
 

Előterjesztés 
a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására indított közbeszerzési eljárás eredményéről 

 

1. előterjesztés száma: 11/2021. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat  
2. melléklet: bontási jegyzőkönyv 
3. melléklet: Szolgáltatási szerződés (tervezet) 
4. melléklet: bírálóbizottsági jegyzőkönyv (pótanyagként kerül 
kiosztásra) 

    
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános, név szerinti szavazás 

szükséges 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Bicske Város Önkormányzat Polgármestere Bicske Város Önkormányzat Képviselő-
testületének hatáskörében eljárva a 123/2021. (VI.14.) számú határozatában a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. §-a alapján 
nemzeti közbeszerzési eljárást indított Alcsútdoboz, Csabdi, Felcsút, Mány, Óbarok, Szár, 
Tabajd, Újbarok, Vál, Vértesacsa, Csákvár, Gánt, Bodmér, Vértesboglár, Bicske települések 
összevont központi orvosi ügyeleti feladatainak ellátására.  

Az eljárást megindító felhívás 2021. július 22-én jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben 
14061/2021 iktatószámon. 

Az eljárást megindító felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőig (2021. augusztus 2.  
10.00 óráig) fenti tárgyú eljárásban 1 darab ajánlat érkezett:  

• Ajánlattevő neve: Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. (4031 Debrecen, István út 6.) 
Havi nettó ajánlati ár (NEAK finanszírozáson felüli ajánlatkérői kiegészítés): nettó 
6.000.000 Ft/hó 

Az ajánlat átvizsgálását követően a Közbeszerzési Bírálóbizottság véleménye alapján a 
közbeszerzési eljárás eredményesen zárult. 

A határidőre benyújtott ajánlatot a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai egyenként értékelték, 
az ajánlatok vonatkozásában megvizsgálták, hogy azok megfelelnek-e az ajánlattételi 
felhívásban, valamint a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  

 

 



 

A Bírálóbizottság véleménye alapján az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. esetében az ajánlatban benyújtott nyilatkozatok vonatkozásában 
hiánypótlás vált szükségessé tekintettel arra, hogy ajánlattevő alvállalkozót kíván bevonni a 
szerződés teljesítésébe, azonban a szervezet (alvállalkozó) nem került rögzítésre az EKR-ben a 
tárgyi eljárás Gazdasági szereplőinél. 

Hiánypótlási határidőre az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. ajánlattevő hiánypótlását benyújtotta.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 

 

A Kbt. 27. § (5) bekezdése alapján testületi döntéshozatal esetén név szerinti szavazást kell 
tartani. 
 
 
Bicske, 2021. augusztus 5. 

 

 

 

                                                                    Bálint Istvánné  
                                                                                polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. melléklet a 11/2021. előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására indított közbeszerzési eljárás 
eredményéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, 
 

1. nyertes ajánlattevőként az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft-t (székhely: (4031 Debrecen, István út 6.) hirdeti ki, az 
ajánlatban megadott - NEAK finanszírozáson felüli - nettó 6.000.000,- Ft/hó vállalási 
áron, tekintettel arra, hogy ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és 
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
 

2. felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a központi orvosi ügyeleti 
szolgáltatásra vonatkozó, a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező szolgáltatási 
szerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 
 
 
Határidő: 2021. augusztus 25. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 

 
 
 



BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 2060 Bicske Hősök Tere 4. ), mint Bicske Város Önkormányzata
Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, a közbeszerzésekről Orvosi ügyelet ellátása Bicske és környékén
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (

 közbeszerzési eljárásban benyújtott .hirdetménnyel induló) ajánlatok bontásáról

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2021.08.02 10:00) 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 117600000 HUF

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

Ajánlattevő neve: Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

 4031 Debrecen István Út 6.Székhelye:

1. Nettó ajánlati ár NEAK finanszírozáson felül (havi Ft):
6 000 000

2. Az M2) a) alkalmassági követelményre bemutatott ügyeletet ellátó orvos, alkalmasságon felüli, 
sürgősségi betegellátásban szerzett gyakorlata, években megadva (alkalmasságon felül minimum 0 
év - maximum 8 év):
8

3. Az M2) a) alkalmassági követelményre bemutatott ügyeletet ellátó orvos rendelkezik sürgősségi 
szakorvosi szakvizsgával és/vagy belgyógyászati szakorvosi szakvizsgával és/vagy háziorvosi 
szakvizsgával (igen/nem):
igen

