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Tisztelt Ajánlattevő! 

  

Bugyi Nagyközség Önkormányzata (2347 Bugyi, Beleznay tér 1.) a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 113. § szerinti eljárást folytat le (nemzeti 

eljárásrendben, nyílt eljárás szabályai szerint) Megbízási szerződés Bugyi Nagyközség 

közigazgatási területén központi orvosi és gyermekorvosi ügyelet ellátására tárgyban. 

  

Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata, ill. közbenső értékelése alapján megállapította a legjobb ár-

értél arányú ajánlattevőt, mely a Morrow Medical Zrt. 1131 Budapest Topolya u. 4-8. 

 

Ezúton felszólítom a Morrow Medical Zrt-t, hogy nyújtsa be az alábbi igazolásokat 

ajánlatkérő székhely címére a Titkárságra, 2017. május 26-én 12:00 óráig! Az igazolásokat 1 

eredeti példányban kell benyújtani, valamint tájékoztató jelleggel a 

kozbeszerzestan@gmail.com címre szkennelve megküldeni. 

 

Az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges: 

 Ajánlatételi felhívás, III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság, P2. pontja szerint a 

szakmai felelősségbiztosítás 

 Ajánlatételi felhívás, III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, M1. pontja szerint 

a referenciaigazolás (nyilatkozat) 

 Ajánlatételi felhívás, III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, M2. pontja szerint 

az alábbi szakemberek: 

- legalább 1 fő, a 4/2000 (II.25.) EüM rendelet 11.§ (1), (4) bekezdésében 

meghatározott feltételnek megfelelő, ügyeletet vezető olyan szakorvos, akinek 

legalább 5 éves ügyelet vezetői szakmai gyakorlata van; valamint 

- legalább 1 fő, a 4/2000 (II.25.) EüM rendelet 11 § (3) bekezdésében meghatározott 

feltételnek megfelelő szakorvos; és 

- legalább 1 fő ápolói szakképesítéssel rendelkező szakdolgozó; továbbá 

- legalább 1 fő pályaalkalmassági vizsgával rendelkező gépkocsivezető 

alábbi dokumentumai: 

- kamarai regisztrációt igazoló okiratok másolata (ahol releváns), 

- a végzettségét tanúsító okiratok másolata (kivéve gépkocsivezetőt), 

- gépkocsivezető esetében a pályaalkalmassági vizsgának való megfelelőségről szóló 

igazolás, valamint az érvényes vezetői engedély másolata, 

- valamint a saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, mely alátámasztja a releváns 

szakmai tapasztalati évek számát, ill. tartalmazza a jelenlegi munkáltató 
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megnevezését. (Dr. Végh László ügyeletvezető szakorvos szakmai önéletrajza már 

megfelelő tartalommal benyújtásra került) 

 

A szakemberek kifejezett nyilatkozata már csatolásra került arról, hogy nyertessége 

esetén rendelkezésre áll és közreműködik a teljesítésben az ajánlatban megjelölt 

beosztásban, és nincs más olyan kötelezettsége a jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, 

amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból 

akadályozná. Csatolásra kerültek már továbbá az előszerződések is. 

 

 Ajánlatételi felhívás, III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, M3. pontja 

szerint: cégszerűen aláírt nyilatkozat a gépjármű leírásáról, továbbá a gépjármű 

rendelkezésére állását igazoló forgalmi engedély, vagy ha a forgalmi engedélyből nem 

derül ki ajánlattevő rendelkezési jogosultsága a gépjármű felett, akkor a használati 

jogosultságot igazoló szerződés. A leírásnak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az 

adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való 

megfelelés megállapítható. 

 

 

Kérem levelem megérkezésének szíves visszaigazolását! 
  

 Újlengyel, 2017. május 22. 

  

Ajánlatkérő képviseletében tisztelettel: 

 

Máthé Márk 
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

Névjegyzéki lajstromszám: 00647 

2724 Újlengyel, Határ u 31. 

Tel.: 06 70 / 622-7853 

E-mail: kozbeszerzestan@gmail.com 

 

/elektronikus aláírással ellátva/ 
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