
T6rgy: 1. sz. kiegdszit6 t|jdkoztalls

Tisztelt GazdasAgi Szerepl6k!

Budapest Fov6ros X. keriilet K6b6nyai Onkorminyzat (i 102 Budapest, Szent L6szl6 t6r 29.)
ajdnlatk6r6 6ltal inditott ,,Felndtt htiziorvosi iigyelet elldtdsa,, t?Jgyu k6zbeszerzdsi elj6riisban
bedrkezett kdrd6sekre aj6nlatkdr6 az alibbl kiegdszito t|jekoztatist adja:

f. i(drdds: Az aj|nlanlreli felhiv6s 11. M1.a) pond6ban a referencia kapcs6n
meghatdrozott alkalmass6gi kcivetelm6ny tekintet6ben j6l 6r1jiik, hogy a kdzbeszerz6si elj6ras
tdrgya szerinti olyan referenci6val lehet megfelelni, amely nett6 100 milli6 Ft drt6kii. 24 oras
folyarnatos kij 616 6s ambukins feln6tt h6ziorvosi iigyelet elkitdsrira vonatkozik egy fd kij 616
6s egy fo ambuldns szakorvossal?

v6lasz: Ajfnlatkfrf az eljririst megindit6 felhivris 11. Ml, pontjdban azt irta el6, h,gy
,,alkalmatlan az ajfnlattev6 mriszaki, illet6leg szakmai szempontb6l, ha nem rendeikezik
a felhiv6s megkiild6sdnek napjdt megel6z6 36 hrinapban iisszesen legalibb nett6 100
milli6 Ft 6rt6kii, feln6tt hdziorvosi iigyelet e 6t{siira vonatkoz6 referenciiival,,.
Ajfnlatk6r6 nem irta el6, hogy 24 6r:is folyamatos iigyeletre vonatkoz6 referencift k6r
6s a szakembereket sem a referencia kiir6ben irta el6, hanem M2. alkalmass6gi
felt6telk6nt a teljesit6sbe bevonni kiv{nt szakemberekn6l. Nem kitja aj6nlatk6rd annak
bizonyitottsfgr{t, hogy egy kordbban 12, 18 r5r6s iigyeletet ell{t6 gazdasigi szerepl6 mi6rt
ne tudna akir 24 6rds iigyeletet is ell6tni. Aj6nlatk6r6 a referencia kdvetelm6nvt a Ktrt,
65.$ (5) bekezd6s6vel iisszhangban, csak a teljesit6shez t6nylegesen sziiks6ges mlrtdkben
hatfrozta meg, nem kiv6nta a versenvt korldtozni,

'"4 
(3) bekeuldsben foglaltaknak meglfelelf tdnylegesen szriksdges mdrtdkii elfitrdsnak a

referencirik kdrdben azt kell tekinteni, ha az ajtinlatkdrf az aclott kdzbeszerzds - a 19. $ (3)
bekeuldsdnek alkalmaz.dsa ndlkiil sztimitott - drtdkdnek leglfeljebb 7S%_tit eldr6 bsszegfi,
mennyisdgi meglratdrozds esetdn az aclott kiizbeszerzds leglfetjebb 75%-tit eldr6 mennyisdg{i
vagy mdrtdkfi, ds tdrgydt tekintve dz fldott k|zbeszerzdssel miiszakilag egyendrtdkii iordbbi
sztill[tris, dpitdsi beruhdzt s, illetve szolgtiltatds igaxopistit kAveteli meg,"
A szakemberre vonatkoz6 ktivetelm6nyeket, nem a referenciakiivetelm6nvek. hanem a
teljesft6sbe bevonand6 szakemberek kiir6ben kell el6irni a 321/2015. tk.30. r K,rm.
rendelet alapj6n' A referencia a miltra vonatkoz6 felt6tel, mig a teljesit6sbe bevonand6
szakemberek k6pzetts6ge a jiiv6re, a szerz6d6s teljesit6si itt6szakira 6rv6nvcs feltdtel.
Ajfnlatk6r6 az M2, alkalmassrigi minimumfelt6tert az egy miiszakban minimrllisan
sziiks6ges szakemberek l'tszitm|hoz igazitotta, de att6l ajrinlattev6 elldthatja tiibb
szem6llyel is az iigyeletet. Aj:inlatk6r6 a referencia ktivetelm6nyt a vonatkozr5 hatrilyos
jogszabflyokkal iisszhangban irta el6, a t6nylegesen sziiks6ges m6rt6kig 6s azon nem tud
vdltoztatni, tekintettel arra, hogy az alkalmassrigi kiivelelm6nyekei az tisszefoglal6
t{j6kozrates mdr tarlalmazta. A Kbt. ll3. f) 6s (4) bekezd6se ala