4. Az M2) c) alkalmassági követelményre bemutatott ügyeleti szolgálatban részt vevő ápoló 
alkalmasságon felüli, sürgősségi ellátásban szerzett gyakorlata években megadva (alkalmasságon 
felül minimum 0 év - maximum 8 év):
8

Kiegészítő információk a bontáshoz:

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



SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS  
(tervezet) 

 
 mely létrejött egyrészről  
1. Bicske Város Önkormányzata 
székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4.  
képviseli: Bálint Istvánné polgármester 
 
2. Alcsútdoboz Település Önkormányzata 
székhely: 8087 Alcsútdoboz, József  Attila utca 5.   
képviseli: Tóth Erika polgármester 
 
3. Csabdi Község Önkormányzata 
székhely: 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.  
képviseli: Huszárovics Antal polgármester 
 
4. Felcsút Községi Önkormányzat  
székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 75.  
képviseli: Mészáros László István polgármester 
 
5. Mány Község Önkormányzata  
székhely: 2065 Mány, Rákóczi utca 67.  
képviseli: Ugron Zoltán polgármester 
 
6. Óbarok Község Önkormányzata  
székhely: 2063 Óbarok, Iskola utca 3.  
képviseli: Mészáros Kartal polgármester 
 
7. Szár Községi Önkormányzat  
székhely: 2066 Szár, Rákóczi utca 68.  
képviseli: Németh Norbert polgármester 
 
8. Tabajd Község Önkormányzata  
székhely: 8088 Tabajd, Dózsa György utca 2.  
képviseli: Bárányos Csaba polgármester  
 
9. Újbarok Községi Önkormányzat  
székhely: 2066 Újbarok, Fő utca 33.  
képviseli: Schnobl Ferenc polgármester 
 
10. Vál Község Önkormányzata  
székhely: 2473 Vál, Vajda János utca 2. 
képviseli: Bechtold Tamás János polgármester 
 
11. Vértesacsa Község Önkormányzata  
székhely: 8089 Vértesacsa, Vörösmarty utca 2.  
képviseli: Kovács Zoltán polgármester 
 
12. Csákvár Város Önkormányzata  
székhely: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9.  
képviseli: Illés Szabolcs polgármester 



 
13. Vértesboglár Község Önkormányzata 
székhely: 8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3.  
képviseli: Sztányi István polgármester 
 
14. Bodmér Község Önkormányzata  
székhely: 8080 Bodmér, Vasvári Pál utca 58.  
képviseli: Katona László polgármester  
 
15. Gánt Község Önkormányzata  
székhely: 8082 Gánt, Hegyalja utca 25.  
képviseli: Krausz János polgármester  
mint megrendelők (a továbbiakban: Megrendelők) 
 
 
másrészről 
…………………………………… (székhelye: ………………………………., cgj.: 
……………………………….; képviseli: …………………………………………, 
bankszámlaszáma: …………………………….., adószáma: 
……………………………………), mint Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) között az 
alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett. 
 
 

Előzmények: 
 
Megrendelőket az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eü. tv.) és külön 
jogszabály alapján területi ellátási kötelezettség terheli, jelen szerződés tárgya vonatkozásában. 
Megrendelőket az Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (a 
továbbiakban: NEAK) lakosságszám arányosan a Kormányrendeletben meghatározott 
finanszírozás illeti meg.  
 
Szerződő felek rögzítik, hogy Bicske, Alcsútdoboz, Csabdi, Felcsút, Mány, Óbarok, Szár, 
Tabajd, Újbarok, Vál, Vértesacsa, Vértesboglár, Bodmér, Csákvár, Gánt települések 
önkormányzatai között „Együttműködési Megállapodás a központi orvosi ügyelet 
szolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására” jött létre az orvosi ügyeleti 
ellátás biztosítása céljából közös közbeszerzési eljárás lefolytatására.  
 
Megrendelők – képviseletében eljárva Bicske Város Önkormányzata – a Kbt. Harmadik része 
szerinti közbeszerzési eljárást (Kbt. 3. sz. Melléklet szerinti szolgáltatás beszerzésére) folytattak 
2021. évben „Szolgáltatási szerződés keretében Bicske, Alcsútdoboz, Csabdi, Felcsút, 
Mány, Óbarok, Szár, Tabajd, Újbarok, Vál, Vértesacsa, Vértesboglár, Bodmér, Csákvár, 
Gánt települések összevont központi (felnőtt és gyermek) orvosi ügyeletének ellátása.” 
elnevezéssel, melynek nyertese a Szolgáltató lett. 
Felek rögzítik, hogy az eljárásban nem lehetett részajánlatot tenni, így jelen szerződés a teljes 
beszerzés tárgyára és mennyiségére vonatkozik. 
 
