KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2018. november 22-i ülésére
a I. számú háziorvosi körzetben a háziorvosi tevékenység helyettesítéssel történő ellátásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Idén júniusban a I. számú háziorvosi körzetben dolgozó Dr. Kotró László benyújtotta lemondását. A
területi ellátásra kötött szerződés szerint a felmondási idő hat hónap, ami 2018. december 01-én telik
le.
Mivel a működtetési jog csak a szerződés megszűnését követő hat hónap múlva száll vissza az
önkormányzatra, így a praxist, csak 2019. június 1-ét követően adhatjuk át egy esetlegesen jelentkező
orvosnak.
2018 december 1-. helyettesítéssel oldható meg a feladat. Ennek kapcsán több házi orvossal vettük fel
a kapcsolatot, de nem találtunk csak olyan házi orvost, aki már jelenleg is helyettesít a saját körzetén
kívül. Az ellátási kötelezettségünk biztosítása érdekében a II. számú házi orvosi körzetünkben jelenleg
a feladatot ellátó orvos Dr. Jancsó Zsanett vállalta az I. számú körzet helyettesítését.
A doktornő vállalja, hogy az I. számú körzetben is heti tíz órában (napi 2-2 óra) elvégzi a háziorvosi
teendőket.
Ehhez a JNSZ Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Intézetnél a működési engedélyt módosítani
kell.
Az NEP-pel finanszírozási szerződést kell kötnünk, és a szakdolgozót is az önkormányzatnak kell
alkalmazni.
A fentieket figyelembe véve kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot
fogadja el.
Kengyel, 2018. november 21.

Nagy Szilárd
polgármester

______/2018.(______) Kt.
H a t á r o z a t:
a I. számú háziorvosi körzetben a háziorvosi tevékenység helyettesítéssel történő
ellátásáról
1.Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Dr. Kotró
László és Társa Bt a kengyeli I. számú háziorvosi körzetet ellátó a területi ellátásról szóló
szerződést felmondta. A felmondási idő 2018. december 01-én lejár.
Dr. Kotró László és Társa Bt 2019. május 31-ig van lehetősége arra, hogy értékesítse a
működtetési jogát.
2.Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 1-től a házi orvosi
ellátási kötelezettség biztosítása érdekében megbízza Dr. Jancsó Zsanett háziorvost, hogy a I.
számú háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatokat lássa el heti 10 órában. A rendelkezésre
állási idő: heti 20 óra. Helyettesítő orvos: Dr. Drobkó Valerij.
3.Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Nagy
polgármestert, hogy a helyettesítő orvossal a megbízási szerződést megkösse.
Az ellátás minden költségét az önkormányzat az NEP finanszírozásból fedezi.

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
JNSZ Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Irattár

Szilárd

Melléklet a _____/2018.(XI.22.) határozathoz
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSRA

mely létrejött egyrészről Kengyel Községi Önkormányzat (székhely: 5083 Kengyel, Szabadság út
10., adószám: ) képviseletében Nagy Szilárd polgármester, mint megbízó,
másrészről a Dr. Jancsó Zsanett egyéni vállalkozó háziorvos, egészségügyi szolgáltató, mint
megbízott között az alábbi feltételekkel:
1. Megbízó – mint egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervezet – ezen okirat keretében
megbízást ad háziorvosi szolgáltatásra területi ellátási kötelezettséggel Kengyel község I.
számú felnőtt háziorvosi körzetében.
2. Megbízási díj havi 500.000 Ft, melyet az NEP finanszírozásból számla ellenében fizet ki a
megbízó a megbízottnak.
3. Megbízott Országos Orvosi nyilvántartási száma: 71014
A Magyar Orvosi Kamara tagja, a működéséhez szükséges orvosi diplomával és szakorvosi
szakképesítéssel rendelkezik.
Orvosi diploma száma: 125-96/2009DEOEC ÁOK.
Szakorvosi képesítést igazoló bizonyítvány száma: 1219/2012.
4. A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a település I. számú felnőtt háziorvosi körzetében
élő és az általa befogadott biztosítottak, valamint a hozzá sürgősséggel fordulók részére, a
képesítésének megfelelő szakmai színvonalon, a tőle elvárható gondossággal eljárva, a
mindenkori hatályos szakmai szabályoknak megfelelő háziorvosi szolgáltatást nyújt
személyesen munkanapokon az alábbiak szerint:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

