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I. Fejezet
Útmutató az ajánlattevők részére

3

1. Általános információk:
1.1. A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve:
A közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve: magyar.
Az eljárás során valamennyi levelet / közlést magyar nyelven, írásban kell kérni, illetve
megadni. Kommunikáció semmilyen más formában nem fogadható el.
Az ajánlattétel nyelve: magyar.
Az ajánlat részét képező bármely idegen nyelvű irattal (eredeti vagy másolati
példánnyal) együtt annak magyar nyelvű fordításának másolati példánya is
benyújtandó. Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő által készített felelős magyar fordítást
is az ajánlattevő cégszerűen aláírt záradékával a következő szerint: „Felelősségem
tudatában kijelentem, hogy az irat magyar fordítása az eredetivel mindenben
megegyezik."
1.2. Aláírásra jogosult személyek:
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró
személy aláírási címpéldányának, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti
aláírási – mintájának eredeti vagy egyszerű másolatát.
Valamennyi cégszerű aláíráshoz kötött
cégjegyzésre jogosult személy írhatja alá.

nyilatkozatot,

a

cégkivonat

szerinti

Amennyiben a cég képviseletét az eljárás során nem a cégjegyzésre jogosult
képviselő(k) látják el, az ajánlathoz kifejezett meghatalmazást kell csatolni a
meghatalmazott és a meghatalmazó aláírás mintájával, eredeti vagy egyszerű másolati
példányban. A meghatalmazásnak kifejezetten meg kell határoznia azon
cselekmények és nyilatkozatok körét, amelyre a meghatalmazás kiterjed.
1.3. Az ajánlatok elkészítésével kapcsolatban felmerült költségek:
Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget
az ajánlattevőnek kell viselnie.
1.4. Kiegészítő tájékoztatás:
A Kbt. 114. § (6) bekezdése, illetve 56. § alapján az ajánlattevők - a megfelelő ajánlat
benyújtása érdekében – az ajánlattételi felhívásban és az ajánlati dokumentációban
foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást kérhet az eljárást megindító felhívás
I.3). pontjában jelzett címre küldött levélben, vagy telefaxon és e-mailben
(szerkeszthető formátumban, pl: Microsoft Office Word). Ajánlatkérő - az összes
ajánlattevő egyidejű értesítése mellett – az ajánlattételi határidő lejárata előtt ésszerű
időben válaszol minden egyes kérdésre.
Ajánlattevő köteles az ajánlatot a kiegészítő
figyelembevételével elkészíteni és benyújtani.
1.5.

(értelmező)

tájékoztatás

Részekre történő ajánlattétel:
Ajánlatkérő részajánlat benyújtására lehetőséget biztosít az ajánlati felhívás II.2)
pontjában meghatározottak szerint.
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1.6.

Ajánlattevők Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti tájékozódási kötelezettsége és az
ezzel kapcsolatos információk:
A Kbt. 73. § (4) bekezdése alapján az ajánlat érvénytelen, ha nem felel meg azoknak
a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a
jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4.
mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak
elő.
Ajánlattevők az alábbi hatóságoktól kaphatnak tájékoztatást:
Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szervének Munkavédelmi Felügyelősége
1056 Budapest, Bástya u. 35.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szervének Munkaügyi Felügyelősége
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Budapest Főváros Kormányhivatala
Családtámogatási Főosztály
Cím: 1139 Budapest, Váci út 71.
Tel.: +36-1-452-2910
Fax: E-mail: cstam.ceg@kh.allamkincstar.gov.hu
Budapest Főváros Kormányhivatala
Foglalkoztatási Főosztály
Cím: 1035 Budapest, Váradi utca 15.
Tel.: +36-1-323-3600
Fax: +36-1-323-3602
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Cím: 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
Tel.: +36-1-478-4400
E-mail:kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu
A tájékoztatás kérésével kapcsolatos díjakat ajánlattevőknek kell viselniük.

1.7.

Üzleti titok:
A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is)
[Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot
tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra
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hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet
okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást
köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy
adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan
sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az
általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építésvagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó
információkat és adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre
vonatkozó információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide
nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44.
§ (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem
értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt.
44. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak
és a Kbt. 44. § (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.
A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének,
lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a
továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési
szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44. § (2)
bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az
árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
1.8.

Kapcsolattartás az Ajánlatkérő és az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárás
alatt
Az ajánlatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők,
illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában
joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a
kapcsolattartónál megjelölt faxszámra, vagy e-mail címre küldött bármilyen üzenet,
dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő,
illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan
kézbesítettnek tekintendő.
A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell
az Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az Ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat eredeti
példányának kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg
adataiban bekövetkező változást figyelembe venni.

2. A közbeszerzési eljárásban résztvevők köre:
2.1. Az Ajánlatkérő
Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány
2440 Százhalombatta, Szent István tér 3.
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Ajánlatkérő képviseletében eljár:
Név: Berczi Ügyvédi Iroda
Cím: 1051 Budapest, Sas utca 10.
Telefon: +36 17927584
Fax: +36 17927590
Címzett: Dr. Berczi Norbert ügyvéd
E-mail: iroda@berczi.hu
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
Név: Dr. Berczi Norbert
Cím: 1051 Budapest, Sas utca 10.
E-mail: norbert.berczi@berczi.hu
Lajstromszám: 00389
2.2. Az Ajánlattevő
Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.
(Kbt. 3. § 1. pontja)
Az ajánlattevő köteles ellenőrizni, hogy az átvett Ajánlati dokumentáció tartalmában
megfelel-e a tartalomjegyzék szerinti tartalomnak. Bármely eltérést vagy hiányt az
ajánlattevőnek haladéktalanul írásban jeleznie kell. Amennyiben ezt elmulasztja, az
ajánlat beadását követően már nem hivatkozhat arra, hogy bármely, a
tartalomjegyzékben szereplő információ nem volt a részére elérhető.
2.3. Alvállalkozó
Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz
részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy
alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;
(Kbt. 3. § 2. pontja)
Az ajánlattevőnek meg kell ajánlatában neveznie (összhangban a Kbt. 66. § (6)
bekezdés a), b) pontjával):
− a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
− az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat.
A Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltak szerint építési beruházás és szolgáltatás
megrendelés esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg
a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát, továbbá a
teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át
meghaladó mértékben további közreműködőt.
2.4. Az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
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szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
Csatolni kell továbbá az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére,
képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns
szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet
kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt szolgáltatást, amelyhez e
kapacitásokra szükség van.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet
kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti
nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal
azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
2.5. Többszörös megjelenés a közbeszerzési eljárásban
Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem
igazolhatja [65. § (7) bekezdés].
[Kbt. 36. § (1) bekezdés]
3. Az ajánlatok összeállítására vonatkozó tartalmi és formai követelmények
3.1. Általános utasítás
Az ajánlattevőknek az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően
kell ajánlatukat elkészíteniük és benyújtaniuk.
A közbeszerzési dokumentumok letöltése és átvétele esetén a gazdasági
szereplőknek a jelen közbeszerzési dokumentumok III. Fejezet Nyilatkozatminták 1.
számú melléklete szerinti Regisztrációs lap cégszerűen aláírt megküldésével meg kell
adniuk az alábbi adatokat: cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma, valamint az
eljárással kapcsolatban a kapcsolattartó neve, telefon és telefax száma, valamint email címe. A közbeszerzési dokumentumokat
ajánlattevőként legalább egy
ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie a
Regisztrációs lap megküldésével. A Regisztrációs lapot az ajánlati felhívás I.3)
„További információ a következő címen szerezhető be” pontjában meghatározott email címre (iroda@berczi.hu) kell megküldeni.
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Az ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza az ajánlati dokumentáció valamennyi
részét, utasítását, a nyomtatványokat, az összes feltételt és műszaki előírásokat.
Amennyiben ajánlattevő nem adja meg az ajánlati dokumentációban kért összes
információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel meg az eljárást megindító felhívás
és az ajánlati dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában az ajánlattevő
kockázata.
3.2. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke:
Az ajánlatoknak az alábbi iratokat kell lehetőség szerint az alábbi sorrendben
tartalmaznia:
Dokumentum