Megrendelők rögzítik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 
Ptk) 8:1.§ (1) bek 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősülnek. 
 



A Kbt. 136. § (2) bekezdés irányadó, tehát a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a 
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a 
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok 
közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
 
 

I. A szerződés tárgya 
 
1. Jelen szerződés tárgya a Megrendelők közigazgatási területén (Bicske, Alcsútdoboz, 
Csabdi, Felcsút, Mány, Óbarok, Szár, Tabajd, Újbarok, Vál, Vértesacsa, Vértesboglár, 
Bodmér, Csákvár, Gánt települések) összevont központi (felnőtt és gyermek) orvosi ügyeletének 
ellátása a mindenkor hatályos jogszabályoknak, közbeszerzési eljárás iratanyagának, jelen 
szerződésnek, ill. a szakmai szabályoknak megfelelő tartalommal.  
 
2. Felek rögzítik, hogy Megrendelők az eljárást megindító felhívásban megadták az ellátandó 
lakosságszámot azzal, hogy lehetővé tették maximálisan +/- 10% ellátandói létszámváltozást. 
Szolgáltató ennek ismeretében adta meg ajánlatát. 

 
3. Megrendelők megrendelik, Szolgáltató elvállalja a jelen szerződésben ill. jogszabályban 
meghatározott feladatok ellátását. 
 
 

II. A szerződés tartalma, a felek jogai és kötelezettségei 
 
1. Szolgáltató köteles az ügyeleti ellátás során folyamatosan biztosítani mindazokat a 
feltételeket, melyek mindenkor hatályos jogszabályok, ill. jelen szerződés a szerződés teljesítése 
vonatkozásában előír(nak) azzal, hogy szolgáltatás végzéséhez szükséges (gyermek és felnőtt) 
ügyeleti helyiségeket megrendelők jelen szerződés szerint biztosítják. 
 
2. Szolgáltató a jelen pontban foglaltak szerint köteles az alább meghatározott időtartamban 
és létszámmal a szolgáltatást ellátni: 
 

Ügyeleti 
forma 

Ügyeleti idő 
kezdete - vége 

Ügyeleti 
gépkocsi 
száma 

 Ügyeleti szolgálat létszáma 
Orvos szakdolgozó 

(ápoló) 
gépkocsivezető 

Hétköznap 16 – 08 1 2 1 1 
Hétvége, 
ünnepnap 

megelőző 
munkanap 16 
órától – a 
következő 
munkanap 08 óráig 

1 2 1 1 

 
3. Megrendelők jogosultak Szolgáltató tevékenységét bármikor ellenőrizni, illetve 
ellenőriztetni. 
 
4. Szolgáltató nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelők az ellenőrzést elmulasztották, 
vagy nem megfelelően végezték, végeztették el. Az ellenőrzési feladatokat a Megrendelő(k) vagy az 
általuk megbízott Szolgáltató szervezet, vagy személy végezheti. Az ellenőrzés során az 
adatvédelmi-, személyiségi-, és betegjogok nem sérülhetnek. 
 



5. Szolgáltató a szolgáltatást a közbeszerzési eljárásban beadott ajánlatában ill. jelen 
szerződésben meghatározott tárgyi-, és személyi erőforrásokkal, a szakmai ajánlatban leírtak 
figyelembevételével látja el. A teljesítésbe bevonható személyek körét jelen szerződés I. sz. 
melléklete tartalmazza. Szolgáltató által benyújtott szakmai ajánlat jelen szerződés elválaszthatatlan 
részét képezi. 
 
A szakmai ajánlat elemei: 
 

Értékelési szempont Ajánlattevő vállalása 
2. Az M2) a) alkalmassági követelményre bemutatott 
ügyeletet ellátó orvos, alkalmasságon felüli, sürgősségi 
betegellátásban szerzett gyakorlata, években megadva 
(alkalmasságon felül minimum 0 év - maximum 8 év) 

 

3. Az M2) a) alkalmassági követelményre bemutatott 
ügyeletet ellátó orvos rendelkezik sürgősségi szakorvosi 
szakvizsgával és/vagy belgyógyászati szakorvosi 
szakvizsgával és/vagy háziorvosi szakvizsgával (igen/nem) 

 

4. Az M2) c) alkalmassági követelményre bemutatott ügyeleti 
szolgálatban részt vevő ápoló alkalmasságon felüli, 
sürgősségi ellátásban szerzett gyakorlata években megadva 
(alkalmasságon felül minimum 0 év - maximum 8 év) 

 

 
Megrendelő a Szolgáltató általi, fentiek szerint vállalt megajánlások teljesülését és betartását a 
szerződés teljesítése során személyesen, fokozottan és folyamatosan ellenőrizni fogja. Amennyiben 
a Szolgáltató nem teljesíti a 2., 3. és 4. értékelési szemponthoz tartozó, fentiek szerint vállalt 
megajánlásait a teljesítés során, úgy jelen szerződésszegést súlyos szerződésszegésnek minősíti.  
 