12.15 – 14.15 óra
12.15 – 14.15 óra
12.15 – 14.15 óra
12.15 – 14.15 óra
06.45 – 08.45 óra

Előzőek alól kivételt képez:




ha egészségi állapota miatt erre nem képes (keresőképtelen)
ha szabadságát tölti
hivatalos távollét esetén

Feladatkörébe tartozik a lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata,
gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, szükséges esetben szakorvosi
vagy fekvőbeteg intézeti vizsgálatra, gyógykezelésre történő utalása.
A fentieken túl:


közreműködik a közegészségügyi- járványügyi feladatok ellátásában.

5. A megbízott szabadsága, vagy egyéb távolléte esetén helyettesítéséről - a képesítési
előírásoknak megfelelő háziorvos közreműködésével – az arányosság figyelembe vételével
gondoskodik és erről előre értesíti a megbízót. A helyettesítő orvos a számlát közvetlenül
Kengyel Községi Önkormányzathoz nyújtja be.
6. Ellenőrzés:
A megbízó jogosult szakmai hiba, hiányosság gyanúja esetén a JNSZ Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve részére jelentést tenni, etikai ügyben pedig az Orvosi
Kamara állásfoglalását kérni.
Tulajdonosi jogokat sértő esetben jogosult peres, vagy peren kívüli eljárásban érvényt szerezni
jogának.
7. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy hetente 10 órát rendel. A rendelési időt a
megbízóval egyeztetve állapítja meg.
8. Megbízó a háziorvosi feladatok ellátásához a Kengyel, Kossuth Lajos út 139. I. számú
háziorvosi körzet rendelő helyiségét a szerződés időtartamára térítésmentesen a Megbízott
rendelkezésére bocsátja, a benne lévő berendezésekkel, felszerelésekkel, eszközökkel együtt.
A megbízott a berendezést, felszerelést leltár szerint köteles átvenni és a szerződés
megszűnésekor azokkal használható állapotban leltár szerint elszámolni, szükség esetén a
hiányt pótolni.
9. Megbízott a háziorvosi tevékenységet - a hatályos jogszabályoknak meghatározott képesítéssel
rendelkező - a megbízó által foglalkoztatott személy közreműködésével látja el. A
minőségbiztosítás a tevékenységet végző háziorvos feladata. Megbízott a feladatellátás
színvonalát mérő mutatókat, a háziorvosi alapellátás felméréséhez, tervezéséhez szükséges
adatokat szolgáltatja a megbízó részére a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően.
10. Jelen szerződést a felek 2018. december 01- 2019. május 31 határozott időre kötik.
11. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a 10. pontban rögzített időszakon
belül a háziorvosi praxis elidegenítésre kerül, a jelen szerződés az új háziorvos működési
engedélyének jogerőre emelkedése napján megszűnik úgy, hogy szerződő feleknek egymás
felé további kötelezettsége nincs.
Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyező
jognyilatkozatukat helybenhagyólag írják alá.
Kengyel, 2018. november…

________________________
megbízó
Nagy Szilárd
polgármester

___________________________
megbízott
Dr. Jancsó Zsanett
háziorvos

Előterjesztés
Képviselő-testület 2018. november 22-i ülésre
A TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023 azonosító számú pályázat keretében a kivitelezési
munkákra beérkezett árajánlatok bírálatáról

ATOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023azonosító számú„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése ” pályázat építési beruházás kivitelezési munkáira beérkezett ajánlatokat a
Bírálóbizottság megvizsgálta a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdés alapján az érvényesség, a kizáró
okok megfelelősége szempontjából valamint a tekintetben, hogy megfelel-e a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a következő
megállapítást teszi:
Az ajánlattevők megnevezése és ajánlataik értékelés alapjául szolgáló számszerűsíthető
adatai:
1. Ajánlattevő neve:
Címe:

ProfiterMachine Korlátolt Felelősségű Társaság
5137 Jászkisér Madách Tér 8.