Oldalszám

Ajánlat tartalomjegyzéke oldalszámokkal (jelen pont szerint)
Ajánlattevő információs adatlapja (a III. Fejezet 2. számú
mellékletében megadott tartalommal)
Felolvasólap (a III. Fejezet 3. számú mellékletében megadott
tartalommal)
Részenként külön-külön csatolandó az ajánlathoz!
Ajánlattételi nyilatkozat (a III. Fejezet 4. számú mellékletében megadott
tartalommal)
Részenként külön-külön csatolandó az ajánlathoz!
Amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint cégügyében folyamatban
lévő változásbejegyzési eljárás folyik, ajánlattevőnek az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és
az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges
tartalom esetén is csatolandó, a III. Fejezet 5. számú mellékletében
megadott tartalommal).
Az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási
címpéldánya, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintája
Meghatalmazások (adott esetben)
Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben).
A Közös ajánlattevői megállapodásnak tartalmaznia kell:
− valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges
felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges
munkák megvalósításáért
− a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos
hatáskörök, feladat-megosztás bemutatását,
− kijelöli azon közös ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás
során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében
hatályos jognyilatkozatot tehet.
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden tag) nyilatkozata a Kbt.
67. § (1) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan (a III. Fejezet 6. számú
mellékletében megadott tartalommal.)
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden tag) nyilatkozata a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján (a III.
Fejezet 7. számú mellékletében megadott tartalommal.)
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben
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meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
Csatolni kell továbbá az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet
olyan
szerződéses
vagy
előszerződésben
vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak
szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért.
A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok
végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó
követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló
referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a
gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet
kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt szolgáltatást,
amelyhez e kapacitásokra szükség van.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más
szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell
nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt.
67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. (a III. Fejezet 8. számú
mellékletében megadott tartalommal.)
A 2. részszempont szerinti megajánlás alátámasztására vonatkozóan
csatolandó dokumentumok (szakmai ajánlat):
Azon szakembereknek a megnevezése, képzettségük és szakmai
tapasztalatuk ismertetése, akiket ajánlattevő be kíván vonni a
teljesítésbe. (a III. Fejezet 9. számú mellékletében megadott
tartalommal.)
A bemutatott szakemberek képzettségét igazoló dokumentumok
egyszerű másolata.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kézzel aláírt szakmai
önéletrajzának egyszerű másolata (úgy, hogy az önéletrajzból
egyértelműen derüljön ki a bírálati részszempont szerint értékelni kívánt,
szakemberre vonatkozó tulajdonság). (a III. Fejezet 10. számú
mellékletében megadott tartalommal.)
A bemutatott személy kifejezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az
ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt
rendelkezésre áll és abban közreműködik. (a III. Fejezet 11. számú
mellékletében megadott tartalommal.)
Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében a jelen pontban hivatkozott III.
Fejezet szerinti mellékleteket ajánlja alkalmazni ajánlattevőknek az ajánlat összeállítása
során, összhangban a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottakkal,
ugyanakkor a megadott mellékletekkel megegyező tartalmú nyilatkozatokat is elfogad.
3.3. Az ajánlatok elkészítésének formai követelményei
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Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával
az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az
ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás
legalább egy része a matricán legyen.
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat
nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
Az ajánlatokat 1 példányban papír alapon, továbbá 1 darab, a papír alapon benyújtott
példánnyal mindenben megegyező .pdf formátumú elektronikus másolati példányban,
elektronikus adathordozón (CD, DVD, egyéb) kell benyújtani. A papír alapú példány borító
lapján jól olvashatóan fel kell tüntetni az ’EREDETI’ megjelölést.
Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdálkodó szervezet által készített – dokumentumot
(nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak
vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos
felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni.
Az ajánlattevőknek ajánlatuk eredeti és másolati példányait egy közös csomagban kell
elhelyezni, lezárni és az ajánlati felhívásban megjelölt helyre eljuttatni.
A csomagon fel kell tüntetni:
„Szakrendelés biztosítása Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi
Központban a járóbeteg-ellátásban és az egynapos sebészeten.”, valamint „Nem
bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt!”
Az ajánlatokat tartalmazó lezárt csomagok átvételéről ajánlatkérő átvételi elismervényt ad
ajánlattevőnek.
4. Az ajánlatok beadása, felbontása és elbírálása
4.1. Az ajánlatok beadási határideje és helye:
Ajánlati határidő:
Az eljárást megindító felhívás IV.2.2) pontjában meghatározottak szerint.
A beadás helye: Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány, Százhalom
Egészségügyi Központ, 2440 Százhalombatta, Gesztenyés út 10. II. emelet Titkárság
4.2. Az ajánlatok felbontása:
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek:
Az ajánlat fölbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek
részt.
Az ajánlatok felbontásának dátuma, időpontja:
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Az eljárást megindító felhívás IV.2.6). pontjában meghatározottak szerint.
Helyszín: Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány, Százhalom Egészségügyi
Központ, 2440 Százhalombatta, Gesztenyés út 10. II. emelet Titkárság
Azok az ajánlatok kerülnek felbontásra, melyek zárt csomagolásban, közvetlenül, vagy
postai úton, az ajánlati határidő lejártáig, az ajánlatok benyújtásának helyére beérkeztek.
A Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha azt az ajánlati
felhívásban meghatározott ajánlati határidő lejárta után nyújtották be.
Az ajánlatok bontásán ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe, székhelye és
ajánlatuknak a bírálati szempontok szerinti tartalmi elemei, továbbá a végleges ajánlatok
felbontása előtt közvetlenül a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet
összege.
A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra
nem kerül.
4.3. Hiánypótlás lehetősége:
Ajánlatkérő ajánlattevők részére a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ában
meghatározottak szerint teljes körűen, korlátozások nélkül biztosítja.
A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és
kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlattételi
felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak.
A hiánypótlás megadása nem járhat:
a) a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses
kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó
dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba
javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott
költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható,
kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés
alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem
befolyásolja.
4.4. Az ajánlatokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások
tartalmának tisztázása:
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi ajánlattevő egyidejű
értesítése mellett, határidő megadásával felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró
okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt
egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások
tartalmának tisztázása érdekében.
A felvilágosítás megadása nem járhat:
a) a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses
kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó
dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba
javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott
költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható,
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kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés
alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem
befolyásolja.
5. Az ajánlatok elbírálása, értékelése
5.1. Az ajánlatok elbírálása:
Az ajánlat felbontását követően az Ajánlatkérő által létrehozott Bíráló Bizottság megkezdi
az ajánlatok részletes bírálatát, összhangban a Kbt. előírásaival, az ajánlattételi
felhívásban és az Ajánlati Dokumentációban meghatározott feltételekkel.
A bírálat menete a következő:
Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok előzetes
ellenőrzésére köteles a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot elfogadni, valamint
minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-72.
§ szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § (1) bekezdése
szerinti nyilatkozattal egyidejűleg ellenőrzi a nyilatkozatban feltüntetett, elérhető
adatbázisok adatait is.
A megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt
munkanapos határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények
tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Ha az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő nem
vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően
nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá a Kbt. 67. §
(1) bekezdése szerinti nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen
ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására.
Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes
ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok tekintetében az e
törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének
eleget tett.
-

Az ajánlatok érvényességének vizsgálata, az alábbiak szerint:

Érvénytelen az ajánlat a Kbt. 73. § (1) – (2) bekezdése szerint, ha:
a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;
b) az ajánlattevőt az eljárásból kizárták;
c) ha az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült
magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;
d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való
megfelelést;
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e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;
f) az ajánlattevő
fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti
titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy
fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.
g) ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt
tartalmaz [72. §].
-

Számszaki hiba kezelése:

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak
javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen
meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket
vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba
javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul
tájékoztatni kell.
-

Aránytalanul alacsony ár, illetve irreális ajánlati elem vizsgálata

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó
adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt
egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára
figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként
figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme
tekintetében.
Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen
a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének
gazdaságosságára,
b) a választott műszaki megoldásra,
c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire,
d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére,
e) a 73. § (4) bekezdése szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi
követelményeknek való megfelelésre, vagy
f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére
vonatkozik.
Az ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez - ha az elfogadhatóság
kétséges - további kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől, a többi ajánlattevő
egyidejű értesítése mellett. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára
vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani
ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az
ajánlati ár megalapozottságáról. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az
ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott
áron vagy költséggel teljesíthető.
Nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapítható, hogy az ajánlat azért tartalmaz
aránytalanul alacsony árat vagy költséget, mert nem felel meg a 73. § (4) bekezdése
szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek. Az ajánlatkérő az
ajánlat megalapozottságának vizsgálata során ennek megítéléséhez az adott ágazatban
kötelezően alkalmazandó irányadó munkabérekről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől.
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Ha az ajánlati ár megalapozottságáról a döntés meghozatalához az szükséges, az
ajánlatkérő összehasonlítás céljából a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott
ajánlati elemeket megalapozó adatokat.
A fenti eljárásrendet megfelelően alkalmazni kell arra az esetre is, ha az ajánlatnak
valamely egyéb eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást. Ebben az
esetben az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a közölt információk nem
indokolják megfelelően, hogy az adott kötelezettségvállalás teljesíthető.
5.2. Az ajánlatok értékelése:
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2)
bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően „a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
olyan - különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális - szempontok, amelyek között az
ár vagy költség is szerepel." alapján értékeli az ajánlati felhívás II.2.5) pontjában
meghatározott értékelési szempontok szerint szerint.
A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa: 1-10.
Az értékelés módszere:
1. Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer alkalmazásával fizetett díj %-ban meghatározva) /
(HUF/órában meghatározva) / (HUF/hónapban meghatározva) / (HUF/elvégzett
ultrahang diagnosztikai vizsgálatban meghatározva), Ajánlati ár az egynapos
sebészet vonatkozásában (a mindenkor hatályos finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban meghatározva) / (HUF/órában meghatározva) /
(HUF/műtétben meghatározva):
Az Ajánlati ár magában kell, hogy foglalja a szolgáltatás szerződésszerű, folyamatosan
magas színvonalú teljesítéséhez szükséges valamennyi költséget.
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell
lennie, vagyis magába kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési igényt.
Az ajánlatban szereplő megajánlott Ajánlati árnak (az annak alapját képező szolgáltatástípusok árainak) rögzítettnek kell lennie. Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen
hivatkozással sem tehetnek ettől eltérő, változó díjat tartalmazó ajánlatot.
Az általános forgalmi adó elszámolása, illetve megfizetése a mindenkor hatályos ÁFA
törvény alapján történik.
A legjobb ajánlat (legalacsonyabb érték) kapja a maximális 10 pontot. A többi ajánlat
pontszámát az ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számolja ki mindig a legjobb
ajánlathoz viszonyítva az alábbi képlet szerint.
Alegjobb
P= ----------- (Pmax – Pmin) + Pmin
Avizsgált
ahol
P:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
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Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