6. Szolgáltató jogosult a szerződés teljesítése során a közbeszerzési eljárás iratanyaga, illetve a 
Kbt. és az eljárásban tett nyilatkozati alapján alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködők) 
bevonására. Szolgáltató a Szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont 
alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt a Szerződés melléklete 
szerinti formában köteles előzetesen a Megrendelőknek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, 
amely részt vesz a Szerződés teljesítésében (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a 
képviseletre jogosult megjelölésével). A Szolgáltató a Szerződés teljesítésének időtartama alatt 
köteles a Megrendelőket tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. 
A Szolgáltató jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem vesz 
igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 
 
7. Szolgáltató a jogosan igénybevett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 
volna. Az alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén Szolgáltató felelős minden olyan kárért is, 
amely e nélkül nem következett volna be. 
 
8. Szolgáltató köteles biztosítani, hogy az alvállalkozók tevékenységük megkezdése előtt 
megismerjék valamennyi vonatkozó előírást és ezeket a teljesítés során maradéktalanul be is tartsák. 
Szolgáltató felel ezen kötelezettségének elmulasztásából eredő valamennyi kárért. 
 
9. Szolgáltató felel azért, hogy a jogszabályban meghatározott minimális működési 
feltételeknek a szolgáltatás folyamatosan megfeleljen.  
 
10. Amennyiben a szerződés, annak melléklete a mindenkor hatályos jogszabályoknál 
szigorúbb feltételeket támaszt, akkor a mindenkori szigorúbb feltételeknek kell megfelelni. Ezen 



rendelkezést a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi Szolgáltatói kötelezettségre 
alkalmazni kell. 
 
11. Amennyiben a minimális működési feltételek hiányának oka a Megrendelő tevékenysége 
vagy mulasztása okán áll fenn, vagy azonnal nem dönthető el a kötelezett személye, a 
minimumfeltételek biztosítása a Szolgáltató azonnali kötelezettsége. 
 
12. Szolgáltatónak folyamatosan rendelkeznie kell a 60/2003.(X. 20.) ESZCSM rendelet 4601-
es szakma kódjához tartozó személyi és tárgyi feltételekkel, műszaki-, technikai felszereltséggel, 
valamint a beérkező hívások dokumentálására és archiválására szolgáló berendezésekkel. 
 
13. A Szolgáltató kötelezettségét képezi a teljesítéshez (ügyeleti ellátáshoz) szükséges, a 
vonatkozó jogszabálynak megfelelő műszer és eszközpark folyamatos, a teljesítés helyén történő 
rendelkezésre tartása. 
 
14. Az időközben bekövetkező esetleges jogszabályváltozás esetén az ott meghatározott 
feltételeknek történő megfelelés biztosítása teljes mértékben Szolgáltató kötelezettsége. 
 
15. Az ügyeleti szolgálat ellátását biztosító gyógyszereket a Szolgáltató saját költségén biztosítja. 
Gondoskodni köteles az előírt gyógyszerek lejárati idejének számontartásáról, esetleges hirdetmény 
szerinti kivonásról, az előirt készlet folyamatos feltöltéséről, a kábítószernek minősülő gyógyszerek 
előírás szerinti nyilvántartásáról és fokozott ellenőrzéséről.  
 
16. A Szolgáltató feladata továbbá az ügyeleti szolgálat ellátásához szükséges – és arra alkalmas 
gépkocsi folyamatos biztosítása, szükség szerint pótlása is. 
 
17. Az ügyeleti ellátásban alkalmazni kívánt egészségügyi szakemberek meg kell, hogy feleljenek 
a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §. (9)-(9b) és 96/2003. (VII.13.) Korm. rendelet előírásainak 
(ill. a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak). 
 
18. Az ügyeleti szolgálat működését Működési Szabályzat rendezi, mely egyben a jelen 
szerződés mellékletét képezi. Tekintettel a változó személyi állományra, a szabályzatokat 6 havonta 
a Szolgáltatónak felül kell vizsgálnia, és aktualizálni kell. A módosításokat a Megrendelőkkel jóvá 
kell hagyatnia. A Működési szabályzatra egyebekben a jogszabályokban, ill. a közbeszerzési műszaki 
leírásban meghatározottak az irányadóak. 
 