Ajdnlatk6r6 egyebekben szakmai arkarmassfgi fert6terk6nt er6irta, hogy Ajrrnlattev6nek
rendelkeznie kell a 96/2003. (vII.15,) Korm. rendelet szerinti eg6szsEiigyi szorgdltatris
nyfjtdsfra jogositri miikiid6si enged6llyel. f rtelemszeriien, t u uuiurilly ga"zdasagi
szerep16 nem rendelkezik megferer6 szakemberrel vagy a terjesit6shez iziiks€ges
felt6telekkel, nem kap mrikiid6si enged6ryt, igy a miik6d6si enged6iy megl6te felt6telezi,



hogy rz ajrinlattev6 alkalmas a feladat elkit6s6ra. Az hogy az aj6nlattev6 megfelel6en
teliesiti-e majd a szerz6d6st, az ajinlatt6teli szakaszban nem vizsgrilhat6, nem ismert
kiiriilm6ny, az majd a szerz6d6s teljesit6se sor{n deriil ki. Amennyiben a nyertes
aj:inlattev6 esetlegesen nem szerz6d6sszeriien teljesito rigy aj6nlatk6r6 a szerz6d6sben
foglalt jogktivetkezmdnyeket 6rv6nyesiti majd a teljesit6s sordn.

2. K6rdds: A felhivdsban az Ml2. alkalmass6gn6l eloirrak 2 f6, a 412000,(fi.25.) EiiM
rendeietnek megfelelo vdgzettsdggel 6s gyakorlati id6vel rendelkez6 h6ziorvost.
A 4/2000QL25.) EziM rendelet 9. 5\ p) bekezddse drtelmdben
,, Htiziorvosi iigyeleti szolgalatban kbzremtikr)dhet az az orvos, aki
1. a) az (1), illene (3) bekezddsekben meghatdrozott feltdtetek kozill legaldbb az egyik

fe ltd te lnek me gliel el, v agy
2. b) oxyoltigia, aneszteqiokigia ds

fogktlkozrisorvostan (iizemorvostan),
gyermekgyrigyriszat, honvddorvostun,
valame lyi kdvel r ende lke zik, v agy

intenzfv te r dp ia, b elgy d gy tiszat, tiiddgyti gy ris zat,
sebdszet, traumatohigitt, csecsemfi- ds

katasztrdfa orvoslan szukorvosi kdpesitdsek

3. c) hitziorvosi szakorvosj eloltkdnt a belgy6gdszati - ds ennek keretdben oxyol6giai -
gyakorlatot teUesitette ds az a) vagt b) pont szerinti orvos felt)gyelete biztositott, vagy4' d) a b) pontban felsorolt szakkdpes{tdsek szakorvos .jelaltjekdnt a torzsl.,epzdsi iddt
teljes[tette ds az a) vagy b) pont szerinti orvos feliigyelete biztositott, vaglt
5 e) olyan, a hilr)n jogszabdly szerinti szakkdpesftdssel renclelkezik, amelynek kdpzdsi
Jbltdtelei kozt)tt legaldbb 6 hd stirgdssdgi gyakorlat, srir96ssd.gi betegetliitds, illetve stirgdssdgi
betegelldtdsi program szerepel, ds 2 hdt oxyol6giai tanJblyamot teljesitett, ds az a) iagt b)
pont szerinti orvos fel gelete biztositott, vagy
6. f) a (2) bekezddsben.foglalt.feltd.telnek megfelel, vagy
7 S) a (4), az (5) ds a (Ba) bekezddsben meghatdrozott fettdtelek kozlil legaltibb az egyik
feltdtelnek, valamint az ott meghatdlozottah szerint a (B) bekezddsben Jbglalt fettdtetnek
megllelel, "
Al16sponlom szerint aj6nlatkdr6 feltdtele, amennyiben az alkalmass6gi felt6tel igazol6sAra
csak hiiziorvost fogad el, ldnyegesen sziikebb feltdtelt hatfuoz meg, mini a hiv atkozott 412000.
0I 25.) EiiM el6ir6sa, a 6012003. (X.20.) ESzCsM rendlett 6lta1 meghatdrozon feltdtelek.
Ajdnlatk6r6 nem jogosult szigorribb feltdteleket meghatarozni az d4:aziti jogszab6lyi el6ir6s
szerinti szakmai felt6telekndl. Kdrjiik az alkalmassrigi feltdtel jogszab6lyokkal cisszhangbal
val6 m6dositdsdt, 6s a szerz6dds ennek megfelel6 m6dositAs6t,