Az ajánlat számszerűsíthető adatai:
Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)

62 532 793

A szerződés teljesítésében részt vevő szakember magasépítésben
szerzett kivitelezési tapasztalata (db) (min 0 db, max 3 db)

3

A kötelezően előírt időtartam felett megajánlott jótállás időtartama
(hónap) (min. 0 hónap - max. 24 hónap)

0

2. Ajánlattevő neve:
Címe:

AKVIRON Mélyépítési és Környezetvédelmi, Mérnöki Vállalkozási Korlátolt
FelelősségűTársaság
5000 Szolnok Hunyadi János Utca 24

Az ajánlat számszerűsíthető adatai:
Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)

61 245 957

A szerződés teljesítésében részt vevő szakember magasépítésben
szerzett kivitelezési tapasztalata (db) (min 0 db, max 3 db)

3

A kötelezően előírt időtartam felett megajánlott jótállás időtartama
(hónap) (min. 0 hónap - max. 24 hónap)

12

1

3. Ajánlattevő neve:
Címe:

Szinten Tartó Szolgáltató Szociális Szövetkezet
5091 Tószeg Várkonyi Út 18

Az ajánlat számszerűsíthető adatai:
Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)

60 959 996

A szerződés teljesítésében részt vevő szakember magasépítésben
szerzett kivitelezési tapasztalata (db) (min 0 db, max 3 db)

3

A kötelezően előírt időtartam felett megajánlott jótállás időtartama
(hónap) (min. 0 hónap - max. 24 hónap)

12

A Bírálóbizottság a Kbt. 69. § (3) bekezdése alapján az értékelési szempontok szerint értékelte a
megfelelőnek talált ajánlatokat:
Az ajánlattevő neve:
Szinten Tartó Szolgáltató
Szociális Szövetkezet

Az ajánlattevő neve:
ProfiterMachine Korlátolt
Felelősségű Társaság

Az ajánlattevő neve:
AKVIRON Mélyépítési és
Környezetvédelmi,
Mérnöki Vállalkozási
Korlátolt Felelősségű
Társaság
Értékelési
Értékelési
Értékelési
pontszám és pontszám
pontszám és
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata

Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Egyösszegű nettó
ajánlati ár (Ft)

70

100,00

7000,00

97,48

6823,94

99,53

6967,32

A szerződés
teljesítésében részt
vevő szakember
magasépítésben
szerzett kivitelezési
tapasztalata (db)
(min 0 db, max 3
db)

20

100,00

2000,00

100,00

2000,00

100,00

2000,00

10

50,00

500,00

0,00

0,00

50,00

500,00

A kötelezően előírt
időtartam felett
megajánlott jótállás
időtartama (hónap)
(min. 0 hónap max. 24 hónap)
A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

9500,00

8823,94

9467,32

2

A fenti Kbt. 69. § (3) bekezdése szerintiértékelés eredménye alapján a legkedvezőbb
ajánlatot a Szinten Tartó Szolgáltató Szociális Szövetkezetajánlattevő adta.
A Bírálóbizottság megállapítja, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján az
eljárásban alkalmassági követelményt nem írt elő. Ennek alapján, a Kbt. 69. § (4) bekezdése
szerinti igazolások benyújtására Ajánlattevőket nem szükséges felhívni, erre irányuló felhívás
kiküldésére nem került sor.
A Bírálóbizottság az ajánlatot megvizsgálta a Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdésekben
foglaltaknak megfelelően az érvényesség, a kizáró okok megfelelősége szempontjából,
továbbá abból a szempontból, hogy megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és tekintettel arra, hogy a
felhívás alkalmassági követelményt nem tartalmazott megállapítja, hogy:


a ProfiterMachine Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata teljes körű, a
Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdésekben elvégzett bírálat alapján a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel,
a kizáró okok ellenőrzése eredményeként megállapítható, hogy nem áll a kizáró okok
hatálya alatt, ajánlata ÉRVÉNYES.