19. Szolgáltató a jelen szerződés, illetve Megrendelők utasításai szerint köteles eljárni. Az 
utasítás nem terjedhet ki az orvosi szakkérdésekre, továbbá nem teheti a teljesítést terhesebbé, mint 
a hatályos jogszabályokban ill. jelen szerződésben megfogalmazottak.  
 
20. Szolgáltató köteles a Megrendelőket a tudomására jutását követően haladéktalanul értesíteni 
minden olyan eseményről vagy körülményről, amely Szolgáltató szerződésben foglalt 
szolgáltatásainak, valamint kötelezettségeinek megfelelő teljesítését bármilyen módon késleltetheti, 
korlátozhatja, megnehezítheti, vagy megakadályozhatja. Az értesítésnek tartalmaznia kell a 
késedelem, illetve az akadály okát, valamint az annak kiküszöbölése érdekében a Szolgáltató által 
megtett, vagy megtenni szándékozott intézkedéseket. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a 
Szolgáltató teljes felelősséggel tartozik. 
 
21. Ha a Megrendelők célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást adnak, erre a Szolgáltató köteles 
Őket figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Szolgáltató felelős. 
 



22. Ha a Megrendelők a figyelmeztetés ellenére az utasítást fenntartják, Szolgáltató a 
tevékenységét a hatályos jogszabályoknak és jelen szerződésben rögzítetteknek megfelelően köteles 
továbbra is ellátni. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a Megrendelők olyan tartalmú utasítást 
adnak, amely jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértéséhez, illetve egészség-, élet- vagy 
vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezetne. 
 
23. A szolgáltatás teljesítése során a Szolgáltató köteles a Megrendelőket azok kérésére – 
adatvédelmi-, személyiségi-, ill. betegjogok sérelme nélkül tájékoztatni. 
 
24. Az ügyelet működésének teljesítményét, az orvosi munka színvonalát mérő és ellenőrző, a 
NEAK, a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, illetve a Megrendelők 
számára szükséges egészségügyi és statisztikai adatokat biztosító dokumentációs rendszer felépítése 
és működtetése a Szolgáltató kötelezettsége. Ezen feltétel nem, vagy hiányos teljesítéséből eredő 
valamennyi kárért a Szolgáltató tartozik felelősséggel. Az ügyelet számítógépes dokumentációjának 
kialakítása és működtetése szükséges, ennek kialakításáig hagyományos, naplókban való rögzítéssel 
történő rendszer működtethető, mely később alkalmas a számítógépes rendszer átmeneti 
meghibásodásakor tartalékként szolgálni. Szolgáltató köteles továbbá az ügyeleti telefonhívások 
regisztrálása érdekében számítógépes hangarchiváló program használatára. A rögzített felvételeket 
1-2 hetente archiválni kell (pl.:DVD RAM-ra), 5 évig meg kell őrízni és mint egészségügy 
dokumentációt, annak szabályai szerint tárolni akként, hogy lehetővé váljon, hogy a fenti 5 éves 
határidőn belül is visszakereshető legyen az elhangzott beszélgetés. A Szolgáltató vállalja továbbá, 
hogy az így keletkezett információkat írásbeli kérésre a Megrendelők részére teljes eredeti formában 
24 órán belül átadja. 
 
25. A Szolgáltató és a Megrendelők közötti kapcsolat-tartás érdekében felek időszakonként 
előre rögzített terv szerint rövid munka-megbeszélést tartanak, melyről feljegyzést készít a 
Szolgáltató és megküld 5 napon belül a Megrendelőknek is. 
 
26. Szolgáltató köteles Megrendelők részére az ügyelet működésével kapcsolatos szükséges 
dokumentációkat tájékoztatás céljából havonta, ill. amennyiben a műszaki leírás ettől szigorúbb 
követelményeket támaszt, akkor az ott meghatározottak szerint folyamatosan megküldeni.  
 
27. Fentiekben, ill. a közbeszerzési eljárás iratanyagában – különösen közbeszerzési műszaki 
leírásban – foglalt, a Szolgáltatót terhelő kötelezettségek megsértése súlyos szerződésszegésnek 
minősül. 

