt. 57. § (1) bekezdés e) pontjának hatálya alá.
- Az ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése és a Kbt. 57. § (1) bekezdés e) pontja szerinti
kizáró okok hatálya alá eső az alkalmasságának igazolására igénybe vett más
szervezet/személy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése és a Kbt. 57. § (1) bekezdés e)
pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevő köteles
nyilatkozni arról, hogy szabályozott tőzsdén jegyzett társaságnak minősül-e. Amennyiben a
pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az
ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles benyújtani.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az alábbi
dokumentumokat kell ajánlatában
csatolnia:
1./ A saját vagy jogelődje- az utolsó
három lezárt üzleti év számviteli
jogszabályok szerinti beszámolóját
(mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő
melléklet) (ha a gazdasági szereplő
letelepedése szerinti ország joga előírja
közzétételét); amennyiben az ajánlatkérő
által kért beszámoló a céginformációs
szolgálat honlapján megismerhető, a
beszámoló adatait az ajánlatkérő
ellenőrzi, a céginformációs szolgálat
honlapján megtalálható beszámoló
csatolása az ajánlatban nem szükséges;
(310/2011. Korm.rendelet 14.§ (1)
bekezdés b) pontja)
Amennyiben ajánlattevő a számviteli
törvény által nem kötelezett beszámoló
készítésére, abban az esetben SZJA tv.
szerinti adóbevallását kell csatolni,
másolati formában

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő alkalmatlan, ha az alább
meghatározott feltételek közül bármelyik
fennáll:
1./ A tizenhárom részajánlati kör
vonatkozásában:
A saját vagy a jogelődjének az utolsó három,
számviteli jogszabályok szerinti beszámolója
alapján egynél több évben a mérleg szerinti
eredménye negatív, vagy amennyiben
ajánlattevő (vagy az alkalmasság igazolásában
résztvevő bármely gazdasági szereplő) a
számviteli törvény által nem kötelezett
beszámoló készítésére, abban az esetben SZJA
tv. szerinti adóbevallása szerinti vállalkozói
osztalékalap egynél több évben negatív.
Ha az ajánlattevő jelen pont szerinti irattal
azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt
teljes időszakban, mert az időszak kezdete után
kezdte meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából származó árbevételről
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és
gazdasági alkalmasságát jelen pont
vonatkozásában megállapítja, ha működésének
ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (orvosi
tevékenységből) származó - általános forgalmi
adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy
meghaladja a nettó 500.000,- Ft-ot.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az alábbi
dokumentumokat kell ajánlatában
csatolnia:
1./ Azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) a megnevezése,
képzettségük, ismertetése, akiket be
kíván vonni a teljesítésbe; (310/2011.
Korm.rendelet 15.§ (3) bekezdés d)
pontja)
A szakemberek bemutatása során a
képzettséget alátámasztó (egyetemi,
szakorvosi) végzettséget és az OEP
igazolás, dokumentumai csatolandók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az alábbi
pontokban meghatározott követelmények közül
bármelyiknek nem felel meg:
1/ Az ajánlattevő nem rendelkezik legalább az
alábbi szakemberek valamelyikével:
I. részajánlati kör: 1 fő belgyógyász
II. részajánlati kör: 1 fő bőrgyógyász szakorvos
III. részajánlati kör: 1 fő kardiológus
IV. részajánlati kör: 1 fő nőgyógyász
V. részajánlati kör: 1 fő pszichiáter
VI. részajánlati kör: 1 fő reumatológus
VII. részajánlati kör: 1 fő sebész
VIII. részajánlati kör: 1 fő gyerekgyógyász
IX. részajánlati kör: 1 fő szemész
X. részajánlati kör: 1 fő ortopéd szakorvos
XI. részajánlati kör: 1 fő neurológus

XII. részajánlati kör: 1 fő tüdőgondozó
szakdolgozó
XIII. részajánlati kör: 1 fő ultrahang
diagnosztikus
A műszaki és szakmai alkalmassági
minimumkövetelmények megfelelése során a
Kbt. 55.§ (4) – (6) bekezdései megfelelően
alkalmazandók.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott [ ] igen [x] nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott [x] igen [ ] nem
III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [x] igen [ ]
nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
- 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról,
- 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről,
- 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges
szakmai minimum feltételekről
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét
[x] igen [ ] nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott
szabályok szerinti eljárás az alábbiak
szerint:

Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott
szabályok szerinti eljárás az alábbiak
szerint:

[x] Nyílt

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított meghívásos, alkalmazásának
indokolása:

[ ] Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében nyílt

[ ] Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
[ ] Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának
indokolása:
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében nyílt
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében meghívásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd
során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: [ ] igen [ ] nem
IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
[x] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
[ ] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0012 azonosító
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre [ ] igen [x]
nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
[ ] Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
[ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
(adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/04/28 (év/hó/nap ) Időpont: 14.00
A dokumentációért fizetni kell [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/04/28 (év/hó/nap) Időpont: 14.00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
(részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
[ ] Az EU bármely hivatalos nyelve
[ ] Az EU következő hivatalos nyelve(i):
[ ] Egyéb:
[x] Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések
felbontásának feltételei
Dátum: 2014/04/28 (év/hó/nap) Időpont: 14.00
Hely: Zalasztentgrót Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek [x] igen [ ]
nem
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
a Kbt. 62.§ (2) bekezdése szerint

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos
[x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0012 azonosító
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő
elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) [x] igen [ ] nem
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre
bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

A kiegészítő iratok, iratminták a jelen felhívás megjelenése napjától az Ajánlatkérőnél
rendelkezésre áll személyesen átvehető vagy megigényelhető. A megigénylés feltétele az
írásos igénylés/felhatalmazó levél személyes leadása vagy telefaxon történő megküldése az
Ajánlatkérő részére. Az igénylés/felhatalmazó levél tartalmazza az igénylő cég
megnevezését, székhelyét és postai megkérés esetén postacímét, ahová az ajánlatkérő a
dokumentációt megküldheti, a kapcsolattartó személy nevét, telefonszámát, mobil számát,
fax számát, email címét . A kiegészítő iratok, iratminták átvehetők vagy megkérhetők az
ajánlattételi határidőig, munkanapokon 10:00-14:00-ig az ajánlattételi határidő lejártának
napján 10:00-12:00 óráig.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az
V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
[x] igen [ ] nem
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont)
megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.3): 1.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [x] igen [ ]
nem
V.4) Egyéb információk:
1./ Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a hatályos Kbt. szerint biztosítja.
2./ Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerződést) legalább az alábbiak
szerint: tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos
hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során
kizárólagosan képviseli, illetőleg aki a közös ajánlattevők nevében hatályos
jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös
ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, tartalmazza a vezető konzorciumi tag
megjelölését. A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és
hatályosnak kell lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága
nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy
illetve hatóság jóváhagyásától. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők tételes megjelölését.
3./ Az ajánlatokat 1 eredeti (papír alapú) és elektronikus ( CD vagy DVD lemezre kiírva
.pdf formátumban) kell benyújtani. Az ajánlatot oly módon kell beadni, hogy az ajánlatból
oldalak a rögzítés megbontása nélkül ne legyenek eltávolíthatóak. Az ajánlat oldalait
folyamatos oldalszámozással kell ellátni. A csomagoláson minimálisan a következőket kell
feltüntetni: a közbeszerzési eljárás tárgyát; az Ajánlatkérő nevét és címét; „Ajánlati