a pontskála felső határa (10)
a pontskála alsó határa (1)
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2. A szerződést teljesítő szakorvos(ok)nak a közbeszerzés tárgyának megfelelő
szakterületek szerinti mindegyik szakvizsga megszerzésének időpontjától számított
szakmai tapasztalata meghaladja az öt évet (IGEN/NEM) / A szerződést teljesítő
szakorvosnak a közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület szerinti szakvizsga
megszerzésének időpontjától számított szakmai tapasztalata meghaladja az öt évet
(IGEN/NEM) / A szerződés teljesítő szakembernek a közbeszerzés tárgyának
megfelelő szakterület szerinti felsőfokú végzettség megszerzésének időpontjáról
számított szakmai tapasztalata meghaladja az öt évet (IGEN/NEM):
Abszolút értékelés szerinti pontozás módszerével.
Amennyiben a szerződés teljesítésében részt vevő szakorvos(ok)nak a közbeszerzés
tárgyának megfelelő szakterület(ek) szerinti mindegyik szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata meghaladja az öt évet, úgy az ajánlat 10 pontot
kap, amennyiben szerződés teljesítésében részt vevő szakorvos(ok)nak a közbeszerzés
tárgyának megfelelő szakterület(ek) szerinti mindegyik szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata nem haladja meg az öt évet, úgy az ajánlat 1
pontot kap.
Amennyiben a szerződés teljesítésében részt vevő szakembernek a közbeszerzés
tárgyának megfelelő szakterület szerinti felsőfokú végzettség megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata meghaladja az öt évet, úgy az ajánlat 10 pontot
kap, amennyiben szerződés teljesítésében részt vevő szakembernek a közbeszerzés
tárgyának megfelelő szakterület szerinti felsőfokú végzettség megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata nem haladja meg az öt évet, úgy az ajánlat 1
pontot kap.
A szerződést teljesítő szakorvosnak a közbeszerzés tárgyának megfelelő
szakterületen (magzat-fejlődési
rendellenességek megállapítása ultrahangdiagnosztikával) tudományos tevékenysége és fokozata van (IGEN/NEM):
Abszolút értékelés szerinti pontozás módszerével.
Amennyiben a szerződést teljesítő szakorvosnak a közbeszerzés tárgyának megfelelő
szakterületen
(magzat-fejlődési
rendellenességek
megállapítása
ultrahangdiagnosztikával) tudományos tevékenysége és fokozata van, úgy az ajánlat 10 pontot kap,
amennyiben a szerződést teljesítő szakorvosnak a közbeszerzés tárgyának megfelelő
szakterületen
(magzat-fejlődési
rendellenességek
megállapítása
ultrahangdiagnosztikával) nincs tudományos tevékenysége és fokozata van, úgy az ajánlat 1 pontot
kap.
A 2. részszempont szerinti megajánlás alátámasztására vonatkozóan csatolandó
dokumentumok (szakmai ajánlat):
Azon szakembernek a megnevezése, képzettsége ismertetése, akit ajánlattevő be kíván
vonni a teljesítésbe.
A bemutatott szakember képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kézzel aláírt szakmai önéletrajza
egyszerű másolata (úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki a bírálati
részszempont szerint értékelni kívánt, szakemberre vonatkozó tulajdonság).
A bemutatott személy kifejezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő
nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre áll és abban
közreműködik.
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Ezt követően az egyes tartalmi elemekre kapott pontszámok a súlyszámokkal
megszorzásra, a szorzatok pedig összeadásra kerülnek, az az Ajánlat az összességében
legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
6. Az eredményhirdetés:
Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről, eredménytelenségéről (Kbt. 75.§), az ajánlatok
érvényességéről, érvénytelenségéről (Kbt. 73.§), ajánlattevők kizárásáról, vagy a
szerződés teljesítésére való alkalmatlanságáról, valamint ezek részletes indokáról a
tájékoztatást a Kbt. 79.§-a szerint írásban küldi meg az ajánlattevők részére. Az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése
napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő
(amennyiben az összegzésben megjelölésre kerül ilyen) ajánlati kötöttsége további hatvan
nappal meghosszabbodik.
7. Szerződéskötés:
Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (6) bekezdésében rögzítettnek megfelelően a szerződést nem
kötheti meg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés ajánlattevőknek történő
megküldésétől számított tíz napos időtartam lejártáig, kivéve a Kbt. 131.§ (8)
bekezdésében foglalt esetekben. Ajánlatkérő legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártáig
köteles a szerződést megkötni a nyertes ajánlattevővel.
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II. Fejezet
Szerződéstervezet
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Szabadfoglalkozású jogviszony létesítésére
Amely létrejött egyrészről
Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány
(székhely: 2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. nyilvántartási szám: 2691,
Pk.60.315/2005. adószám: 18712476-1-13, képviseletében eljár: Dr. Berzéki Ferenc
főigazgató és Dr. Teremi Ferenc orvos-igazgató), mint megbízó (továbbiakban Megbízó),
másrészről
név:
lakcím:
anyja neve:
szül:
adószám:
bankszámlaszám:
felelősségbiztosító és kötvényszám:
működési nyilvántartási szám:
, mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) (továbbiakban együtt Szerződő Felek) között az
alábbi feltételek mellett:
PREAMBULUM
A Megbízó, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény III. része
alapján közbeszerzési eljárást bonyolított le „Szakrendelés biztosítása Százhalombattán a
Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az egynapos
sebészeten.” tárgyban. A közbeszerzési eljárás során rögzített feltételek, szerződéses
feltételek és az eljárás alatt a Megbízottnak átadott és vele közölt dokumentumok a szerződés
alap dokumentumait képezik.
A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen Megbízó, mint ajánlatkérő a Megbízott
ajánlatát fogadta el a közbeszerzési eljárás .... részének tárgyát képező feladatok elvégzésére,
ennek megfelelően a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében felek szerződést kötnek jelen
szerződés és az annak elválaszthatatlan részeit képező mellékletei szerint.
Szerződő Felek jelen megbízási szerződésben foglalt feltételek mellett ………………………..
tevékenység ellátására a 2003. évi LXXXIV. törvény alapján szabadfoglalkozású jogviszonyt
létesítenek jelen szerződés aláírását követő hónap első napjától kezdődő 48 hónap
határozott időtartamra.
1. Szerződő
Felek
megállapodnak
abban,
hogy
Megbízott
a
Megbízónál
……………………….. szakmában (szervezeti egység neve: Százhalom Egészségügyi
Központ, osztály, szervezeti egység azonosítója: ………………….. szakma kódja:
………..) egynapos és járóbeteg (az adott résznek megfelelően) (szervezeti egység neve:
…………………………. szervezeti egység azonosítója: ………………………szakma kódja:
…………., rendelési idő: ………………………….., változó beosztással szervezeti egység
neve: ……………………….. szervezeti egység azonosítója: ………………………..,
szakma kódja: ………………, rendelési idő: ……………………, változó beosztással)
ellátási feladatot lát el.
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2. Megbízó teljesítési segédje (főigazgató, orvos-igazgató), vagy helyettese előzetes írásbeli
rendelkezése szerint kell a Megbízottnak e szerződésben foglaltakat teljesíteni.
3. A Megbízott tevékenységéhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket a Megbízó
térítésmentesen biztosítja.
4. Megbízott a Százhalom Egészségügyi Központ rendjének megfelelően, a főigazgató, vagy
az orvos-igazgató utasításai alapján köteles tevékenységét a legjobb tudása szerint – a
Szakmai Kollégium előírásainak megfelelően - kizárólag személyesen ellátni. A főigazgató,
vagy az orvos-igazgató célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítása esetén a Megbízott
köteles őt erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megbízó az utasításhoz a figyelmeztetés
ellenére is ragaszkodik, az ebből eredő károk a Megbízót terhelik.
5. Megbízott köteles:
(a) a szakma mindenkor elfogadott elvei és szabályai szerint végezni tevékenységét.
(b) a megbízás teljesítése során köteles mindazokat a nyilvántartásokat vezetni, és
adatrögzítéseket elvégezni, melyeket az alkalmazotti státuszban dolgozók vezetnek.
Köteles betartani a Megbízott a Megbízó minőségbiztosítási rendszerének előírásait,
mely előírásokat tartalmazó dokumentumok az osztályon megtalálhatók, hozzáférésük
folyamatosan biztosított.
(c) a betegek gyógyító megelőző ellátását egészségi állapotuknak megfelelően
ellenszolgáltatás nélkül biztosítani,
(d) az osztályon dolgozó szakdolgozók képzésében és továbbképzésében – egyeztetés
alapján - részt venni,
(e) rendszeresen figyelemmel kísérni a jelen szerződésből fakadó szakfeladat ellátásának
folyamatát és azok végrehajtását, és a szükséges intézkedésekre haladéktalanul
javaslatot tenni a Megbízó képviselőjének,
(f) kapcsolatot tartani mindazokkal, akiknek tevékenysége e feladat ellátásához
szükséges,
(g) Megbízó belső szabályzatait és egyéb rendelkezéseit (különösen: a munka-, tűz-,
vagyonvédelmi és környezetvédelmi szabályok stb.) a feladat ellátása során
figyelembe venni, ennek érdekében a Megbízó ezeket a Megbízott rendelkezésére
bocsátja,
(h) szakmai munkájával és emberi magatartásával hozzájárulni Megbízó szakmai
hírnevének és versenyképességének javításához és betegellátás színvonalának
emeléséhez,
(i) munkáltatójánál a jelen szerződés létrejöttét bejelenteni,
6. A Szerződést a Megbízottnak kell teljesítenie. A Megbízott a teljesítéshez az
alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt
esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az
alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek
bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás,
egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Megbízott e szervezet vagy
szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében
bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági
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szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon
megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként
szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt
felelt meg.
A Megbízó nem korlátozhatja a Megbízott jogosultságát alvállalkozó bevonására. A
Megbízott jelen Szerződés aláírásával megjelölte az összes olyan alvállalkozót, amely
részt vesz a szerződés teljesítésében (2. sz. melléklet). Megbízott – azon alvállalkozók
tekintetében, akiket a jelen Szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban nem
nevezett meg – jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó(k) nem áll(nak) kizáró okok hatálya alatt. A Szolgáltató a szerződés
teljesítésének időtartama alatt köteles a Megbízónak minden további, a teljesítésbe
bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
A Szerződés teljesítése során a Megbízott által bemutatott valamely szervezet vagy
szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés
sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a
közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült.
Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új
szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - különös tekintettel
a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor
meghatározó szakember személye csak a Megbízó hozzájárulásával és abban az esetben
változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az
értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.
A Megbízott személye csak az alábbi esetekben változhat meg:
1. ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő egyértelmű
szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás projekttársaság vagy a teljesítés biztonsága
érdekében ilyen szerződéses rendelkezés alapján a teljesítéshez finanszírozást nyújtó jogi
személy vagy az általa jelölt jogi személy által történik; vagy
2. ha a Megbízott személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának,
egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének
következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy
gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel,
eszközökkel és munkavállalókkal) - nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott
tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység - átruházásra kerül a jogutódra, vagy az
eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés
átruházásra;
feltéve, hogy a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott
kizáró ok hatálya alatt, - az ajánlattevőre irányadó szabályok szerint, a Kbt. 138. § (2)-(4)
bekezdésének alkalmazásával - megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott
alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás nem e törvény alkalmazásának a
megkerülését célozza.
A Megbízott személye a fentieken kívül csak új közbeszerzési eljárás eredményeként
változhat. A jogviszony egyéb elemeinek változására a 141. § rendelkezéseit kell
alkalmazni. A Megbízott személyében bekövetkező jogutódlás nem irányulhat a Kbt.
alkalmazásának megkerülésére.
7. A Megbízott a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában megadott alvállalkozókat
veheti igénybe, akiknek magatartásáért, mint sajátjáért felel. Alvállalkozó jogosulatlan
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igénybevétele esetén Megbízott tudomásul veszi Megbízó azon jogát, hogy jelen
szerződést azonnali hatállyal Megbízottal felbontsa és az ebből eredő kárát Megbízott felé
érvényesíti. Ezen felül Megbízott ó felel minden olyan kárért, mely az alvállalkozó
jogosulatlan igénybevétele nélkül nem következett volna be.
8. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy e szerződés 1./ pontjában körülírt
tevékenység ellentételezéseként Megbízottat a következő díjazás illeti meg:
Lásd: 1. számú melléklet szerint
Ezen összeg teljes egészében tartalmazza a jelen Szerződésben szereplő valamennyi
Szolgáltatás ellenértékét. A fentieknek megfelelően Megbízott a jelen pontban rögzített
megbízási díjon túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Megbízótól további díj- vagy
költségtérítés igénylésére.
A megbízási díjat a szerződés megkötésének időpontjában ÁFA nem terheli. A megbízási
díj tekintetében a szerződés hatálya alatt az általános forgalmi adó elszámolása, illetve
megfizetése a mindenkor hatályos ÁFA törvény alapján történik.
A megbízási díj fix díj, mely a szerződés hatálya alatt változatlan.
A megbízási díjat a Megbízó a Megbízott által kiállított számla(k) alapján a Kbt. 135. § (1),
(3) és (5)-(6), valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerinti módon fizeti
meg átutalással a Megbízott számlájára. A hibátlanul kitöltött számlát a Megbízó a számla
kézhezvételének napjától számított 30 napon belül köteles a Megbízott számlájára
megfizetni. A Megbízott számla kibocsátására a tárgyhót követő hó 1. napjától jogosult.
Megbízott a szerződés teljesítése során havonta 1 darab számlát jogosult benyújtani.
Megbízó előleget nem fizet.
Amennyiben Megbízott a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, Megbízó az
ellenértéket a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében
meghatározott alábbi szabályok szerint teljesíti:
a) a Megbízott(ak) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy
közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;
b) a Megbízott(ak) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az
általa a teljesítésbe a 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre
jogosultak az ellenértékből;
c) a Megbízó felhívja a Megbízott(ak)at, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a
teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy
amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a
továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be
a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes
adóigazolást;
d) a Megbízó az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla
kézhezvételét követő harminc - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben
legfeljebb hatvan - napon belül közvetlenül utalja át minden egyes ajánlattevőnek és
alvállalkozónak;
e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a
kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, az ajánlatkérő az
ajánlattevői, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A.
§ (3) bekezdése szerint visszatartja.
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A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok tekintetében Megbízó felhívja a
Megbízott figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában
foglaltakra és annak jelen szerződés során történő érvényesítésére.
Szerződő Felek az ellátandó egészségügyi tevékenység során figyelemmel vannak arra a
jogszabályi előírásra, hogy 3 havi átlagban a heti 60 órát nem haladhatja meg és naponta
az egészségügyi tevékenység felső időtartama maximum 12 óra lehet. Ennek megfelelően
a heti, illetőleg a napi egészségügyi tevékenység ellátásának beosztása ezen felső
limitkorlátok figyelembevételével történik.
9. A Megbízó késedelmes teljesítés esetén a Ptk-ban szabályozott és a késedelem
időpontjában, érvényben lévő késedelmi kamatot jogosult felszámolni a Megbízott.
10. A jelen szerződés 5. pontjában rögzített kötelezettségek megszegése súlyos
szerződésszegésnek minősül, amely azonnali hatályú felmondást eredményez; a
szerződésszegésre és a szerződés körében okozott károkra a Ptk. szabályai az irányadók.
Megbízó jogosult és egyben köteles a szerződést azonnali hatállyal felmondani ha:
- a Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
valamely feltétel.
- a Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel.
Szolgáltató az e pontban foglalt felmondás esetén a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
Megbízó a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől
elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141.
§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Megbízott nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Megbízott
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
A Megbízó köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Megbízott
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni
a közbeszerzési eljárásból.
Megbízott, amennyiben a Megbízó nem teljesíti fizetési kötelezettségét - kártérítési
igényének fenntartása mellett - a szerződésnek még nem teljesített részétől jogosult elállni
a másik félhez intézett ajánlott levél útján.
11. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést közös akarattal a felek
bármikor megszűntethetik, illetve a Megbízott a Megbízóhoz intézett írásbeli
nyilatkozatával, 3 hónapos felmondási idő mellett felmondhatja. A szerződés felmondása
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azonnali hatállyal bármelyik fél által a rendkívüli felmondásra vonatkozó szabályok
megtartása mellett történhet.
12. Felek megállapodnak, hogy ha a teljesítés olyan okból, amelyért a Megbízott felelős,
meghiúsul, továbbá ha a Megbízott a teljesítést megtagadja, illetve ha a Megbízó a
szerződést bármely okból, rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszünteti, a
Megbízott meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
A meghiúsulási kötbér mértéke: a nettó ellenszolgáltatás meghiúsulással érintett részének
25 %-a.
Megbízó kötbért akkor is követelhet, ha kára nem merült fel. Megbízó jogosult
érvényesíteni a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.
A Megbízó a kötbérköveteléséről számlát állít ki, amelyet a Megbízott köteles annak
kézhezvételétől számított 15 napon belül teljesíteni.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megbízottnak kötbérfizetési kötelezettsége merül fel,
Megbízó a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a Megbízott aktuális/esedékes számláját.
Kötbérfizetési kötelezettség esetén a Megbízott köteles külön nyilatkozatban is elismerni
a Megbízó követelését. Amennyiben a Megbízott a kötbérfizetési kötelezettségének
elismerését jogszerűtlenül megtagadja, a Megbízó jogosult érvényesíteni vele szemben
minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.
13. A Megbízott kötelezi magát, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
melyek a Megbízott adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
Megbízott köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
az ajánlatkérő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
ügyletekről a Megbízót haladéktalanul értesíteni.
14. Jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan a Megbízott egészségügyi dolgozó a
tevékenységet a Megbízó egészségügyi szolgáltató nevében végzi. A tevékenységével
esetlegesen okozott károk megtérítését elsődlegesen a Megbízó felelősségbiztosítása
hivatott fedezni, azonban a Megbízott is köteles felelősségbiztosítást fenntartani, a
kártérítés esetleges továbbhárítása érdekében. A tevékenység gyakorlásához
Megbízottnak hatósági engedélyre nincs szüksége. A tevékenységét a Megbízó működési
engedélye keretében végzi.
15. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint az egészségügyre
kötelező jogi szabályozás az irányadó.
Szerződő Felek ezen megbízási szerződésüket a rájuk vonatkozó alakiságok megtartása
mellett helybenhagyólag írják alá.
1. számú melléklet: a megbízási díj meghatározása
2. számú melléklet: alvállalkozók megnevezése
3. számú melléklet: Megbízott nyilatkozata a 2003. évi LXXXIV. törvény 5. § (6) bekezdés
szerint
Kelt: Százhalombatta, 2017. …………………..
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………………………………..
Százhalombatta Egészségügyi
Közalapítvány
Megbízó
képviseli: Dr. Berzéki Ferenc és Dr. Teremi
Ferenc