 
 

III. A szolgáltatási díj és annak esedékessége 
 
1. Megrendelők előleget nem biztosítanak. A szolgáltatási díj havonta: … Ft (NEAK 
finanszírozás feletti összeg) 

 
2. Megrendelők az ügyeleti ellátás finanszírozásának forrását elsősorban a NEAK által 
biztosított támogatásból fedezik. A Szolgáltató a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel köt 
finanszírozási szerződést. A Szolgáltatónak felróható okból létre nem jött, vagy késedelmesen 
létrejött szerződés kockázata a Szolgáltatót terheli. Ezen oknál fogva Szolgáltató a Megrendelőktől 
kártérítést vagy más jogcímen fizetést nem követelhet. 
 
3. A NEAK finanszírozás feletti összeget a Megrendelők egyenlítik ki havonta, a számla 
kézhezvételét követő 15 napon belül átutalással. A számlát a Megrendelők felé 
lakosságszámarányosan kell kiállítani. 



 
4. Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, valamint a Ptk 6:130.§ 
(1)-(2) bek irányadó, figyelemmel az adózás rendjéről szóló törvényre.  
 
5. Megrendelők kötelesek a Ptk. 6.155.§ alapján késedelmi kamat és költségátalány fizetésére, 
ha fizetési kötelezettségükkel késedelembe esnek. 
 
6. Megrendelők fizetési, vagy más e szerződésből eredő kötelezettségeikért önállóan felelnek. 
 
7. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabálynak és jelen szerződésnek 
megfelelő, az adott Megrendelő nevére kiállított számla Megrendelő általi kézhezvétele keletkeztet. 
 
8. Szerződő Felek megállapodnak, hogy: 

- a Szolgáltató nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka-kb) pontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szolgáltató adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
- Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés fentiek szerinti felmondása esetén a Szolgáltató 
a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli 
ellenértékére jogosult. 

 
 

IV. A szerződés hatálya, megszűnése, felelősségi szabályok 
 
1. Jelen szerződést a felek határozott időre, 24 hónapos időtartamra kötik. Tekintettel arra, 
hogy a felnőtt és gyermekorvosi központi ügyeleti feladat 2021. augusztus 25. napjáig terjedő 
időtartamra szóló szolgáltatási szerződés alapján kerül ellátásra, a szerződés hatályba lépésének 
dátuma 2021. augusztus 25.  
 
2. Bármely felet megilleti az azonnali hatályú felmondás joga, ha a másik fél súlyos 
szerződésszegést követett el és azt – amennyiben orvosolható – a szerződésszegő fél külön írásbeli 
felhívás ellenére sem orvosolta a felhívásban megjelölt, legalább 15 napos határidőn belül. Nem 
kell a felmondást írásbeli felszólításnak megelőznie, ha a szerződésszegés nem orvosolható, vagy 
az a Szolgáltató szakmai tevékenységével kapcsolatos. Bármely ismétlődő szerződésszegés a 
felmondást önmagában megalapozza. 
 
3. Felek megállapodnak abban, hogy az azonnali hatályú felmondásra okot adó körülmény 
különösen: 
• ha a Megrendelő települési önkormányzatok közül legalább öt: 

- a szolgáltatási díj fizetési kötelezettségével 60 napon túli késedelembe esik, 
• ha Szolgáltató: 

- a szolgáltatást a szerződésben rögzített időponttól nem kezdi meg és nem folytatja az 
előírt rend szerint folyamatosan, 

- a szolgáltatás ellátásához szükséges jogszabályi, illetve ahol jelen szerződés szigorúbb 
feltételeket tartalmaz az annak megfelelő, feltételeket nem biztosítja, vagy azzal 
egyébként nem rendelkezik 

- szakmai tevékenységével összefüggésben bármely szakhatóság illetve bíróság jogerősen 
hiányosságot állapít meg, 

- tevékenységével kapcsolatban megbetegedést, tartós egészségiállapot-romlást, vagy 
halált idéz elő, 



- szakmai tevékenységével kapcsolatban 3 havi szinten legalább 5 darab negatív tartalmú 
valós bejelentés érkezik a Megrendelőkhöz, 

- bármely esetben az ellátást hitelt érdemlően bizonyítható módon megtagadja, 
- tájékoztatási, beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, 
- felszámolását a bíróság elrendeli, vagy végelszámolási kérelmet nyújt be, 
- adószámát törlik. 

 
4. A rendkívüli felmondás vonatkozásában abban állapodnak meg a felek, hogy a felmondás 
közlésétől számított 3 hónapig, vagy addig ameddig a Megrendelők gondoskodnak a szolgáltatás 
más általi ellátásáról, a Szolgáltató köteles ellátni a kötelezettségeit, kivéve, ha azt jogszabály, vagy 
hatósági rendelkezés kizárja.  
 