azAKVIRON Mélyépítési és Környezetvédelmi, Mérnöki Vállalkozási Korlátolt
Felelősségű Társaságajánlattevő ajánlata teljes körű, a Kbt. 69. § (1) és (2)
bekezdésekben elvégzett bírálat alapján a közbeszerzési dokumentumokban, valamint
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, a kizáró okok ellenőrzése
eredményeként megállapítható, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata
ÉRVÉNYES.



aSzinten Tartó Szolgáltató Szociális Szövetkezetajánlattevő ajánlata teljes körű, a
Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdésekben elvégzett bírálat alapján a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel,
a kizáró okok ellenőrzése eredményeként megállapítható, hogy nem áll a kizáró okok
hatálya alatt, ajánlata ÉRVÉNYES.

A Bírálóbizottság megállapítja, hogy a Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti értékelés eredménye
alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlatot aSzinten Tartó Szolgáltató Szociális
Szövetkezet ajánlattevő adta.
Eljárást lezáró döntésre vonatkozó javaslat
A Bírálóbizottság egyhangúlag javasolja a Döntéshozónak megállapítani, hogy:
1.)
 a ProfiterMachine Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata teljes körű, a
Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdésekben elvégzett bírálat alapján a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel,
a kizáró okok ellenőrzése eredményeként megállapítható, hogy nem áll a kizáró okok
hatálya alatt, ajánlata ÉRVÉNYES.


azAKVIRON Mélyépítési és Környezetvédelmi, Mérnöki Vállalkozási Korlátolt
Felelősségű Társaságajánlattevő ajánlata teljes körű, a Kbt. 69. § (1) és (2)
bekezdésekben elvégzett bírálat alapján a közbeszerzési dokumentumokban, valamint
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, a kizáró okok ellenőrzése
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eredményeként megállapítható, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata
ÉRVÉNYES.


aSzinten Tartó Szolgáltató Szociális Szövetkezetajánlattevő ajánlata teljes körű, a
Kbt. 69. § (1) és (2) bekezdésekben elvégzett bírálat alapján a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel,
a kizáró okok ellenőrzése eredményeként megállapítható, hogy nem áll a kizáró okok
hatálya alatt, ajánlata ÉRVÉNYES.

2.) - Az eljárást nyilvánítsa EREDMÉNYESNEK.
3.) Továbbá a Bírálóbizottság egyhangúlag javasolja a Döntéshozónak, hogy az eljárás
eredményeként a Szinten Tartó Szolgáltató Szociális Szövetkezet ajánlattevőt - mint
az értékelési szempontok szerinti értékelés eredményeként a legkedvezőbb érvényes
ajánlatot tevő ajánlattevőt - nyertesként hirdesse ki.
_____/2018.(____) Kt. H a t á r o z a t i javaslat
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00023azonosító
számú
„Szociális
alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése pályázat építési kivitelezési munkáinak
elvégzésére
Kengyel község i Önkormányzat Képviselő testülete megállapítja,
hogy a ProfiterMachine Korlátolt Felelősségű Társaság, az AKVIRON
Mélyépítési és Környezetvédelmi, Mérnöki Vállalkozási Korlátolt
Felelősségű Társaság, Szinten Tartó Szolgáltató Szociális Szövetkezet
által benyújtott ajánlatok érvényesek.
A közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő a TOP-4.2.1-15-JN1-201600023
azonosító
számú
„Szociális
alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése pályázatépítési kivitelezési
munkaira szerződést köt a Szinten Tartó Szolgáltató Szociális
Szövetkezettel.
A vállalkozót megillető díj: a benyújtott árajánlatnak
megfelelő összeg nettó: 60.959.996 ,- Ft
A képviselő-testület felhatalmazza Nagy Szilárd polgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: 2018.november 30.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Bartók László helyettesítő jegyző
Szinten Tartó Szolgáltató Szociális Szövetkezet
Irattár

Kengyel, november 22.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Bartók László
helyettesítő jegyző
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