vdlasz: Ajrinlatk6r6 bdrmely az 412000. (II.2s.) EiiM rendeletnek megfelel6 v69zetts6get
6s gyakorlati id6t elfogad, amely hriziorvosi iigyelet ell6t6s6ra f'eljogosit a jogszab{ly
alapjdn' ez6rt keriilt a vonatkozd jogszabrily behivatkozdsra az alkalmassigi feltZtetnOl a
konkr6t felsoroLis vagy egyetlen k6pesit6s nevesit6se helyett. Ajdnlath616 nem sziikitette
a felt6telt, pontosan r 412000 (IL25.) E,iiM rendelet szerint hatArozta 

^zt 
mes.. Bdrmelv

orvos szakember megfelel az ajrinlatk6ro 6ltal ekiirt M2. alkalmassdgi I'elt6telnek, aki a
412000, (11.25,) EiiM rendelet szerint jogosult a hiziorvosi iigyelet el|it6s6ra. Az 6n riltal
hivatkozott jogszabdlyhely nem hatdlyos, a vonatkoz6 rendeletnek nincsen 9.$ (9)
bekezd6se, a 11.$'a szabfllyozza, hogy ki dolgozhat hdziorvosk6nto illetve ki vehet r6szt a
hdziorvosi iigyelet elLitrisriban. Aj{nlatk6r6 az alkalmassrigi minimumkiivetelm6ny
pontban a hdziorvosi tev6kenysdg v|gz6s6hez el6irt feltdtelek et 6rti a 412000 (IJ2s,)
rendelet szerinti hdziorvoson, igy elfogad a hivatkozott rendeletben meghatdrozotr, a
hriziorvosi tev6kenys6g v6gz6sfihez el6irt b6rmely v6gzetts6get 6s gyakorlati id6t.
Aj{nlatk6rd tehdt elfogadja az oxyol6gia, aneszteziol6gia 6s intenziv terripia,
belgy6gydszat' tiid6gy6gyiszat, foglalkozdsorvostan (iizemorvostan), seb6szet,



traumatokigia, csecsem6- 6s gyermekgy6 gy6szat,, honv6dorvostan, katasztrrifa oryostan
szakorvosi k6pesit6seh valamelyik6t is.
Ajf nlatk6r6 a htizbeszerz6si dokumentumokban szerep16 miiszaki leirrisban valamennyi
eldirt szakember tekintet6ben r6szletesen kifejti a jogszab6lyban meghat6rozott fogalom
meghatfroz{st, felt6teleket, az 6n 6ltal is hivatkozoti j ogszabdlysziiveg (11.$) sz6sJerinti
beid6z6s6vel. Tekintettel lrra- hnov qz qllrolmosc,ici trA,,-r^r -,4-.,+ ^- *^^-^r^^,^,r

3 Kdrd6s: A szerz6ddsben a vI. 1. pontban meghat6rozott kdtbdr feltdtel, miszerint
,,I(dsedelemnek tekintheto tov6bb6, ha a Megbizott nem €rkezik ki a betegellit6s helyszindre
a hiviist6l sz6mitott 40 perc alatt. Kdsedelem esetdn a kdsedelmi kdtbEr mdrtdke minden
megkezdett kdsedelmes perc ut6n 1.000 Ft." 1rilz6, ds lehetetlen feltdlelt t6maszt, hrszen
Szolg6ltat6nak nincs rdhatdsa, hogy egyidejrileg hany hiv6s drkezik, amelyre ki kell mennie,
az 1 fo kij6r6 orvosnak. Ment6 hiv6sa eset6n pedig az orvosnak meg kell v 6rnia a kidrkez6
mentot a vonatkoz6 jogszab6lyi el6ir6sok szerint, ami ak6r m6sfel 6ra is lehet. Kdrj iik a
leltdtel tcirldsdt, vagy oly m6d,on val6 megfogalmaz6sdt, amely teljesithet6, ds ameiynek
teljesitdse csak a Szolg6ltat6t6l fiigg, ds nem m6s a Szolg6ltat6n kiviil es6 koriilm6nyeht6l.

