
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 9200 Mosonmagyaróvár Fő Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Utca 11 ), mint Ajánlatkérő által megindított „ ” Mosonmagyaróvár,Mosonudvar - orvosi ügyelet (1456)
tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. 112. § (1) bekezdés b

 közbeszerzési eljárásban benyújtott .) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) ajánlatok bontásáról

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2021.06.25 14:00) a fenti tárgyú eljárásban 1 darab, azaz egy 
ajánlat érkezett.

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 31516000 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: Oxy-Mov Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság (vezető ajánlattevő)
 9200 Mosonmagyaóvár Ady Utca 3/aSzékhelye:

1. Kiegészítő finanszírozási díj (nettó HUF / fő / hó):
51

2. értékelési szempont: Az M.1.a) alkalmassági feltétel szerinti, a szerződés teljesítésében résztvevő szakorvos/
nem szakorvos [a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 
rendeletben előírt feltételekkel] sürgősségi ellátásban szerzett tapasztalata (egész hónapokban megadva, min. 
0 hónap, max. 60 hónap)

2. értékelési szempontra tett megajánlás:
72

3. értékelési szempont: Az M.1.b) alkalmassági feltétel szerinti, a szerződés teljesítésében résztvevő ápoló (OKJ
)/körzeti ápoló/körzeti, közösségi szakápoló/felnőtt szakápoló/mentőápoló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles 
ápoló/mentőtiszt sürgősségi ellátásban szerzett tapasztalata (egész hónapokban megadva, min. 0 hónap, max. 
60 hónap)

3. értékelési szempontra tett megajánlás:
336

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A Kbt. 53.§ (5) bekezdésre hivatkozással AK felhívja a figyelmet, hogy – AK tudomása szerint - a
háziorvosi ügyelet feladatellátása központi átszervezés alatt van, azaz előfordulhat, hogy
jogszabály alapján kikerül az önkormányzatok kötelező feladat ellátásából. Amennyiben ezen
bizonytalan jövőbeli esemény bekövetkezik, úgy ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja a Kbt. 75.§ (2) bekezdés a) pontja alapján, illetve ebben az esetben mentesül a
szerződéskötési kötelezettség alól a Kbt. 131.§ (9) bekezdés alapján.
Amennyiben a szerződés megkötésre kerül és a szerződés időtartama alatt következik be a fenti
feltétel, úgy a szerződés a feladat ellátási kötelezettség megszűnésének napján megszűnik.

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.