………………………………………
…………………….
Megbízott
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3. sz. melléklet
NYILATKOZAT
Alulírott,

……………….

…………………..)

(születési

tevékenység

hely:

Budapest,

végzésének

helye:

idő:

…………...

Százhalombatta

anyja

neve:

Egészségügyi

Közalapítvány ezennel kijelentem, hogy 2016. …. hó .... napjától kezdődően az egészségügyi
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 5. § (6) bekezdés
szerinti több, illetve többfajta jogviszony keretében végzett egészségügyi tevékenységeim
időtartama a Százhalombatta Egészségügyi Közalapítvány, mint egészségügyi szolgáltatónak
nyújtott egészségügyi szolgáltatásommal, tevékenységemmel együttesen az 5. § (5)
bekezdésben meghatározott korlátot - egy naptári napon a 12 órát, továbbá 6 havi átlagban a
heti 60 órát - nem haladja meg. Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben ezen
nyilatkozat tartalmát illetően érdemi változás következik be, úgy azt az egészségügyi
szolgáltatást nyújtó megbízómnak haladéktalanul bejelentem.
Dátum: Százhalombatta, 2016. ……………..

…………………………………………..
nyilatkozattevő
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SZEMÉLYES KÖZREMŰKÖDÉSRE
IRÁNYULÓ SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány (székhely: 2440 Százhalombatta, Szent István
tér 3. nyilvántartási szám: 2691, Pk.60.315/2005, adószám: 18712476-1-13, képviseletében eljár:
Dr. Berzéki Ferenc főigazgató és Dr. Teremi Ferenc orvos-igazgató, megbízó) (továbbiakban
Megbízó)
másrészről a
……………………………………
Székhely: ………………………
Cégjegyzékszám: …………………………..
Adószám: ……………………
Képviseletében eljár: …………………………
Bankszámlaszám: ……………………………..
Felelősségbiztosító és kötvényszám: ……………. Biztosító …………………….
, mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) (továbbiakban együtt Szerződő Felek) között az
alábbi feltételek mellett:
PREAMBULUM
A Megbízó, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény III. része
alapján közbeszerzési eljárást bonyolított le „Szakrendelés biztosítása Százhalombattán a
Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az egynapos
sebészeten.” tárgyban. A közbeszerzési eljárás során rögzített feltételek, szerződéses
feltételek és az eljárás alatt a Megbízottnak átadott és vele közölt dokumentumok a szerződés
alap dokumentumait képezik.
A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen Megbízó, mint ajánlatkérő a Megbízott
ajánlatát fogadta el a közbeszerzési eljárás .... részének tárgyát képező feladatok elvégzésére,
ennek megfelelően a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében felek szerződést kötnek jelen
szerződés és az annak elválaszthatatlan részeit képező mellékletei szerint.
1. Szerződő Felek megállapítják, hogy a Megbízó közszolgáltatást is nyújtó egészségügyi
szolgáltató.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megbízott az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának
általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.
15.) Korm. Rendelet 2. §. (1) bekezdés n) pontja szerinti olyan egészségügyi szolgáltató
- aki a Megbízó, (közreműködést igénybe vevő szolgáltató) nevében, a Megbízó
tulajdonában vagy használatában lévő eszközökkel - személyesen vagy az általa
foglalkoztatott egészségügyi dolgozókkal, de a közreműködést igénybe vevő
egészségügyi szolgáltató betegeinek nyújtja a közreműködést igénybe vevő szolgáltató
által nyújtott szakmákban, a jelen szerződésben meghatározott egészségügyi
szolgáltatásokat.
Felek rögzítik továbbá, hogy jelen szerződésben rögzített feladatok ellátásához
szükséges tárgyi feltételeket kizárólag a Megbízó, míg a személyi feltételeket a
személyes közreműködő biztosítja, mely feltételek biztosítására Felek
kötelezettséget vállalnak.
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Megbízott a jelen szerződésben meghatározott egészségügyi tevékenységet az
egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV.
törvény 7. §. (2) bekezdésének c) pontja szerinti jogviszonyban, mint társas vállalkozás, a
társas vállalkozás nevében és felelősségére látja el.
2. A Megbízó jelen szerződés alapján megbízza Megbízottat, mint személyes közreműködőt
a Százhalom Egészségügyi Központ munkahelyen ………………….. szakmában
járóbeteg/egynapos (az adott résznek megfelelően) (szervezeti egység neve:
……………………., szervezeti egység azonosítója: ………………., szakma kódja:
…………) feladatainak az ellátásával. A Megbízott a megbízást elfogadja. A Megbízott a
feladatot a Százhalom Egészségügyi Központban (2440 Százhalombatta, Gesztenyés út
10.) látja el.
3. A Megbízó és a Megbízott egybehangzóan kijelentik, hogy a 2. pontban meghatározott
feladatok végzése tevékenységi körükbe tartozik, és annak ellátásához rendelkeznek a
szükséges, egészségügyi hatóság által kiállított engedélyekkel, valamint az egészségügyi
tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságot igazoló okirattal, amelyet a szerződés
megkötésekor a Felek egymásnak kölcsönösen átadnak.
Szerződő Felek nyilatkoznak, hogy rendelkeznek az egészségügyi szolgáltatás
nyújtásával összefüggésben okozott kár megtérítésére érvényes felelősségbiztosítási
szerződéssel, amelyet a jelen szerződés hatálya alatt, illetve a szerződés megszűnésétől
számított legalább 5 évig fenntartanak.
A működési engedély, a felelősségbiztosítási szerződés és az alkalmasságot igazoló okirat
fénymásolati példánya jelen szerződés mellékletét képezi.
4. A Megbízott tevékenysége körébe tartozó feladatai ellátása során köteles betartani a
mindenkor hatályos egészségügyi jogszabályokat, az orvosi szakmai és etikai
szabályokat, az egységes és biztonságos betegellátás érdekében - a Megbízó belső
szabályzatait, minőségügyi dokumentumait, különösen a Szervezeti és Működési
Szabályzatot, a Közreműködői Szabályzatot, illetőleg a Megbízó egészségügyi
dokumentáció vezetésére vonatkozó belső eljárási rendjét. Ezen szabályzatok,
dokumentumok a Megbízott részére hozzáférhetőek a teljesítés helye szerinti egységnél,
illetve az igazgatóság titkárságán. Fenti szabályzatok jelen szerződés részét képezik, azok
egyoldalú megváltoztatása Megbízó jogkörébe tartozik, azonban ha az egyoldalú
változtatás a Megbízottra a jelen szerződésben írt feltételeknél hátrányosabb, Megbízott
jogosult a szerződést a 12. pont szerinti azonnali felmondással megszüntetni. Megbízó
nyilatkozik, hogy valamennyi fent rögzített szakmai és etikai szabályt további
alkalmazottaival és közreműködőivel is köteles betartatni.
5. Jelen szerződés alapján Megbízott köteles a 2. pontban meghatározott tevékenységet a
Megbízó utasításai szerint ellátni. Megbízó részéről a Ptk. által szabályozott utasítási jogot
a főigazgató, vagy az orvos-igazgató gyakorolja. Az utasítási jog a feladat szakmai
ellátásának az adott szervezeti egység szabályzatai szerinti ellátására vonatkozik,
ugyanez munkáltatói utasítási jogot nem foglal magában és nem érinti a személyes
közreműködőnek, mint betegellátást önállóan végző szakorvosnak a szakmai
kompetenciáit. Megbízó és Megbízott a páciensek ellátása során és a biztonságos
betegellátás érdekében kötelesek együttműködni. Megbízó vállalja, hogy a Megbízott által
ellátott páciensekkel kapcsolatos előre nem látott eseményről (szövődményről)
Megbízottat haladéktalanul értesíti.
6. Megbízott tevékenységét a Megbízó előzetesen kialakított és egyeztetett műtéti rendje
szerint jogosult és köteles végezni. Amennyiben a Megbízott ezen kiírási rendtől 15 perces
időtartamon túl, neki felróhatóan eltér és ebből eredően a Megbízónak költsége/kára
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keletkezik, úgy Megbízott a Ptk. szerint a Megbízó felé megtérítési kötelezettséggel
tartozik.
7. A Megbízott a 2. pontban körülhatárolt feladatát …………… (működési nyilvántartási
azonosító: ………………) személyes közreműködése, mint teljesítésre kötelezett
személyek útján látja el, aki a tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettséggel
rendelkezik.
A Szerződést a Megbízottnak kell teljesítenie. A Megbízott a teljesítéshez az
alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt
esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az
alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek
bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás,
egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Megbízott e szervezet vagy
szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében
bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági
szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon
megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként
szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt
felelt meg.
A Megbízó nem korlátozhatja a Megbízott jogosultságát alvállalkozó bevonására. A
Megbízott jelen Szerződés aláírásával megjelölte az összes olyan alvállalkozót, amely
részt vesz a szerződés teljesítésében (2. sz. melléklet). Megbízott – azon alvállalkozók
tekintetében, akiket a jelen Szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban nem
nevezett meg – jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó(k) nem áll(nak) kizáró okok hatálya alatt. A Szolgáltató a szerződés
teljesítésének időtartama alatt köteles a Megbízónak minden további, a teljesítésbe
bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
A Szerződés teljesítése során a Megbízott által bemutatott valamely szervezet vagy
szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés
sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a
közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült.
Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új
szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - különös tekintettel
a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor
meghatározó szakember személye csak a Megbízó hozzájárulásával és abban az esetben
változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az
értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.
A Megbízott személye csak az alábbi esetekben változhat meg:
1. ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő egyértelmű
szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás projekttársaság vagy a teljesítés biztonsága
érdekében ilyen szerződéses rendelkezés alapján a teljesítéshez finanszírozást nyújtó jogi
személy vagy az általa jelölt jogi személy által történik; vagy
2. ha a Megbízott személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának,
egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének
következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy
gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel,
eszközökkel és munkavállalókkal) - nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott
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tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység - átruházásra kerül a jogutódra, vagy az
eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés
átruházásra;
feltéve, hogy a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott
kizáró ok hatálya alatt, - az ajánlattevőre irányadó szabályok szerint, a Kbt. 138. § (2)-(4)
bekezdésének alkalmazásával - megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott
alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás nem e törvény alkalmazásának a
megkerülését célozza.
A Megbízott személye a fentieken kívül csak új közbeszerzési eljárás eredményeként
változhat. A jogviszony egyéb elemeinek változására a 141. § rendelkezéseit kell
alkalmazni. A Megbízott személyében bekövetkező jogutódlás nem irányulhat a Kbt.
alkalmazásának megkerülésére.
8. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy gondosan kezeli a feladat ellátásához
szükséges, Megbízó által biztosított műszereket, eszközöket, és egyben tudomásul veszi,
hogy az ezekben keletkezett károkért – ha a kár bekövetkezésében felelősség terheli –
akkor köteles az okozott kárt Megbízónak megtéríteni a Ptk. szabályai szerint.
9. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat megbízási díj illeti meg a 2.
pontban meghatározott feladat ellátásáért.
Lásd: 1. számú melléklet szerint
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a megbízási díj tartalmazza a Megbízottnak
a megbízás teljesítésével felmerülő valamennyi költségét, adóvonzatot és egyéb kiadását
is.
Az elszámolás havonta történik az alábbiak szerint:
A tárgyhavi megbízások teljesítéséről Megbízó a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig
köteles teljesítésigazolást Megbízott részére átadni. Amennyiben Megbízott a
teljesítésigazolást nem vitatja, legkésőbb tárgyhót követő hónap 20. napjáig a megbízási
díjról számlát állít ki a számla kiállítását követő 30 napos fizetési esedékességgel Megbízó
részére, amelyhez köteles mellékelni a Megbízó részéről kiállított, a Megbízott által
elfogadott teljesítésigazolást. Megbízó a kiállított számlát a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(6),
valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerinti módon az esedékesség
napjáig bezárólag köteles Megbízott …………………….. számú bankszámlájára átutalni.
Megbízott tudomásul veszi, hogy a megbízási díjra akkor válik jogosulttá, amennyiben a
Megbízó részére, a finanszírozó a kezelések után járó összeget a pontszámrendszer
alapján megfizette.
Amennyiben Megbízott a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, Megbízó
az ellenértéket a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3)
bekezdésében meghatározott alábbi szabályok szerint teljesíti:
a) a Megbízott(ak) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy
közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;
b) a Megbízott(ak) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az
általa a teljesítésbe a 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre
jogosultak az ellenértékből;
c) a Megbízó felhívja a Megbízott(ak)at, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a
teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy
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amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a
továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák
be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes
adóigazolást;
d) a Megbízó az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla
kézhezvételét követő harminc - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben
legfeljebb hatvan - napon belül közvetlenül utalja át minden egyes ajánlattevőnek és
alvállalkozónak;
e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a
kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, az ajánlatkérő az
ajánlattevői, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art.
36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok tekintetében Megbízó felhívja a
Megbízott figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában
foglaltakra és annak jelen szerződés során történő érvényesítésére.
10. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés előkészítése,
teljesítése és megszüntetése során együttműködnek az egységes és biztonságos
betegellátás (szolgáltatás folyamatos biztosítása), a betegek jogainak és érdekeinek teljes
körű érvényesítése és az információs rendszer működtetése céljából. Az együttműködés
keretében Megbízott tevékenységét összehangolja a Megbízóval közreműködői, vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekkel. Szerződő Felek
kötelezettséget vállalnak arra, hogy haladéktalanul tájékoztatják egymást minden, a
szerződés teljesítésével összefüggő lényeges körülményről.
11. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megbízott a jelen szerződés
alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatás keretében a betegnek, illetve harmadik
személynek kárt okoz, akkor a Ptk. rendelkezései szerint kell helytállnia, azzal, hogy a
beteg irányában mindig a Megbízó áll helyt.
A Megbízó által kifizetett kár továbbhárítása az alábbiak szerint történik:
Megbízott limithatár nélkül a felróhatósága arányában viseli a megbízás keretében a
Megbízónak okozott kár összegét. A kár mértékének meghatározása az erre lefolytatott
belső vizsgálat keretében vagy jogerős bírói ítélet alapján kerül megállapításra és terheli
Megbízottat.
12. Jelen szerződésben foglaltak csak a Százhalombatta Egészségügyi Közalapítvánnyal
szerződéses viszonyban álló biztosító által megkövetelt nyilatkozat aláírásának illetve a
nyilatkozatban
foglaltak
felülvizsgálatát
követően,
valamint
a
Megbízott
felelősségbiztosítási szerződés másolatának Megbízó részére történő átadását követő
napon lép hatályba.
Jelen szerződés azonnali hatállyal, a Megbízott hibájából szűnik meg, amennyiben a
Megbízott a működési nyilvántartásból törlésre kerül, továbbá amennyiben a
felelősségbiztosítási szerződése lejár és annak – lejárat előtti – meghosszabbításáról
Megbízott nem gondoskodik. Megbízott tudomásul veszi, hogy a fentiek hiányában végzett
tevékenység idejére díjazás nem jár, továbbá ezen időszak alatt okozott kárért kizárólag a
Megbízott felelős.
13. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést az aláírását követő hónap
első napjától kezdődően 48 hónap határozott időtartamra kötik meg.
Jelen szerződés megszüntetésére az alábbiakban van lehetőség:
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-

-

Megbízott 3 (három) hónapos felmondási idő figyelembevételével (rendes felmondás)
indokolási kötelezettség nélkül, írásban a szerződést felmondhatja.
Bármelyik Szerződő Fél jogosult jelen szerződést írásban, azonnali hatállyal
felmondani (rendkívüli felmondás), ha a másik fél a jelen szerződésben vállalt
kötelezettségét nem teljesíti, vagy egyéb súlyos szerződésszegést követ el.
Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megbízó részéről, ha a megbízási díjat írásbeli
fizetési felszólítás ellenére sem fizeti meg, Megbízott részéről, ha magatartása az
orvosi szakmai, etikai szabályok megszegésének minősül. Súlyos szerződésszegés
továbbá, amennyiben bármelyik Szerződő Fél olyan magatartást tanúsít, amellyel
mások testi épségét, egészségét, személyiségi jogait, vagy az egészségügyi
adatkezelésre vonatkozó jogokat megsérti, illetve amennyiben a magatartása alapján
indult büntetőeljárás során bíróság jogerős ítéletben megállapította bűnösségét.
Jelen szerződés a felek közös megegyezése alapján, írásban bármikor
megszüntethető.

Megbízó jogosult és egyben köteles a szerződést azonnali hatállyal felmondani ha:
- a Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
valamely feltétel.
- a Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel.
Szolgáltató az e pontban foglalt felmondás esetén a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
Megbízó a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől
elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141.
§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Megbízott nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Megbízott
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
A Megbízó köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Megbízott
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni
a közbeszerzési eljárásból.
14. A megbízási szerződés megszűnése napjával a feleknek egymással szemben el kell
számolniuk. Ha kifizetetlen megbízási díj áll fenn, akkor a szerződés megszűnésétől
számított 10 napon belül köteles Megbízó elszámolni a Megbízottal a megbízási díj
vonatkozásában. A szerződés megszűnésekor a Megbízott részére átadott tárgyi, és
egyéb eszközök visszaszolgáltatási kötelezettségének meg kell történnie. Amennyiben
Megbízott a visszaszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a megbízási díj
összegéből az átvett és el nem számolt eszközök beszerzési értéke az amortizációval
csökkentve levonásra kerül.
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15. Felek megállapodnak, hogy ha a teljesítés olyan okból, amelyért a Megbízott felelős,
meghiúsul, továbbá ha a Megbízott a teljesítést megtagadja, illetve ha a Megbízó a
szerződést bármely okból, rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszünteti, a
Megbízott meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
A meghiúsulási kötbér mértéke: a nettó ellenszolgáltatás meghiúsulással érintett részének
25 %-a.
Megbízó kötbért akkor is követelhet, ha kára nem merült fel. Megbízó jogosult
érvényesíteni a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.
A Megbízó a kötbérköveteléséről számlát állít ki, amelyet a Megbízott köteles annak
kézhezvételétől számított 15 napon belül teljesíteni.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megbízottnak kötbérfizetési kötelezettsége merül fel,
Megbízó a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a Megbízott aktuális/esedékes számláját.
Kötbérfizetési kötelezettség esetén a Megbízott köteles külön nyilatkozatban is elismerni
a Megbízó követelését. Amennyiben a Megbízott a kötbérfizetési kötelezettségének
elismerését jogszerűtlenül megtagadja, a Megbízó jogosult érvényesíteni vele szemben
minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.
16. A Megbízott kötelezi magát, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
melyek a Megbízott adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
Megbízott köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
az ajánlatkérő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
ügyletekről a Megbízót haladéktalanul értesíteni.
17. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a mindenkor hatályos
egészségügyi jogszabályok és a 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadóak.
18. Szerződő Felek jelen szerződésből esetlegesen felmerülő vitás kérdéseik rendezésére
kötelesek egyeztető tárgyalásokat lefolytatni, s ezek eredménytelensége esetére a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság illetékességét kötik ki.
Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag aláírták.
1. számú melléklet: a megbízási díj meghatározása
2. számú melléklet: alvállalkozók megnevezése
3. számú melléklet: Megbízott nyilatkozata a 2003. évi LXXXIV. törvény 5. § (6) bekezdés
szerint
Kelt: Százhalombatta, 2017. …………………

………………………………..
Százhalombatta Egészségügyi
Közalapítvány
Megbízó
képviseli: Dr. Berzéki Ferenc és Dr. Teremi
Ferenc

………………………………………
…………………….
Megbízott
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3. sz. melléklet
NYILATKOZAT

Alulírott,

……………….