dokumentáció - Zalaszentgróti Városi Önkormányzat Egészségügyi Központ szakorvosi
foglalkoztatás támogatása” közbeszerzési eljáráshoz” Az ajánlattételi határidő lejártáig
NEM BONTHATÓ FEL.
4./ Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen ajánlatokat leadni csak munkanapokon 10.00–
14.00 óráig lehetséges azzal, hogy az ajánlattételi határidő lejártának napján az
ajánlatoknak 12.00 óráig be kell érkeznie. Az ajánlat postai megküldése esetén az
ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlattevőknek az ajánlattételi
határidő lejártának napján 12.00 óráig be kell érkeznie. Az ajánlat beadási módja
megválasztásának minden következményét az ajánlattevő köteles viselni!
5./ A jelen felhívás III.2.2. 1./ pontjában az utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti
beszámoló alatt a jelen felhívás feladásától számított elmúlt három lezárt üzleti év
számviteli jogszabályok szerinti, „A számvitelről” szóló 2000 évi C. törvénynek megfelelő
módon elkészített beszámolót érti.
6./ Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek
módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként
megjelölésre került, vagy
b) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - amikor a szerződés teljesítése
során a más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat ténylegesen nem fogja
igénybe venni - - akkor is, ha az ajánlattevő az ajánlatában benyújtja az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az
ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának
megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült
meg.
7./ A Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a dokumentumok egyszerű
másolatban benyújthatók kivétel, ahol követelés közvetlen érvényesítés alapjául szolgáló
okiratról, vagy jognyilatkozat megtételére és /vagy képviseletre vonatkozó
meghatalmazásról van szó, vagy ahol jogszabály ettől eltérően rendelkezik.
8./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát az eljárást
megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 60.§ (3) bekezdése), és nyilatkoznia kell arról, hogy a
kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60.§ (5) bekezdése).
9/ A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az
eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven
történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak.
10./ Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevő(k),
alvállalkozók, ajánlatban nyilatkozatot tevő egyéb szervezet(ek) adatait a www.ecegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Abban az esetben, ha a cégkivonat a fenti útvonalon
nem érhető el, akkor az ajánlatba csatolandó az ajánlattevő(k), alvállalkozó(k) és kapacitást
biztosító szervezet(ek) esetében az ajánlattételi határidő lejártánál 60 napnál nem régebbi
cégkivonat egyszerű másolata.

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2014/04/02 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON
SZEREZHETŐ BE

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ
IRATOK BESZEREZHETŐK

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI
JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:

Postai irányítószám:

Ország:
Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST
VÉGZI

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Ország:

--------------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) -------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
RÉSZ SZÁMA 1 ELNEVEZÉS: I. részajánlati kör: belgyógyász – heti 11 óra
1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:
I. részajánlati kör: belgyógyász – heti 11 óra
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 85120000-6
3) MENNYISÉG
„A Zalaszentgróti Városi Önkormányzat Egészségügyi Központ szakorvosi foglalkoztatás
támogatása” tárgyú, TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0012 azonosító számú program keretében
13 szakterületen szakorvos foglalkoztatása közreműködői megbízási szerződés keretében.
I. részajánlati kör: belgyógyász – heti 11 óra
Foglalkoztatás időtartama 12 hó támogatásból, a továbbiakban az Ajánlatkérő saját
forrásaiból finanszírozva
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ
KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott esetben)

Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) --------------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
RÉSZ SZÁMA 2 ELNEVEZÉS: II. részajánlati kör: bőrgyógyász szakorvos– heti 6 óra
1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:
II. részajánlati kör: bőrgyógyász szakorvos– heti 6 óra
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 85120000-6
3) MENNYISÉG
„A Zalaszentgróti Városi Önkormányzat Egészségügyi Központ szakorvosi foglalkoztatás
támogatása” tárgyú, TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0012 azonosító számú program keretében
13 szakterületen szakorvos foglalkoztatása közreműködői megbízási szerződés keretében.
II. részajánlati kör: bőrgyógyász szakorvos– heti 6 óra
Foglalkoztatás időtartama 12 hó támogatásból, a továbbiakban az Ajánlatkérő saját
forrásaiból finanszírozva.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ
KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott esetben)

Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ---------------------

B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
RÉSZ SZÁMA 3 ELNEVEZÉS: III. részajánlati kör: kardiológus– heti 11 óra
1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:
III. részajánlati kör: kardiológus– heti 11 óra
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 85120000-6
3) MENNYISÉG
„A Zalaszentgróti Városi Önkormányzat Egészségügyi Központ szakorvosi foglalkoztatás
támogatása” tárgyú, TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0012 azonosító számú program keretében
134 szakterületen szakorvos foglalkoztatása közreműködői megbízási szerződés keretében.
III. részajánlati kör: kardiológus– heti 11 óra
Foglalkoztatás időtartama 12 hó támogatásból, a továbbiakban az Ajánlatkérő saját
forrásaiból finanszírozva
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ
KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott esetben)

Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) --------------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
RÉSZ SZÁMA 4 ELNEVEZÉS: IV. részajánlati kör: nőgyógyász– heti 30 óra
1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:

IV. részajánlati kör: szülész-nőgyógyász– heti 30 óra
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 85120000-6
3) MENNYISÉG
„A Zalaszentgróti Városi Önkormányzat Egészségügyi Központ szakorvosi foglalkoztatás
támogatása” tárgyú, TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0012 azonosító számú program keretében
13 szakterületen szakorvos foglalkoztatása közreműködői megbízási szerződés keretében.
IV. részajánlati kör: szülész-nőgyógyász– heti 30 óra
Foglalkoztatás időtartama 12 hó támogatásból, a továbbiakban az Ajánlatkérő saját
forrásaiból finanszírozva
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ
KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott esetben)

Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) --------------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
RÉSZ SZÁMA 5 ELNEVEZÉS: V. részajánlati kör: pszichiáter– heti 10 óra
1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:
V. részajánlati kör: pszichiáter– heti 10 óra
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 85120000-6

3) MENNYISÉG
„A Zalaszentgróti Városi Önkormányzat Egészségügyi Központ szakorvosi foglalkoztatás
támogatása” tárgyú, TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0012 azonosító számú program keretében
13 szakterületen szakorvos foglalkoztatása közreműködői megbízási szerződés keretében.
V. részajánlati kör: pszichiáter– heti 10 óra
Foglalkoztatás időtartama 12 hó támogatásból, a továbbiakban az Ajánlatkérő saját
forrásaiból finanszírozva
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ
KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott esetben)

Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) --------------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
RÉSZ SZÁMA 6 ELNEVEZÉS: VI. részajánlati kör: reumatológus– heti 8 óra
1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:
VI. részajánlati kör: reumatológus– heti 8 óra
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 85120000-6
3) MENNYISÉG
„A Zalaszentgróti Városi Önkormányzat Egészségügyi Központ szakorvosi foglalkoztatás
támogatása” tárgyú, TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0012 azonosító számú program keretében
13 szakterületen szakorvos foglalkoztatása közreműködői megbízási szerződés keretében.
VI. részajánlati kör: reumatológus– heti 8 óra
Foglalkoztatás időtartama 12 hó támogatásból, a továbbiakban az Ajánlatkérő saját

forrásaiból finanszírozva
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ
KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott esetben)

Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) --------------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
RÉSZ SZÁMA 7 ELNEVEZÉS: VII. részajánlati kör: sebész– heti 9 óra
1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:
VII. részajánlati kör: sebész– heti 9 óra
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 85120000-6
3) MENNYISÉG
„A Zalaszentgróti Városi Önkormányzat Egészségügyi Központ szakorvosi foglalkoztatás
támogatása” tárgyú, TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0012 azonosító számú program keretében
13 szakterületen szakorvos foglalkoztatása közreműködői megbízási szerződés keretében.
VII. részajánlati kör: sebész– heti 9 óra
Foglalkoztatás időtartama 12 hó támogatásból, a továbbiakban az Ajánlatkérő saját
forrásaiból finanszírozva
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:

4) A

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ
KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott esetben)

Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) --------------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
RÉSZ SZÁMA 8 ELNEVEZÉS: VIII. részajánlati kör: gyerekgyógyász– heti 6 óra
1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:
VIII. részajánlati kör: gyerekgyógyász– heti 6 óra
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 85120000-6
3) MENNYISÉG
„A Zalaszentgróti Városi Önkormányzat Egészségügyi Központ szakorvosi foglalkoztatás
támogatása” tárgyú, TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0012 azonosító számú program keretében
13 szakterületen szakorvos foglalkoztatása közreműködői megbízási szerződés keretében.
VIII. részajánlati kör: gyerekgyógyász– heti 6 óra
Foglalkoztatás időtartama 12 hó támogatásból, a továbbiakban az Ajánlatkérő saját
forrásaiból finanszírozva
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ
KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott esetben)

Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) --------------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
RÉSZ SZÁMA 9 ELNEVEZÉS: IX. részajánlati kör: szemész– heti 15 óra
1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:
IX. részajánlati kör: szemész– heti 15 óra
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 85120000-6
3) MENNYISÉG
„A Zalaszentgróti Városi Önkormányzat Egészségügyi Központ szakorvosi foglalkoztatás
támogatása” tárgyú, TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0012 azonosító számú program keretében
13 szakterületen szakorvos foglalkoztatása közreműködői megbízási szerződés keretében.
IX. részajánlati kör: szemész– heti 15 óra
Foglalkoztatás időtartama 12 hó támogatásból, a továbbiakban az Ajánlatkérő saját
forrásaiból finanszírozva
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ
KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott esetben)

Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ---------------------

B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
RÉSZ SZÁMA 10 ELNEVEZÉS: X. részajánlati kör: ortopéd szakorvos– heti 9 óra
1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:
X. részajánlati kör: ortopéd szakorvos– heti 9 óra
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 85120000-6
3) MENNYISÉG
„A Zalaszentgróti Városi Önkormányzat Egészségügyi Központ szakorvosi foglalkoztatás
támogatása” tárgyú, TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0012 azonosító számú program keretében
13 szakterületen szakorvos foglalkoztatása közreműködői megbízási szerződés keretében.
X. részajánlati kör: ortopéd szakorvos– heti 9 óra
Foglalkoztatás időtartama 12 hó támogatásból, a továbbiakban az Ajánlatkérő saját
forrásaiból finanszírozva
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ
KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott esetben)

Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) --------------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
RÉSZ SZÁMA 11 ELNEVEZÉS: XI. részajánlati kör: neurológus– heti 6 óra
1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:

XI. részajánlati kör: neurológus– heti 6 óra
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 85120000-6
3) MENNYISÉG
„A Zalaszentgróti Városi Önkormányzat Egészségügyi Központ szakorvosi foglalkoztatás
támogatása” tárgyú, TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0012 azonosító számú program keretében
13 szakterületen szakorvos foglalkoztatása közreműködői megbízási szerződés keretében,
XI. részajánlati kör: neurológus– heti 6 óra
Foglalkoztatás időtartama 12 hó támogatásból, a továbbiakban az Ajánlatkérő saját
forrásaiból finanszírozva
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ
KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott esetben)

Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) --------------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
RÉSZ SZÁMA 12 ELNEVEZÉS: XII. részajánlati kör: tüdőgondozó szakdolgozó– heti 19 óra
1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:
XII. részajánlati kör: tüdőgyógyász– heti 11 óra
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 85120000-6

3) MENNYISÉG
„A Zalaszentgróti Városi Önkormányzat Egészségügyi Központ szakorvosi foglalkoztatás
támogatása” tárgyú, TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0012 azonosító számú program keretében
13 szakterületen szakorvos foglalkoztatása közreműködői megbízási szerződés keretében,
XII. részajánlati kör: tüdőgyógyász– heti 11 óra
Foglalkoztatás időtartama 12 hó támogatásból, a továbbiakban az Ajánlatkérő saját
forrásaiból finanszírozva
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ
KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott esetben)

Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) --------------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
RÉSZ SZÁMA 13 ELNEVEZÉS: XIII. részajánlati kör: ultrahangdiagnosztikus– heti 16 óra
1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:
XIII. részajánlati kör: ultrahangdiagnosztikus– heti 16 óra
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 85120000-6
3) MENNYISÉG
„A Zalaszentgróti Városi Önkormányzat Egészségügyi Központ szakorvosi foglalkoztatás
támogatása” tárgyú, TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0012 azonosító számú program keretében
13 szakterületen szakorvos foglalkoztatása közreműködői megbízási szerződés keretében,
XIII. részajánlati kör: ultrahang diagnosztikus– heti 16 óra
Foglalkoztatás időtartama 12 hó támogatásból, a továbbiakban az Ajánlatkérő saját

forrásaiból finanszírozva
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A

SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ
KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott esetben)

Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ---------------------

