
 

Magyarország-Hódmezővásárhely: Egészségügyi személyzettel való ellátási szolgáltatások 

2017/S 076-147585 

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés 

Ajánlati/részvételi felhívás 

Szolgáltatásmegrendelés 

2014/24/EU irányelv 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1)Név és címek 

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó 

AK18288 

Dr. Imre József u. 2. 

Hódmezővásárhely 

6800 

Magyarország 

Kapcsolattartó személy: dr. Gazdik Nóra 

Telefon: +36 62532152 

E-mail: dr.gazdik.nora@csmekhm.hu 

Fax: +36 62242786 

NUTS-kód: HU333 

Internetcím(ek): 

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.csmekhm.hu 

A felhasználói oldal címe: http://www.csmekhm.hu 

I.2)Közös közbeszerzés 

I.3)Kommunikáció 

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen 

elérhető a következő címen: http://www.csmekhm.hu/kozos/oldalak/kozbeszerzesek-129 

További információ a következő címen szerezhető be másik cím: 

ÉSZ-KER Kft. 

Pasaréti út 83. – BBT Irodaház 

Budapest 

1026 

Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Kunkli Éva 

Telefon: +36 17888931 

E-mail: eszker@eszker.eu 

Fax: +36 17896943 

NUTS-kód: HU101 

Internetcím(ek): 

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.csmekhm.hu 

A felhasználói oldal címe: http://www.csmekhm.hu 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre: 
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ÉSZ-KER Kft. 

Pasaréti út 83. – BBT Irodaház 

Budapest 

1026 

Magyarország 

Kapcsolattartó személy: Kunkli Éva 

Telefon: +36 17888931 

E-mail: eszker@eszker.eu 

Fax: +36 17896943 

NUTS-kód: HU101 

Internetcím(ek): 

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.csmekhm.hu 

A felhasználói oldal címe: http://www.csmekhm.hu 

I.4)Az ajánlatkérő típusa 

Egyéb típus: egészségügyi intézmény, kórház 

I.5)Fő tevékenység 

Egészségügy 

II. szakasz: Tárgy 

II.1)A beszerzés mennyisége 

II.1.1)Elnevezés: 

Dialízis állomás működtetése. 

II.1.2)Fő CPV-kód 

79625000 

II.1.3)A szerződés típusa 

Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.4)Rövid meghatározás: 

Dialízis állomás működtetése. 

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend 

Érték áfa nélkül: 2 240 000 000.00 HUF 

II.1.6)Részekre vonatkozó információk 

A beszerzés részekből áll: nem 

II.2)Meghatározás 

II.2.1)Elnevezés: 

II.2.2)További CPV-kód(ok) 

79625000 

85111900 

II.2.3)A teljesítés helye 

NUTS-kód: HU333 

A teljesítés fő helyszíne: 

Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. 

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése: 

Területi ellátási kötelezettség: 

A mindenkor érvényben lévő ellátási kötelezettség szerint. 

Teljesítményadatok 1.1.2016. - 31.12.2016. 
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Dialízis állomás működtetése (Humán egészségügyi szolgáltatás) 

Kezelésszám/év: 

Heamodialízis: 6 500. 

Peritoniális dialízis: 5 000. 

Dialízis állomás által preventív ellátásban részesülő betegek száma: 1 200. 

A szolgáltatás teljeskörű ellátásához szükséges személyzet biztosítása nyertes ajánlattevő 

feladata. 

Részletes leírást a részvételi dokumentáció műszaki leírása tartalmazza. 

A keretszerződés időtartama 60 hónap (vagy a keretösszeg kimerüléséig, keretösszeg: 2 

240 000 000 HUF), azzal, hogy Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben ezen 

időszak alatt a II.2.6. pontban meghatározott keretösszeg nem merül ki, úgy a Kbt. 141. § 

(4) bekezdés a) pontja alapján egyoldalú nyilatkozattal a szerződés időtartamát 

meghosszabbíthatja a keretösszeg kimerüléséig. 

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend 

Érték áfa nélkül: 2 240 000 000.00 HUF 

II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama 

Az időtartam hónapban: 60 

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 

kapcsolatos: nem 

II.2.14)További információk 

A II.1.5. és a II.2.6. pontokban feltüntetett összeg a maximális keretösszeg. 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 

III.1)Részvételi feltételek 

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok 

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: 

A kizáró okok: Kbt.62.§(1) bek. g)-k), m) és q pont. 

Alkalmatlan, ha: 

P1. pénzforgalmi számláján előfordult, megindító felhívás feladásának napját megelőző 2 

évben 15 napot meghaladó sorban álló tétel; 

M1. nem rendelkezik 1 db egészségügyi intézményben, egy szerződés keretében végzett 

(szerződésszerűen teljesített) dialízis kezelés szolgáltatásra irányuló referenciával, ahol a 

dialízis kezelés száma elérte a 8 000 db-ot; 

M2. nem rendelkezik 1 fő nefrológus szakorvossal, 2 fő szakápolóval, 1 fő nefrológiai 

szakápolóval; 

M3. nem rendelkezik ISO 9001 tanúsítvánnyal. 