…………………..)

(születési

tevékenység

hely:

Budapest,

végzésének

helye:

idő:

…………...

Százhalombatta

anyja

neve:

Egészségügyi

Közalapítvány ezennel kijelentem, hogy 2016. …. hó .... napjától kezdődően az egészségügyi
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 5. § (6) bekezdés
szerinti több, illetve többfajta jogviszony keretében végzett egészségügyi tevékenységeim
időtartama a Százhalombatta Egészségügyi Közalapítvány, mint egészségügyi szolgáltatónak
nyújtott egészségügyi szolgáltatásommal, tevékenységemmel együttesen az 5. § (5)
bekezdésben meghatározott korlátot - egy naptári napon a 12 órát, továbbá 6 havi átlagban a
heti 60 órát - nem haladja meg. Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben ezen
nyilatkozat tartalmát illetően érdemi változás következik be, úgy azt az egészségügyi
szolgáltatást nyújtó megbízómnak haladéktalanul bejelentem.
Dátum: Százhalombatta, 2016. ……………..

…………………………………………..
nyilatkozattevő
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III. Fejezet
Mellékletek,
Nyilatkozatminták
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1. számú melléklet
REGISZTRÁCIÓS LAP
Alulírott …………………………………....…, mint a(z) ……………………….………………...... a
közbeszerzési dokumentumokat átvevő gazdasági szereplő képviselője az aláírásommal
igazolom, hogy a Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány, mint Ajánlatkérő által indított
„Szakrendelés biztosítása Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a
járóbeteg-ellátásban és az egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárás
közbeszerzési dokumentumait a mai napon letöltöttem és olvashatóan átvettem.
Nyilatkozom továbbá arról, hogy:
a közbeszerzési dokumentumokat átvevő gazdasági szereplő
teljes neve:

..........................................................................................

székhelye:

..........................................................................................

cégjegyzékszáma: .....................................................................................
telefonszáma: …………………………………………………………………
faxszáma:

…………………………………………………………………

e-mail címe: …………………………………………………………………
kapcsolattartó személy
neve: ..........................................................................................
telefonszáma: ...............................................................................
faxszáma: ......................................................................................
e-mail címe: ………………………………………………………
Kelt: .................. , 2016. …....................... hó …... napján

………………………………….
cégszerű aláírás
Átvevő

Kérjük, hogy a regisztrációs lapot kitöltve, cégszerűen aláírva a iroda@berczi.hu e-mail
címre a közbeszerzési dokumentumok letöltését követően haladéktalanul megküldeni
szíveskedjenek!
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2. számú melléklet
INFORMÁCIÓS ADATLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
AJÁNLATTEVŐ1
Neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:
Kapcsolattartásra kijelölt személy:
Neve:
Címe:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:

………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

1

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni az információs adatlapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 1. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ2
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(a mindenkor hatályos finanszírozási
pontszám-rendszer alkalmazásával fizetett díj
%-ban meghatározva):
Ajánlati ár az egynapos sebészet
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

2

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ3
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(HUF/hónapban meghatározva):
Ajánlati ár az egynapos sebészet
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

3

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 3. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ4
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(a mindenkor hatályos finanszírozási
pontszám-rendszer alkalmazásával fizetett díj
%-ban meghatározva):
Ajánlati ár az egynapos sebészet
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

4

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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FELOLVASÓLAP

3. számú melléklet

A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 4. része vonatkozásában
AJÁNLATTEVŐ5
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a traumatológia járóbeteg-ellátás
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár az ortopédia járóbeteg-ellátás
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár a traumatológia egynapos sebészet
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár az ortopédia egynapos sebészet
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvos(ok)nak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő
szakterületek szerinti mindegyik szakvizsga
megszerzésének időpontjától számított
szakmai tapasztalata meghaladja az öt évet
(IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap
………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása
5

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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FELOLVASÓLAP

3. számú melléklet

A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 5. része vonatkozásában
AJÁNLATTEVŐ6
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a traumatológia járóbeteg-ellátás
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár az ortopédia járóbeteg-ellátás
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár a traumatológia egynapos sebészet
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár az ortopédia egynapos sebészet
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvos(ok)nak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő
szakterületek szerinti mindegyik szakvizsga
megszerzésének időpontjától számított
szakmai tapasztalata meghaladja az öt évet
(IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap
………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása
6

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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FELOLVASÓLAP

3. számú melléklet

A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 6. része vonatkozásában
AJÁNLATTEVŐ7
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a traumatológia járóbeteg-ellátás
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár az ortopédia járóbeteg-ellátás
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár a traumatológia egynapos sebészet
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár az ortopédia egynapos sebészet
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvos(ok)nak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő
szakterületek szerinti mindegyik szakvizsga
megszerzésének időpontjától számított
szakmai tapasztalata meghaladja az öt évet
(IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap
………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása
7

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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FELOLVASÓLAP

3. számú melléklet

A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 7. része vonatkozásában
AJÁNLATTEVŐ8
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a traumatológia járóbeteg-ellátás
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár a kézsebészet járóbeteg-ellátás
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár a traumatológia egynapos sebészet
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár a kézsebészet egynapos sebészet
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvos(ok)nak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő
szakterületek szerinti mindegyik szakvizsga
megszerzésének időpontjától számított
szakmai tapasztalata meghaladja az öt évet
(IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása
8

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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FELOLVASÓLAP

3. számú melléklet

A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 8. része vonatkozásában
AJÁNLATTEVŐ9
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(HUF/elvégzett ultrahang diagnosztikai
vizsgálatban meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő
szakterületen (magzatfejlődési rendellenességek megállapítása
ultrahang-diagnosztikával) tudományos
tevékenysége és fokozata van (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

9

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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FELOLVASÓLAP

3. számú melléklet

A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 9. része vonatkozásában
AJÁNLATTEVŐ10
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a szülészet-nőgyógyászat járóbetegellátás vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár az ultrahang diagnosztika járóbetegellátás vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár a szülészet-nőgyógyászat egynapos
sebészet vonatkozásában (a mindenkor
hatályos finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvos(ok)nak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő
szakterületek szerinti mindegyik szakvizsga
megszerzésének időpontjától számított
szakmai tapasztalata meghaladja az öt évet
(IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

10

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet

A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 10. része vonatkozásában
AJÁNLATTEVŐ11
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a szülészet-nőgyógyászat járóbetegellátás vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár a menopauza és oszteoporózis
járóbeteg-ellátás vonatkozásában (a
mindenkor hatályos finanszírozási pontszámrendszer alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár az ultrahang diagnosztika járóbetegellátás vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár a szülészet-nőgyógyászat egynapos
sebészet vonatkozásában (a mindenkor
hatályos finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvos(ok)nak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő
szakterületek szerinti mindegyik szakvizsga
megszerzésének időpontjától számított
szakmai tapasztalata meghaladja az öt évet
(IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap
………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása
11

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 11. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ12
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a szülészet-nőgyógyászat járóbetegellátás vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár a terhesgondozás járóbeteg-ellátás
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvos(ok)nak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő
szakterületek szerinti mindegyik szakvizsga
megszerzésének időpontjától számított
szakmai tapasztalata meghaladja az öt évet
(IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

12

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]

48

3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 12. része vonatkozásában
AJÁNLATTEVŐ13
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a szülészet-nőgyógyászat járóbetegellátás vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár a terhesgondozás járóbeteg-ellátás
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvos(ok)nak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő
szakterületek szerinti mindegyik szakvizsga
megszerzésének időpontjától számított
szakmai tapasztalata meghaladja az öt évet
(IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

13

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 13. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ14
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(a mindenkor hatályos finanszírozási
pontszám-rendszer alkalmazásával fizetett díj
%-ban meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

14

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 14. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ15
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(a mindenkor hatályos finanszírozási
pontszám-rendszer alkalmazásával fizetett díj
%-ban meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

15

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 15. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ16
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(a mindenkor hatályos finanszírozási
pontszám-rendszer alkalmazásával fizetett díj
%-ban meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

16

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 16. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ17
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a reumatológia járóbeteg-ellátás
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár a menopauza és oszteoporózis
járóbeteg-ellátás vonatkozásában (a
mindenkor hatályos finanszírozási pontszámrendszer alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvos(ok)nak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő
szakterületek szerinti mindegyik szakvizsga
megszerzésének időpontjától számított
szakmai tapasztalata meghaladja az öt évet
(IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

17

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]

53

3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 17. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ18
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a reumatológia járóbeteg-ellátás
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár a menopauza és oszteoporózis
járóbeteg-ellátás vonatkozásában (a
mindenkor hatályos finanszírozási pontszámrendszer alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvos(ok)nak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő
szakterületek szerinti mindegyik szakvizsga
megszerzésének időpontjától számított
szakmai tapasztalata meghaladja az öt évet
(IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

18

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet

A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 18. része vonatkozásában
AJÁNLATTEVŐ19
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a sebészet járóbeteg-ellátás
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár az érsebészet járóbeteg-ellátás
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár a sebészet egynapos sebészet
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár az érsebészet egynapos sebészet
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvos(ok)nak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő
szakterületek szerinti mindegyik szakvizsga
megszerzésének időpontjától számított
szakmai tapasztalata meghaladja az öt évet
(IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása
19

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet

A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 19. része vonatkozásában
AJÁNLATTEVŐ20
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a sebészet járóbeteg-ellátás
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár az érsebészet járóbeteg-ellátás
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár a sebészet egynapos sebészet
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár az érsebészet egynapos sebészet
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvos(ok)nak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő
szakterületek szerinti mindegyik szakvizsga
megszerzésének időpontjától számított
szakmai tapasztalata meghaladja az öt évet
(IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása
20

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet

A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 20. része vonatkozásában
AJÁNLATTEVŐ21
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a sebészet járóbeteg-ellátás
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár a gasztroenterológia járóbetegellátás vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár a sebészet egynapos sebészet
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár a gasztroenterológia egynapos
sebészet vonatkozásában (a mindenkor
hatályos finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvos(ok)nak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő
szakterületek szerinti mindegyik szakvizsga
megszerzésének időpontjától számított
szakmai tapasztalata meghaladja az öt évet
(IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása
21

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 21. része vonatkozásában
AJÁNLATTEVŐ22
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(a mindenkor hatályos finanszírozási
pontszám-rendszer alkalmazásával fizetett díj
%-ban meghatározva):
Ajánlati ár az egynapos sebészet
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