5. A Megrendelők a szerződést felmondhatják, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a 
szerződéstől elállhatnak, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Szolgáltató nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő 
fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 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; 

 
6. Megrendelők kötelesek a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Szolgáltató tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásból. 
 
7. Megrendelők kötelesek a szerződést felmondani, a Kbt-ben meghatározottak szerint, 
amennyiben: 

a. Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely vonatkozásában fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában 
meghatározott valamely feltétel.  

b. Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely vonatkozásában fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) 
pontjában meghatározott valamely feltétel. 

Fentiek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Szolgáltató a tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelők számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti 
ügyletekről a Megrendelőket haladéktalanul értesíti. 
 
8. Megrendelők felhívják Szolgáltató figyelmét, hogy az államháztartás központi 
alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen 
szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. 
A kötelezettséget vállaló (Megrendelők) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő 
követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni 



azzal, hogy ahol az Áht. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetet kell érteni. Szolgáltató jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy 
megfelel a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában az átlátható szervezetekre 
meghatározott feltételeknek, továbbá kötelezi magát a szerződés fennállási ideje alatt történő 
változás esetén a változás haladéktalan bejelentésére. 
 
9. Szolgáltató a jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel az általa képviselt gazdálkodó szervezet a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek 
minősül. A Szerződést Megrendelők kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatják, illetve 
jogosultak attól elállni, ha Szolgáltató már nem minősül átlátható szervezetnek, vagy e pont szerinti 
nyilatkozata valótlannak bizonyul. 
 
10. A felmondási idő – amennyiben a felmondás nem azonnali hatályú – kezdő időpontja az 
erről szóló értesítés kézhezvételének napja, legrövidebb időtartama pedig 3 hónap, vagy a Kbt. 143. 
§ (3) bekezdésében megjelölt esetekben azon időtartam, mely lehetővé teszi, hogy a Megrendelő a 
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon.  
 
11. Szolgáltató felel a tevékenységével kapcsolatban a Megrendelőknek ill. harmadik 
személyeknek okozott valamennyi kárért (sérelemért) és költségért. Megrendelők nem tehetők 
felelőssé a harmadik személyeknek okozott károkért (sérelemért). Amennyiben jelen szerződés 
vonatkozásában bármely hatóság vagy bíróság a Megrendelő(k) felelősségét harmadik személy 
irányában jogerősen ennek ellenére megállapítja, Szolgáltató köteles 15 napon belül teljeskörűen 
mentesíteni a Megrendelő(ket) a hátrányos jogkövetkezményektől. 
 
12. Szolgáltató köteles a szerződés hatálya alatt az orvosi ügyeleti tevékenység ellátására (ezen 
belül az orvosokra és ápolókra) vonatkozó káreseményenként legalább 5 millió Ft biztosítási 
összegre és évi legalább 4 káreseményre kiterjesztett kockázatvállalásra kiterjedő 
felelősségbiztosítást kötni és azt fenntartani.  
 
13. Szolgáltató a felelősségbiztosítás meglétét igazoló kötvényt a szerződéskötés időpontjáig 
bemutatta, a biztosító által kiállított fedezetigazolás másolati példányát a szerződés mellékleteként 
rendelkezésre bocsátotta.  
 
14. Fenntartásnak minősül az is, ha a Szolgáltató a korábbi felelősségbiztosítási szerződése 
megszűnésének napjával új, az előírásoknak mindenben megfelelő felelősségbiztosítási szerződést 
hoz létre és ezt igazolja haladéktalanul a Megrendelők felé. 
 
15. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. 
törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami Számvevőszékről szóló 
2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben – 
ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás 
alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megbízónál, a Megbízó nevében vagy 
képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő 
feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében 
közreműködőknél. 
 
 

V. Szerződési biztosítékok 
 



1. Felek a szerződés szerződésszerű teljesítése érdekében akként állapodnak meg, hogy 
Szolgáltató teljesítési biztosíték nyújtására kötelezett.  

 
2. A teljesítési biztosíték mértéke 2.000.000.-Ft, azaz Kettőmillió forint. A teljesítési 
biztosítékot a szerződés időbeli hatályának tartó érvényességgel (hatállyal) kell nyújtani, a Kbt. 134. 
§ (6) bekezdés a) pontja alapján. 
 