vflasz: Ajinlatk4,r6 az eljrir:ist megindit6 felhivris 4, pontj6ban 6s az iisszefoglald
tdj 6koztatrisban is el6frta, hogy ,,Aj6nlatk6r6 ig6nye, hogy az iigyeleti szolg6latot a
szolgfltat{s megkezd6sekor a szolgdltatris megkezd6se-kori t<ertiieti lakossi'gszdmra
figyelemmel ajrinlattev6 egyidejiileg minimum l f6 kij6r6 szakorvossal, 1f6 airbuldns
szahorvosi elldtissal, valamint 1-l szakdpol6i 6s g6pkocsivezet6i l6tsz6mmal, ajogszab6lyok riltal megengedett munkabeosztdsban Lissrik el. Aj6nlatk6r6 el6irta
tovt{bb6' hogy,,Az ai6nlattev6 rend-elkezzen olyan szakember 6s miiszaki (t:irgyi eszkiiz)

lehet6v6 teszi (pl.: valamely szakember vdraflan kies6@
hivf storl6d6s). A teriilet id6legesen sem maraclhat elldtatlanul lem a szak#berek. sem
technikai vonatkozdsban. A hiv6s bedrkez6sdt6l a beteg iakas6n tcirleno megjelenesejg eltelo
leghosszabb ido 40 perc lehet."
Ajfnlatk6r6 teh:it nem frta el6, hogy konkr6tan r kij6r6 6s r amburdns orvossal kerlellftni az iigyeletet, ez csak a minimum fert6ter egy miiszakban, de az ajfnrattev6re
bizza, hogy hdny f6vel oldja meg a feladatot, viszont'a feladat id6regesen seir maradhat
efl{tatlanul' Egy hfziowosi iigyeretet v6gz6 c6gt6r ervrirhatr5, higy a feradat 6s a
lakossrigszrim pontos ismeret6ben fel tudja m6rni, hogy h{ny f6;l tualja eltdtni
feladatot.

egy siirg6s elLitdst

A ment6sr6l s2616 512006. (II. 7.) EiiM rendelet szerint
" ment6szdllitas: az a mentdfeladat, 

,anxely sordn a beteget orvos megrend.eldsire tegatdbb
ment6dpol(ti felagvererter - T9l1?r: iilene regferjebb i drdn beft)l - Jbrtatdrtisi hZryirat
egdsudgrigyi intdzmdnJtbe sztilliti tik "

mivel
igdnyl6 beteg elLit:isa nem v6rhat 616kie.



A kieg6szit6 t6jdkoztat6st k6r6 eg6szs6giigyi szolgriltat6 maga is elismeri, hogy a menro
helyszinre €rkezdslig akar m6sfdl 6ra is eltelhet. Mivel a siirg6ssdgi el16t6st igenylcl beteg
ell6tdsa szempontj6b6l rendkiviili je1ent6s6gge1 bir az id6t6nyez6, a betes mieiobbi. di

szolgdltat6s biztosit6sa drdekdben az ai6nlatk6r6 dltal tdritdsmentesen 6tadoit rendelo kozpanLi

Teh6t aj:inlatk6r6 az ajinlattev 6re bIzza,, hogy h6ny f6vel Litj a el a feladatot, de a
feladat elLitris6t folyamatosan biztositani kell. AlLispontunk szerint a keriileten beliili 40
perces hi6rkez6si hatririd6 nem irre{lis, ajdnlatk6r6nek pedig a hatrilyos ptk. alapjdn
joga van a szerz6d6sben szerz6d6st biztosit6 mell6kkiiteleiettsegeket, kijtb6rt et6irni. A
bir6i gyakorlat szerint a kiitb6r m6rt6ke nem haladhatja meg a nett6 ellenszolg6ltat:is
25-300 'it' amelyre ajinlatk6r6 figyelemmel volt a kiitb6r m6rt6k6nek
meghatiiroziisakor, s6t j6val a bfr6i gyakorlatban kialakult maximflis m6rt6k alatt
hatirozta 

^zt 
meg' Ajrinlatk6r6 maximrilisan 60.000 Ft kdsedelmi kiitb6r maximumot irt

el6 arra az esetre, ha a kij6r6 iigyelet a szerz6d6s iddtartama alatt k6t alkalommal tiibb
mint 30 percet k6sik, azaz k6t alkalommal 70 perc alatt sem 6r ki a betegelkitds
helyszin6re. A 60.000 Ft ktitb6r maximum csek6lynek mondhat6 6s mesfelel 