22

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 22. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ23
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(a mindenkor hatályos finanszírozási
pontszám-rendszer alkalmazásával fizetett díj
%-ban meghatározva):
Ajánlati ár az egynapos sebészet
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

23

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 23. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ24
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(a mindenkor hatályos finanszírozási
pontszám-rendszer alkalmazásával fizetett díj
%-ban meghatározva):
A szerződés teljesítő szakembernek a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti felsőfokú végzettség megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

24

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 24. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ25
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(a mindenkor hatályos finanszírozási
pontszám-rendszer alkalmazásával fizetett díj
%-ban meghatározva):
A szerződés teljesítő szakembernek a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti felsőfokú végzettség megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

25

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 25. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ26
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(a mindenkor hatályos finanszírozási
pontszám-rendszer alkalmazásával fizetett díj
%-ban meghatározva):
A szerződés teljesítő szakembernek a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti felsőfokú végzettség megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

26

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 26. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ27
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a gasztroenterológia járóbetegellátás vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár az ultrahang diagnosztika járóbetegellátás vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvos(ok)nak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő
szakterületek szerinti mindegyik szakvizsga
megszerzésének időpontjától számított
szakmai tapasztalata meghaladja az öt évet
(IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

27

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]

63

3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 27. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ28
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(a mindenkor hatályos finanszírozási
pontszám-rendszer alkalmazásával fizetett díj
%-ban meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

28

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 28. része vonatkozásában
AJÁNLATTEVŐ29
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(a mindenkor hatályos finanszírozási
pontszám-rendszer alkalmazásával fizetett díj
%-ban meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

29

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 29. része vonatkozásában
AJÁNLATTEVŐ30
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a neurológia járóbeteg-ellátás
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár az ultrahang diagnosztika járóbetegellátás vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvos(ok)nak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő
szakterületek szerinti mindegyik szakvizsga
megszerzésének időpontjától számított
szakmai tapasztalata meghaladja az öt évet
(IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

30

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 30. része vonatkozásában
AJÁNLATTEVŐ31
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a neurológia járóbeteg-ellátás
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár az ultrahang diagnosztika járóbetegellátás vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvos(ok)nak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő
szakterületek szerinti mindegyik szakvizsga
megszerzésének időpontjától számított
szakmai tapasztalata meghaladja az öt évet
(IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

31

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 31. része vonatkozásában
AJÁNLATTEVŐ32
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a röntgendiagnosztika járóbetegellátás vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár az ultrahang diagnosztika járóbetegellátás vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvos(ok)nak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő
szakterületek szerinti mindegyik szakvizsga
megszerzésének időpontjától számított
szakmai tapasztalata meghaladja az öt évet
(IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

32

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 32. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ33
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(a mindenkor hatályos finanszírozási
pontszám-rendszer alkalmazásával fizetett díj
%-ban meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

33

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 33. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ34
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a fül-orr-gégészet járóbeteg-ellátás
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár az audiológia járóbeteg-ellátás
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvos(ok)nak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő
szakterületek szerinti mindegyik szakvizsga
megszerzésének időpontjától számított
szakmai tapasztalata meghaladja az öt évet
(IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

34

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 34. része vonatkozásában
AJÁNLATTEVŐ35
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a fül-orr-gégészet járóbeteg-ellátás
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár az audiológia járóbeteg-ellátás
vonatkozásában (a mindenkor hatályos
finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvos(ok)nak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő
szakterületek szerinti mindegyik szakvizsga
megszerzésének időpontjától számított
szakmai tapasztalata meghaladja az öt évet
(IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

35

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 35. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ36
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(a mindenkor hatályos finanszírozási
pontszám-rendszer alkalmazásával fizetett díj
%-ban meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

36

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 36. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ37
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(a mindenkor hatályos finanszírozási
pontszám-rendszer alkalmazásával fizetett díj
%-ban meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

37

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 37. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ38
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(a mindenkor hatályos finanszírozási
pontszám-rendszer alkalmazásával fizetett díj
%-ban meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

38

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 38. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ39
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár az allergológia és klinikai
immunológia járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(HUF/órában meghatározva):
Ajánlati ár a gasztroenterológia járóbetegellátás vonatkozásában (HUF/órában
meghatározva):
Ajánlati ár a gasztroenterológia egynapos
sebészet vonatkozásában (a mindenkor
hatályos finanszírozási pontszám-rendszer
alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvos(ok)nak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő
szakterületek szerinti mindegyik szakvizsga
megszerzésének időpontjától számított
szakmai tapasztalata meghaladja az öt évet
(IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

39

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 39. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ40
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(a mindenkor hatályos finanszírozási
pontszám-rendszer alkalmazásával fizetett díj
%-ban meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

40

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 40. része vonatkozásában
AJÁNLATTEVŐ41
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(a mindenkor hatályos finanszírozási
pontszám-rendszer alkalmazásával fizetett díj
%-ban meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

41

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 41. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ42
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(a mindenkor hatályos finanszírozási
pontszám-rendszer alkalmazásával fizetett díj
%-ban meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

42

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 42. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ43
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a Kardiológia, EKG és Holter
járóbeteg-ellátás vonatkozásában (a
mindenkor hatályos finanszírozási pontszámrendszer alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár az aneszteziológia járóbeteg-ellátás
vonatkozásában (HUF/órában meghatározva):
Ajánlati ár az aneszteziológia egynapos
sebészet vonatkozásában (HUF/órában
meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvos(ok)nak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő
szakterületek szerinti mindegyik szakvizsga
megszerzésének időpontjától számított
szakmai tapasztalata meghaladja az öt évet
(IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

43

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 43. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ44
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a kardiológia, EKG és Holter
járóbeteg-ellátás vonatkozásában (a
mindenkor hatályos finanszírozási pontszámrendszer alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
Ajánlati ár a menopauza és oszteoporózis
járóbeteg-ellátás vonatkozásában (a
mindenkor hatályos finanszírozási pontszámrendszer alkalmazásával fizetett díj %-ban
meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvos(ok)nak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő
szakterületek szerinti mindegyik szakvizsga
megszerzésének időpontjától számított
szakmai tapasztalata meghaladja az öt évet
(IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

44

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 44. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ45
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(a mindenkor hatályos finanszírozási
pontszám-rendszer alkalmazásával fizetett díj
%-ban meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

45

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 45. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ46
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(a mindenkor hatályos finanszírozási
pontszám-rendszer alkalmazásával fizetett díj
%-ban meghatározva):
Ajánlati ár az egynapos sebészet
vonatkozásában (HUF/műtétben
meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

46

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 46. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ47
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(a mindenkor hatályos finanszírozási
pontszám-rendszer alkalmazásával fizetett díj
%-ban meghatározva):
Ajánlati ár az egynapos sebészet
vonatkozásában (HUF/műtétben
meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

47

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 47. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ48
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(a mindenkor hatályos finanszírozási
pontszám-rendszer alkalmazásával fizetett díj
%-ban meghatározva):
Ajánlati ár az egynapos sebészet
vonatkozásában (HUF/műtétben
meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

48

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 48. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ49
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(a mindenkor hatályos finanszírozási
pontszám-rendszer alkalmazásával fizetett díj
%-ban meghatározva):
Ajánlati ár az egynapos sebészet
vonatkozásában (HUF/műtétben
meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

49

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 49. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ50
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(HUF/órában meghatározva):
Ajánlati ár az egynapos sebészet
vonatkozásában (HUF/órában meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

50

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 50. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ51
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(HUF/órában meghatározva):
Ajánlati ár az egynapos sebészet
vonatkozásában (HUF/órában meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

51

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 51. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ52
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(HUF/órában meghatározva):
Ajánlati ár az egynapos sebészet
vonatkozásában (HUF/órában meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

52

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 52. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ53
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(HUF/órában meghatározva):
Ajánlati ár az egynapos sebészet
vonatkozásában (HUF/órában meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

53

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 53. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ54
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(HUF/órában meghatározva):
Ajánlati ár az egynapos sebészet
vonatkozásában (HUF/órában meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

54

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 54. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ55
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(HUF/órában meghatározva):
Ajánlati ár az egynapos sebészet
vonatkozásában (HUF/órában meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

55

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 55. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ56
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(HUF/órában meghatározva):
Ajánlati ár az egynapos sebészet
vonatkozásában (HUF/órában meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

56

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 56. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ57
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(HUF/órában meghatározva):
Ajánlati ár az egynapos sebészet
vonatkozásában (HUF/órában meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

57

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]

93

3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 57. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ58
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(a mindenkor hatályos finanszírozási
pontszám-rendszer alkalmazásával fizetett díj
%-ban meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

58

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 58. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ59
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a foglalkozás egészségügy
szakellátás járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(HUF/órában meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

59

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 59. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ60
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a belgyógyászat járóbeteg-ellátás
vonatkozásában (HUF/órában meghatározva):
Ajánlati ár az ultrahang diagnosztika járóbetegellátás vonatkozásában (HUF/órában
meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvos(ok)nak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő
szakterületek szerinti mindegyik szakvizsga
megszerzésének időpontjától számított
szakmai tapasztalata meghaladja az öt évet
(IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

60

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 60. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ61
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(HUF/órában meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti szakvizsga megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

61

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 61. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ62
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(HUF/órában meghatározva):
A szerződést teljesítő szakorvosnak
a közbeszerzés tárgyának megfelelő
szakterület szerinti szakvizsga
megszerzésének időpontjáról számított
szakmai tapasztalata meghaladja az öt évet
(IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

62

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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3. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
A közbeszerzési eljárás 62. része vonatkozásában

AJÁNLATTEVŐ63
Neve:
Székhelye:
Ajánlati ár a járóbeteg-ellátás vonatkozásában
(HUF/órában meghatározva):
A szerződés teljesítő szakembernek a
közbeszerzés tárgyának megfelelő szakterület
szerinti felsőfokú végzettség megszerzésének
időpontjáról számított szakmai tapasztalata
meghaladja az öt évet (IGEN/NEM)
………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

63

közös ajánlattétel esetén (több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot) minden ajánlattevő adatait meg
kell jelölni a felolvasó lapon, feltűntetve azt is, melyik cég jogosult eljárni a közös ajánlattevők nevében,
képviseletében, tájékoztatásul:
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a
közös ajánlattevők megjelölését.[ Kbt. 35. § (3) bekezdés]
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4. számú melléklet
AJÁNLATI NYILATKOZAT64
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………………
a közbeszerzési eljárás …. részére vonatkozóan

az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1.

Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és a közbeszerzési dokumentumok feltételeit.
Kijelentjük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, akkor a
szerződést megkötjük és a munkát a közbeszerzési dokumentációban és az
ajánlatunkban lefektetettek szerint a Felolvasólapon megjelölt összeg erejéig
szerződésszerűen teljesítjük.

2.

Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az
ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.

3.

Elfogadjuk az ajánlati dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses
feltételeket a szerződéskötés alapjául.

4.

Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek
nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az
ajánlati dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.

5.

Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha olyan szakértőket
javasolunk, akik részt vettek jelen közbeszerzési eljárás előkészítésében vagy más
szakaszában, vagy ilyen személyt vagy szervezetet alkalmaztunk tanácsadóként
ajánlatunk elkészítésekor, továbbá amennyiben akár társaságunkkal, alvállalkozóinkkal
vagy az alkalmazott szakemberekkel szemben fennállnak a Kbt. 25. §-ban részletezett
körülmények.

6.

Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye
nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők
egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként
megkötött szerződés teljesítése során.

7.

