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ELŐTERJESZTÉS 

a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2018. november 23-i ülésére  

közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról  

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

   A „Háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 

2018. november 6-án került sor.  

   Az ajánlattételi felhívás és a további közbeszerzési dokumentumok az alábbi három cég 

részére kerültek megküldésre (az összefoglaló tájékoztatás alapján ők jelezték előzetes 

érdeklődésüket az eljárás iránt):  

1. EMERGENCY SERVICE Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (1131 Budapest, Topolya utca 4-8.)  

2. ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság (4031 Debrecen, István út 6.)  

3. JUNIMED Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2626 

Nagymaros, Őz u. 19.) 

 

   Az eljárásban az ajánlattételi határidő lejártáig (2018. november 16. /péntek/ 11:00 óra) 

két ajánlattevő nyújtott be ajánlatot az alábbi vállalásokkal: 

 

  

Emergency Service Kft. 

 

 

Országos Orvosi 

Ügyelet Kft. 

Nettó ajánlati ár 

(HUF/fő/év a NEAK 

finanszírozáson felül) 

428 664  

 

   A közbeszerzési munkacsoport az ajánlatokat előzetesen megvizsgálta abból a 

szempontból, hogy megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 

jogszabályokban foglalt feltételeknek. Az ajánlatokkal kapcsolatban hiánypótlási felhívás 

kiküldésére nem került sor. Az előírt kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése 

ajánlatkérő részéről megtörtént. Kizáró ok egyik ajánlattevővel szemben sem áll fenn. 

 

A bírálat első köre alapján mindkét beérkezett ajánlat érvényes és mindenben megfelel a 

felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeknek. A 

legkedvezőbb ajánlatnak az Emergency Service Kft. ajánlata minősül, így e céget kértük fel 
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a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alkalmassági követelmények 

tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. A releváns 

igazolásokat ajánlattevő határidőben becsatolta. A benyújtott igazolásokkal kapcsolatban 

hiánypótlás kiírására nem volt szükség, így a bírálóbizottság az alábbi írásbeli 

szakvéleményt és döntési javaslatot adja:  

 

   A Bírálóbizottság javasolja a Tisztelt Társulási Tanácsnak az eljárást eredményesnek 

nyilvánítani és nyertes ajánlattevőként az EMERGENCY SERVICE Kereskedelmi és 

Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (1131 Budapest, Topolya utca 

4-8.)  kihirdetni. 

 

   A Bírálóbizottság – tekintettel arra, hogy az ajánlati ár így is jelentősen felülmúlja az 

előzetesen becsült 280 HUF/fő/év – javasolja a Tisztelt Társulási Tanácsnak, hogy második 

legkedvezőbb ajánlattevőt ne jelöljön meg. 

 

   A  Hivatal intézkedik a Társulási Tanács döntését tartalmazó összegezés megküldéséről 

és közzétételéről a döntést követően haladéktalanul, valamint a szerződéskötési 

moratórium (jelen eljárástípusnál 10 nap) lejártát követően a szerződéskötésről.  

 

    Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az alábbi határozati javaslat szerinti döntést 

meghozni szíveskedjen. A döntéshozatalnál NÉV SZERINTI szavazást kell tartani. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás, 

mint ajánlatkérő által a „Háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása” tárgyában lefolytatott 

közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottságnak az előterjesztésben foglalt írásbeli 

szakvéleményét és döntési javaslatát elfogadva – a Társulás Közbeszerzési Szabályzatában 

meghatározott jogkörében eljárva - az alábbi eljárást lezáró döntést hozza: 

 

Az eljárás eredményes, a nyertes ajánlattevő az EMERGENCY SERVICE Kereskedelmi és 

Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest, Topolya utca 4-

8.). 

 

A Társulási Tanács felkéri a Társulás Elnökét, hogy haladéktalanul intézkedjen az 

összegezés megküldéséről, illetve a szerződéskötésről.  

 

Felelős: dr. Sütő László elnök  

Határidő: azonnal 

 

 

Marcali, 2018. november 20. 

 

                                                                                                          Dr. Sütő László s.k. 

                                                                                                             társulás elnöke  