"a 
bir6i

gyakorlatnak egy 153 milli6 Ft becsiilt 6rt6kii beszerz6s eset6n. A 40 percen trili
helyszinre 6rkez6s eset6re kiszabhat6 kiitb6r maximum mindiissze a becsiilt 6rt6k
0,04o/o-a, azaz kdzel egyezrede a bir6i gyakorlat szerint elfogadott kiitb6r m6rt6knek, igy
semmik6ppen nem mondhat6 trilz6nak vagy jogszer(dennek, s6t a kiizbeszerz6si
eljdrrisokban alkalmazott m6rt6kn6l j6val alacsonyabb, Igy az 6szrev6telt nem tartjuk
megalapozottnak,

Amennyiben ajdnlattevd I f6 kijrir6 orvos eset6n nem l6tja biztositottnak, hogy el tudja
lStni a feladatoto rigy l6ssa el tiibb fd kijdr6 orvossal az iigyeletet vagy vonja be a felhivris
4. pontjdban el6irt tartal6kkapacit:ist biztosit6 szem6lyt is a teljesit6sbe, AzM2. pontban
el6irt felt6tel csak minimumkiivetelm6ny, att6l tiibb szakembert bevonhat az ai6nlattev6
az eljdrdsba.

4. K6rdds: Az ajanlalt.erch felhiv6s nem t{talmazza a l(bt. 75. $ (6) bekezd6sdben
eloirtakkal ellent6tben, hogy alkalmazza-e aj aalatk6r6 az aclott elj6r6sban a 75. g (2) bekezdds
e) pontj 6t.

Y 6lasz: Az eljfr6st meginditd felhivds 11. pontja 6s az tisszefoglali tdj6koztatds IV.l.3.
pontja tartalmazza.

5. K6rdds: Szeretn6m tov6bbd megjegyezni, hogy a kiegdsziro t|jekoztatls-k6rdsre a
felhivds 20. pont 12 pontjdban megadott hat6rid6, figyelemmel a p6nteken munkaido ut6n
megkLildcitt felhivdsra ds az aj6nlattdteli hat6ridobe foglalt 2 hdtvdgdre igen rclvid, amely
6lldspontorn szerint felveti a Kbt, 2. { (3) bekezddse szerinti alapelvek sdrelmdt.

v{lasz: Ajdnlatk6r6 2 teljes munkanapot biztositott a k6rd6sek feltev6s6re. amellvel a
gazdasfgi szerepl6k 6ltek is - tehrit ezen id6 alatt is fel tudtdk tenni k6rd6seikei - 6s
tekintettel arra, hogy a k6rd6sekben foglalt felt6telek et mhr az iisszefoglali tdj6koztat6s
is tartalmazta, a gazdas:igi szerepldknek megfelel6 idejiik maradt a k6rd6sek feltev6s6re,



ennek ellen6re aj6nlatk6r6 az ajhnlattfiteli hatririd6t a Kbt, 52.g (3) bekezd6se 6s a 114,g
(6) alapjrin 2017. mr{rcius 16. napjdn 9:00 rjrdra hosszabbitja,

Kdrjiik a k6rdez6si hatdrid6t sziveskedjenek betartani, mert a hatririddn tril 6rkezett
k6rd6seket az ajrinlatk6r6 nem kiiteles megvdlaszolni! Felhivjuk a gazdasrigi szerepldk
szives figyelm6t, hogy a Kbt, 56.$-a szerinti kieg6szit6 t6j6koztatas-k6r6s a filhivdssal 6sa kdzbeszerz6.si dokumentumokkal kapcsolatos nem egy6rtelmii kijelent6sek
tisztirzishra, azokkal kapcsolatos k6rd6s feltev6s6re szolgril, aj6nlatk6r6 nem v6r az
ajdnlattev6kt6l a felhivds 6s a szerz6d6stervezet tekintet6ben m6dosit6si iavaslatokat 6s
a kieg6szft6 trij6koztatrls k6r6s jogint6zm6nye nem is erre szolgril!

Felhivjuk tovribbf a T, gazdasigi szerepl6k figyelm6t arra, hogy a Kbt. 114.g (13)
bekezd6se alapjdn a 113' $ (1) bekezd6s szerinti iisszefoglal6 t6j6koztat6s tartall:ival
kapcsolatban el6zetes vitarendez6si elj6r6s csak az ordeki6a6s jJz6s6re meghatarozott
hatirid6 lejrirt6ig kezdem6nyezhet6!

Budapest, 2017, m:ircius 09.

Tisztelettel

aj6nlatk6r6 megbizds
dr, Magyar Adrienn
felel6s akkreditrilt kiizbeszerz6si szaktanricsadri
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