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ELÖTERJESZTES
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Hiv. szám: DV/14144/2020. Tárgy: Javaslat a , ^íözponti orvosi ügyelet ellátása tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselö-testület 2020. szeptember 8-ai döntése, illetve Délegyháza Község Onkormányzata
és Majosháza Község Önkormányzata Képviselö-testületeinek döntései alapján a Kbt. 117 § szerinti
saját beszerzési szabályok alkalmazásával részvételi szakasz nélküli nyílt közbeszerzési eljaras induh
Központi orrosi ügyelet ellátása tárgyában. Az eljárást megindító feUrivás 2020. október 29-en, KE
19688/2020 számoií jelent meg a Közbeszerzési Értesfto 2020. évi 210. számábim. Az ajánlattételi
határidö 2020. november 18-án 12:00 órakor lejárt. A határidöig 1 vállalkozás nyújtott be ajánlatot.

Az ajánlatok felbontása után a közbeszerzési szakértonk megvizsgálta az ajánlatot és
megállapitotta, hogy hiánypótlásra nincs szükség.

Az eljárás lebonyolítására felkért felelos akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó átvizsgálta az
ajánlatot, megállapításait tanácsadói szakvéleményben foglalta össze, melyet az elöterjesztéshez
mellékelek. A tanácsadójavaslata szerint a beérkezett ajánlat érvényes.

Az eljárást megindító felhívás alapján az érvényes ajánlatok a legjobb ár-érték arány trirálati
szempontja szerint kerülnek értékelésre. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot a
MedícaI-Provisor Kft. (2322 Makád, Rákóczi Ferenc utca 10. ) tette.

Az ajánlattevö által kért kiegészíto finanszírozás nettó összege 300 000 Ft-tal haladja meg a
jelenlegi kiegészítö finimszírozás összegét. Ugyanakkor - figyelembe véve hogy ajelenlegi kiegészitö
finanszírozás összege a nagyarányú orvosi béremelés bejelentését megelözoen kemlt megállapításra -
az összeg reálisnaktekinthetö. Mindezek alapján a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az
eljárás eredményességének megállapításátjavasolja.

A Bíráló Bizottság az ajánlat bírálatát 2020. november 23-án elvégezte, a határozati javaslat
elfogadását javasolja.



Határozati "avaslat: . . ...
A veszélyhelyzet kihirdetéséról szóló 47S/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet ^lanán, a
katasztrófavédelemról és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosftásáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. §-anak (4) bekezdése szerint eljárva
a)"a "KozpoDtiTorvosi űgyelet eUátása" targyú közbeszerzési eljárás eredményét az alábbiak

szerint állapítom meg: ."..,..,.
1. A M'edical-Provisor Kft. (2322 Makád, Rákóczi Ferenc utca 10.) ajánlata érvényes.
2. A Íegjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot a Medical-Provisor Kft. (2322

Makád, Rákóczi Ferenc utca 10.) tette.
3. Az eljárás eredményes volt.
4. Az eljárás nyertese a Medical-Provisor Kft. (2322 Makád, Rákóczi Ferenc utca 10. ).

b) a vállalkozási szerződést az Önkormányzat képviseletében aláírom.

Határidő: azonnal, illetve a Kbt. szerint
Felelős: Gergőné Varga TUnde polgármester

Az előterjesztést készftette: dr. Kiss István aljegyző

Melléklet: Tanácsadói szakvélemény

Dunavarsány, 2020. november 24.

/".̂ u öv,

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szilágyl

JegyT
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Dunavarsány Város Onkormányzata
Képviselő-testülete és
Bírátó Bizottsága
részére

Tárgy; tanácsadói szakvélemény

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A Képviselo-testület 2020. szeptember 8-i dontése, illetve Délegyháza Község pn kormányzata es Majoshaza Kpzség

Önkormányzata Képviselo-testüieteinek döntései alapján a Kbt. 1Í7. § szerinti saját beszerzesi szabalyok alkalmasasával
részvételi szakasz nélküli nyilt közbeszerzési eljárás indult Központi orvosi ügyelet ellátása^tárgyábarL Az eljárést
megindító felhívás 2020. október 29-én, KÉ 19688/2020 számon jelent meg a Kozbeszerzési Ertesftő 2020. évi 210.
számában. Az ajánlattételi határidő 2020. november 18-án 12:00 órakor lejart. A határidoig 1 vállalkozás nyujtott be
ajánlatot. Az ajánlat felbontása után az ajánlatot átnéztem a hiánypótolható dokumentumok tekintetében és
megállapítottam, hogy nincsen szükség hiánypótlásra.

AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

1. számű ajánlattevo: Medical-Provisor Kft. (2322 Makád, Rátóczi Ferenc utca 10.)

A teljesítésbe bevont, Dunavarsány, Délegyháza és Majosháza területén mükodő és
1. területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosok és házi gyermekorvosok

szama

2. Kiegészito finanszlrozás nettö osszege 3.500.000,-

fő

HUF/hó

Értékelés: Az ajánlattal kapcsolatban nem megfeleloség nem állapftható meg, az ajánlat az ajanlattételi felhívás és
dokumentádó, valamint a jogszabályokban meghatározottak flgyelembe vételével került összeállításra. Az ajánlattevo
alkalmasságát felelősségbiztosításának benyújtásával és referendalgazolással igazolta, mérlegadatai nyilvanos
adatbázisból eltenőrzésre kerültek. Ezek alapján javaslom megállapítani, hogy az ajánlat érvényes és értékelésre
kerűl.

AZ ÉRVÉNYES A3ÁNLAT ÉRTÉKELÉSE

Az egyetíen beérkezett ajánlat érvényes. Az ajánlattételi felhivás alapján az érvényes ajánlatok a legjobb ár-érték arány
bírilati szempontja szerint kerülnek értékelésre.

Az 1. részszempont tekintetében az értékelés soran a pontszámok megállapításánál - az eljárást megindi'tó felhívásban
és a dokumentádóban leírtak figyelembe vételével - a sorba rendezés módszeré kerül alkalmazásra. A Közbeszerzési
Dokumentumok I. Kotet Útmutató az ajánlattételhez 11.3.6. pontja alapján a legkedvezőbb megajánlás 100 pontot kap.

A 2. részszempont teklntetében az értékelés során a pontszámok megállapitásánál - az eljárást meginditD felhívásban
és a dokumentádóban leírtak figyelembe vételével - a fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra. Az
ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat a maximális 100 pontot kapja.

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aklnek a részszempontonkénti súlyszámmal szorzott pontszémainak összege a
legmagasabb. A képlet alkalmazásával az érrényes ajánlat értékelése:

Az elbfrálás részszempontjai

A teljesítésbe bevont, Dunavarsány/ Délegyháza és Majosháza területén működö és
teruleti ellátásl kötelezettséggel rendelkezo házlorvosok és házi gyermetanvosok száma

Kiegészítö finanszírozás nettó összege

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok osszegei:

SSZ = Súlyszám, EPSZ = Ertékelési pontszám

Medical-Provisor Kft.
ssz

30

70

ÉPSZ

100

100

ÉPSZ x SSZ

3000

7000

10000
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Értékelés: Megállaprtható, hogy a legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvenyes ajánlatot a Medical-ProvisorJ<ft.
(2322 Makád, Ratóczi Fere'nc utca 10. )"tette. Az ajánlattevo által kért kiegészíto finanszirozás nettó összege 300-000  
talhaladja meg a jelenlegi kiegészíto finanszírozás összegét. Ugyanakkor - flgyelembe véve, hogy a jelenlegl kiegésziB
fínanszírozás osszege a "nagyarányú orvosl béremelés bejelentését megelőzően kerult megállapltásra - az összeg
reáiisnak tekinthető. Mindezek fényében javaslom, hogy az eljárás legyen eredményes és a nyertessel kerüljön
megkötésre a szerződés.

DÖNTÉSI JAVASLAT

Javaslom, hogy a közbeszerzési elj'árást lezáró döntésként a következő döntések kerüljenek meghozatalra:

1. A Medical-Provisor Kft. (2322 Makád, Rátóczi Ferenc utca 10. ) ajánlata én/ényes.

2. A legjobb ar-érték arányra vonatkozó én/ényes ajánlatot a Medlcal-Provtsor Kft. (2322 Makád, Rákóczi Ferenc utca
10. ) tette.

3. A2 eljáras eredményes volt.

4. Az eljárás nyertese a Medical-Provisor Kft. (2322 Makád, Rákoczi Ferenc utca 10.).

Cegléd, 2020. november 21.

^w?G^nsult í<ft.
Ková^Gábáes^i%fe^.
-ugyvezeto-co')3-09"^^^2-'3'

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadő
lajstromszama: 01098
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