Részletes alkalmassági feltételek a közbeszerzési dokumentumokban. 

Felhívjuk részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a fent megnevezett alkalmasságot 

alátámasztó iratok benyújtása csak az ajánlattételi szakaszban szükséges (a Kbt. 69. § (4)-

(7) bekezdésére tekintettel), jelen részvételi szakaszban RJ, KNYSZ elegendő a Kbt. 114. § (2) 

bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozatát benyújtani az alkalmasság igazolása körében. 

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek 

III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk 



 

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 

— Nefrológia szakorvos (a heti óraszámnak megfelelőlen). 

— Általános asszisztens/nefrológiai szakápoló. 

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 

60/2003. (X.20.) ESZCSM rendeletben foglaltak alapján. 

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 

Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban a végleges ajánlatok benyújtását 

ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek összege 500 000 HUF, azaz ötszázezer forint. 

Ajánlatkérő késedelmi és meghiúsulási kötbért ír elő. 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet 

tartalmazza. 

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 

Nyertes ajánlattevő a teljesítés során a szerződéstervezet szerint havonta jogosult 

részszámlát benyújtani. 

Nyertes ajánlattevő az általa bérbe vett épületrész után fizetendő bérleti díjat előre – a 2. és 

a 3. értékelési szempontra tett megajánlásának megfelelően – köteles megfizetni. 

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1)Meghatározás 

IV.1.1)Az eljárás fajtája 

Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás 

IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk 

IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása: 

IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői: 

1. Ajánlatkérő által a szolgáltatásért fizetendő díj (%-os mértékben adva) (a havi NEAK 

finanszírozás %-a, max. 97 %) – 70. 

2. Részvételre jelentkező által a bérbe vett épületrész után fizetendő bérleti díj (Ft/nm/hó) 

(ajánlati elem minimum értéke: nettó 410 HUF/nm/hó; ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 

nettó 505 HUF/nm/hó) – 10. 

3. MSZ EN ISO 9001:2008 tanúsítványon felüli további tanúsítvány megléte (ajánlati elem 

legkedvezőbb szintje 3). 

(ISO 14001; ISO 28001(OHSEA 18001); ISO 50001- 20. 

IV.2)Adminisztratív információk 

IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 

IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok 

benyújtásának határideje 

Dátum: 02/05/2017 

Helyi idő: 11:00 

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

Magyar 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról 



 

VI.3)További információk: 

1. Jelen eljárásban Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja és 

részajánlattételi lehetőséget nem biztosít. 

Indokolás: a gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos 

szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére 

történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel; a megvalósítani 

kívánt ellátás komplex, részekre nem bontható, az infrastruktúra és az ellátó személyzet 

egy. 

2. A Közbeszerzési Dokumentumokat részvételi jelentkezésenként legalább 1 részvételre 

jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésében megnevezett alvállalkozónak elektronikus 

úton el kell érnie a részvételi határidő lejártáig. 

3. Ajánlati kötöttség 60 nap. 

4. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71. §-

ában foglaltaknak megfelelően biztosítja. 

5. A részvételi jelentkezéshez felolvasólapot kell csatolni a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint, 

amelyben részvételre jelentkező feltünteti a Kbt. 68. § (5) bekezdés szerinti információkat. 

6. Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti 

információk részvételi jelentkezésben történő feltüntetését. 

7. Részvételre jelentkező vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén 

a részvételi jelentkezéshez csatolandó a változásbejegyzési kérelem. 

8. Az eljárás nyertese a legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (1) bek. c) pontja) alapján kerül 

kiválasztásra. Az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Értékelési módszer 

leírást a jelen részvételi felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazza. 

9. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. 

10. Ajánlatkérő fenntartja a lehetőséget arra, hogy az ajánlattételi szakaszban az első 

ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást [Kbt. 87. Kbt. (6) 

bekezdés]. 

11. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Szabó József (lajstromszám: 

00480). 

12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e pontját. 

13. AK a P1;M1-M3. alkalmasság feltételeit a minősített ajánlattevői jegyzékhez képest 

szigorúbban határozza meg. 

14. Részvételi jelentkezések felbontásának feltételei: 2.5.2017. 11:00 óra, helye: ÉSZ-KER 

Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 83. tárgyaló. 

VI.4)Jogorvoslati eljárás 

VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság 

Riadó utca 5. 

Budapest 

1026 

Magyarország 

Telefon: +36 18828592 

E-mail: dontobizottsag@kt.hu 

Fax: +36 18828593 

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 
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VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása 

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 

Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdése alapján. 

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől 

szerezhető be 

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság 

Riadó utca 5. 

Budapest 

1026 

Magyarország 

Telefon: +36 18828592 

E-mail: dontobizottsag@kt.hu 

Fax: +36 18828593 

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma: 

18/04/2017 
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