Nyilatkozunk a Kbt. 36. § (1) bekezdése alapján, hogy ebben a közbeszerzési eljárásban
nem teszünk közösen ajánlatot más ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő
alvállalkozójaként sem veszünk részt, továbbá más ajánlattevő szerződés teljesítésére
való alkalmasságát nem igazoljuk.

64

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles kitölteni és aláírni.
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8.

Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának
alábbiakban meghatározott részeinek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni:
[Ajánlattevő tölti ki! Amennyiben ajánlattevő nem kíván a fentiek szerint
alvállalkozót igénybe venni, kérjük erre vonatkozóan nyilatkozni!]

Alvállalkozó
megnevezése
(amennyiben az ajánlat
benyújtásakor ismert)

A közbeszerzés azon része, amelynek teljesítéséhez
alvállalkozót kívánunk igénybe venni

9. Nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az ajánlattételi felhívásban
meghatározott alkalmassági minimum követelményeknek az alábbi gazdálkodó
szervezetek (vagy személyek) kapacitására támaszkodva kívánunk megfelelni:
[Ajánlattevő tölti ki! Amennyiben ajánlattevő nem kíván a fentiek szerint
gazdálkodó szervezetek kapacitásaira támaszkodni, kérjük erre vonatkozóan
nyilatkozni!]
Gazdálkodó szervezet
(vagy személy)
megnevezése

Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához az
erőforrást igénybe veszik (az ajánlattételi felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével)

10. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- és
középvállalkozásnak (azaz KKV-nak)65
- minősül

□

-

ezen belül középvállalkozásnak

-

ezen belül kisvállalkozásnak

-

ezen belül mikro vállalkozásnak

- nem minősül

□
□
□

□

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

65

Kérjük a megfelelőt bejelölni
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5. számú melléklet
Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott ........................................., mint a(z) .......................................... (cég megnevezése,
székhelye) képviselője nyilatkozom, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében:
a)

változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban;

b) változásbejegyzési eljárás van folyamatban, így ajánlatomhoz csatolom a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást.

Kelt: …………………, ……. év ………..…. hó ….. nap

……….……………………………………………..
cégszerű aláírás
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6. számú melléklet
NYILATKOZAT66
a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1. Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CVIII. törvény 62. §
(1) bekezdésében meghtározott kizáró okok.
2. Társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén /
szabályozott tőzsdén jegyeznek.67
3. Társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, és amelynek a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja68 szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonosának neve és állandó lakóhelye:
66

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles kitölteni, aláírni és az ajánlathoz
csatolni.

67

Megfelelő aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő!
tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok
vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre
a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban
lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással
rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő
kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még
nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány
vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,
továbbá

68r)
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Valamennyi tényleges tulajdonos
neve

Valamennyi tényleges tulajdonos állandó
lakóhelye

VAGY:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja alapján nyilatkozom, hogy
társaságunknak a pénzmosásról szóló törvény 3. § r)** pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa nincs.69
4. Kijelentem, hogy az általunk igazolni kívánt, az eljárást megindító felhívás 15.1. pontjában
előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények és a 15.2. pontjában előírt
műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények társaságunk tekintetében
teljesülnek.

………………………., 2016. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

69

Megfelelő aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő!
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7. számú melléklet
NYILATKOZAT
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott mint a(z) ................................................................................... (cég megnevezése,
címe) képviselője az alábbiak szerint nyilatkozom:
a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdésében rögzített
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk alkalmasság igazolásában
résztvevő más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésében rögzített kizáró okok
hatálya alá.
Kelt: …………………, ………... év ………..…. hó ….. nap
……….……………………………………………..
cégszerű aláírás

Nyilatkozni abban az esetben is kell, ha a nyilatkozat nemleges tartalmú!
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8. számú melléklet
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott ……………………………………, mint a(z) …………………………………………..(cég
megnevezése, székhelye) aláírásra jogosult képviselője a Kbt. 67. § (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően felelősségem tudatában
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1. Az általam képviselt gazdasági szereplő a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban, mint az
alkalmasság
igazolására
igénybe
vett
más
szervezet
a(z)
………………………………………. ajánlattevő (cég megnevezése, székhelye) számára az
alábbi alkalmassági követelményeknek való megfelelést biztosítja:
Az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának
megjelölésével
azon
alkalmassági
követelmény,
melynek
igazolása érdekében az ajánlattevő más
szervezet vagy személy erőforrására is
támaszkodik

A szervezet által rendelkezésre
bocsátott
erőforrások
igénybe
vételének
módját
alátámasztó,
kötelezettségvállalást
tartalmazó
dokumentum
oldalszáma
az
ajánlatban

2. A Kbt. 65. § (9) bekezdésének megfelelően az általunk igazolt alkalmassági
követelmény(ek) tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatást cégünk fogja
teljesíteni, továbbá az általunk igazolt alkalmassági követelmény(ek) társaságunk
tekintetében teljesülnek.
3. Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CVIII. törvény 62.
§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
4. Társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén /
szabályozott tőzsdén jegyeznek.70
5. Társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, és amelynek a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja71 szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonosának neve és állandó lakóhelye:
70

Megfelelő aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő!
tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok
vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre

71r)

106

Valamennyi tényleges tulajdonos
neve

Valamennyi tényleges tulajdonos állandó
lakóhelye

VAGY:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja alapján nyilatkozom, hogy
társaságunknak a pénzmosásról szóló törvény 3. § r)** pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa nincs.
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

…………………………………
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégszerű aláírása

a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban
lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással
rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő
kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még
nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány
vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,
továbbá
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9. számú melléklet
NYILATKOZAT
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... (cég megnevezése)
Ajánlattevő/ alvállalkozó/ alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt szervezet*
cégjegyzésre jogosult képviselője, felelősségem tudatában kijelentem, hogy a tárgy szerinti
közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés teljesítéséhez az alábbi
szakembereket kívánjuk bevonni:
Szakember neve: Végzettség
megjelölése:

Szakmai tapasztalat Jelen eljárásban betöltendő
ismertetése:
pozíciója (az eljárást
megindító felhívás
vonatkozó pontjának
megjelölésével):

………………………., 2016. ……………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő/ alvállalkozó/ alkalmasság
igazolásához igénybe venni kívánt
szervezet* cégszerű aláírása

*megfelelő aláhúzandó
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10. számú melléklet
Szakmai önéletrajz
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)
Intézmény megnevezése
Végzettség és szakirány

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK72
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év,
Munkahely megnevezése
Betöltött munkakör
hónap)

JELENTŐSEBB, A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ KORÁBBI
MUNKÁK, SZAKMAI TAPASZTALATOK, ISMERTETÉSE
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
(olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból a bírálati részszempont
szerint értékelni kívánt, szakemberre vonatkozó tulajdonság megállapítható
legyen!)
Korábbi szakmai tapasztalat
Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett
ismertetése, időpontjai, mettől meddig
tevékenység bemutatása
(év, hónap)

EGYÉB
Szakmai testületi tagság:
Egyéb képzettség (pl. számítógépes ismeretek, vezető engedély, stb.):
Kelt:

………………………………
szakember aláírása

72

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a bemutatott szakember aktuális munkahelye nem
egyezik meg az ajánlattevő (közös ajánlattevő) személyével, úgy a Kbt. szabályai szerint a szakembert mint
alvállalkozót vagy mint kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet kell bemutatni az ajánlatban.
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11. számú melléklet
NYILATKOZAT
A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása
Százhalombattán a Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az
egynapos sebészeten.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
Alulírott …………………. (szakember neve, lakcíme), mint a teljesítésbe bevonni kívánt
szakember,
ezennel
kötelezettséget
vállalok
arra,
hogy
amennyiben
………………………………(cégnév, székhely címe) ajánlattevő a Százhalombattai
Egészségügyi Közalapítvány által indított „Szakrendelés biztosítása Százhalombattán a
Százhalom Egészségügyi Központban a járóbeteg-ellátásban és az egynapos sebészeten.”
tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertesként kerül kihirdetésre, úgy az eljárás eredményeként
megkötendő szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezésre állok és a
szerződés teljesítésében legjobb tudásom szerint közreműködök.
………………………., 2016 . …………………….hó…….nap

…………………………………….
A teljesítésbe bevonni kívánt
szakember aláírása
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IV. FEJEZET
MŰSZAKI LEÍRÁS
A rész
Járóbeteg
szakrendelés A heti beosztás
sorszáma megnevezése
szerinti rendelési
idő
1.
Traumatológia
0
2.
Ortopédia
5
3.
Ortopédia
3
4.
Traumatológia és ortopédia
0
5.
Traumatológia és ortopédia
5
6.
3
Traumatológia és ortopédia
7.
Traumatológia
és
kézsebészet
3
8.
Szülészet-nőgyógyászat
ultrahang-diagnosztika
3
9.
Szülészet-nőgyógyászat és
ultrahang diagnosztika
5,5
10.
Szülészet-nőgyógyászat,
menopauza, oszteoporózis
és ultrahang diagnosztika
14
11.
Szülészet-nőgyógyászat és
6
terhesgondozás
12.
Szülészet-nőgyógyászat és
terhesgondozás
6
13.
Szülészet-nőgyógyászat
7
14.
Szülészet-nőgyógyászat
8,5
15.
Reumatológia
6
16.
Reumatológia, menopauza
és oszteoporózis
12
17.
Reumatológia, menopauza
és oszteoporózis
15
18.
Sebészet és érsebészet
5
19.
Sebészet és érsebészet
9
20.
Sebészet
és
gasztroenterológia
11
21.
Sebészet
3
22.
Sebészet
8
23.
Gyógytorna rendelés
24
24.
Gyógytorna rendelés
18
25.
Gyógytorna rendelés
12
26.
Gasztroenterológia
és
ultrahang diagnosztika
11
27.
Urológia
4
28.
Urológia
4
29.
Neurológia és ultrahang
diagnosztika
13
30.
Neurológia és ultrahang
diagnosztika
4
31.
Röntgendiagnosztika
és
ultrahang diagnosztika
16
32.
Röntgendiagnosztika
14
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Egynapos
sebészet (I/N)
I
I
I
I
I
I
I
N
I
I
N
N
N
N
N
N
N
I
I
I
I
I
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Fül-orr-gégészet
és
audiológia
Fül-orr-gégészet
és
audiológia
Pszichiátria és gondozás
Pszichiátria és gondozás
Allergológia
és
klinikai
immunológia
Allergológia
és
klinikai
immunológia,
gasztroenterológia
Kardiológia
Kardiológia, EKG és Holter
Kardiológia, EKG és Holter
Kardiológia, EKG és Holter,
valamint aneszteziológia
Kardiológia, EKG és Holter
Menopauza és oszteoporózis
Szemészet
Szemészet
Szemészet
Szemészet
Szemészet
Aneszteziológia
Aneszteziológia
Aneszteziológia
Aneszteziológia
Aneszteziológia
Aneszteziológia
Aneszteziológia
Aneszteziológia
Bőr- és nemibeteg gondozó
Foglalkozás
egészségügy
szakellátás
Belgyógyászat és ultrahang
diagnosztika
Általános
ultrahangdiagnosztika
Belgyógyászat
Diétetika
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15

N

5,5
28
12

N
N
N

10

N

3
5
8
13

I (gasztro)
N
N
N

18

I

8,5
23
2
4
2
0
15
15
15
15
15
15
15
15
11,5

N
N
I
I
I
I
I
I
I
I
i
i
i
i
N

12

N

14

N

8
4
15

N
N
N