A biztosítékot a Szolgáltató:  
- az előírt pénzösszegnek a Bicske Város Önkormányzata Takarékbank Zrt-nél vezetett 50420410-
10000166 számú elkülönített bankszámlaszámára történő befizetéssel, átutalással (óvadék), vagy 
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, 
vagy 
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel 
teljesíthet. 
 
Szolgáltató az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet a Megrendelők egyidejű értesítése 
mellett, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően 
folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 
 
3. A Szolgáltató a teljesítési biztosítékot a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos 
igények biztosítékaként, a Vevő kárigényeinek fedezetére nyújtja.  
 
4. Megrendelők a teljesítési biztosítékból közvetlenül kielégítést nyerhetnek mindazon 
igényeikre, mely a Szolgáltató teljesítésének elmaradásával kapcsolatosak. 
 
 

VI. Egyéb megállapodások 
 
1. A szolgáltatás végzéséhez szükséges (gyermek és felnőtt) ügyeleti helyiségeket Bicske Város 
Önkormányzata biztosítja. 
 
2. A helységbiztosításért (ideértve a rezsiköltségeket is) a Szolgáltató fizetési kötelezettséggel 
nem tartozik, az ingyenesen kerül biztosításra. Szolgáltató felel a rendes amortizáción túl 
bekövetkező károkért, amennyiben azokért felelős. Szolgáltató kijelenti, hogy jelen szerződés 
aláírásával lemond a Megrendelők vonatkozásában a jelen szerződés bármely jogcímen történő 
megszűnése esetére a fenti helyiségekkel kapcsolatos birtokvédelmi jogáról annak okán, hogy felek 
megállapodnak abban, hogy a szerződés megszűnésének napján a Szolgáltatónak a saját ingóságaitól 
kiürítetten kell a helyiséget az érintett Megrendelőnek átadni. 
 
3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak 
maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. 
 
4. Felek rögzítik, hogy az orvosok és a sofőr pihenőjének elhelyezése a 2060 Bicske, Kossuth 
tér 17. szám alatti épületben történik. 
 
5. Felek megállapodnak, hogy tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban 
foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés 
teljesítésére kihatással lehet. 
 



6. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőket haladéktalanul értesíti abban 
az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene felszámolási-, végelszámolási-, 
illetve végrehajtási eljárás indul. 
 
7. A Szolgáltató ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőket értesíteni, ha ügyvezető 
vagy tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, 
összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. 
 
8. A Szolgáltató felelős a jelen szerződés szerinti bármely értesítés elmulasztásából eredő 
kárért. 
 
9. Szerződő Felek az egymás érdekkörébe tartozó és tudomásukra jutott üzleti titkot kötelesek 
megtartani, és a titoktartási kötelezettséget kötelesek alkalmazottaikkal, foglalkoztatottaikkal és 
alvállalkozóikkal is betartatni. Az üzleti titok megsértéséből eredően okozott károkért a felek 
egymással szemben felelősek.  
 
10. Felek, valamint az alkalmazásukban álló munkatársaik jelen szerződés hatálya alá tartozó 
feladatainak teljesítése során tudomásukra jutott, Megrendelőt érintő minden adatot, tényt és 
bizalmas információt kötelesek megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban vagy írásos formában 
került a birtokukba. 
 
11. Az írásban átadott bizalmas információk attól függetlenül üzleti titoknak minősülnek, hogy 
azokon a "Bizalmas", “Titkos” vagy ezekkel rokon értelmű feliratot a felek szerepeltetik-e. Felek 
tudomásul veszik, hogy az üzleti titok védelmében hatályban lévő jogszabályok előírásai jelen 
titoktartási rendelkezés mellett is kötelezőek számukra. 
 
12. A titoktartási kötelezettség megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 
 
13. Amennyiben jelen szerződés eltérő rendelkezést nem tartalmaz, a felek kapcsolattartásra az 
alábbi személyeket jelölik ki: 
 
a) A Megrendelő részéről: 
 név: ................  
 értesítési cím: ................... 
 tel. : ..................   
 fax: ..................... 
 e-mail: ..................... 
 
b) A Szolgáltató részéről: 

név: ......................  
értesítési cím: ..................... 
tel. : .......................   
fax: ......................... 
e-mail: ................. 

 
14. A fenti pontban meghatározott személyekben történő változás esetén a felek kötelesek 
haladéktalanul értesíteni egymást azzal, hogy erre tekintettel külön szerződésmódosításra nincs 
szükség. A felek megállapodnak abban, hogy a jognyilatkozatokat ebben az esetben a kapcsolattartó 
személyének módosulásáról szóló tájékoztatás igazolt kézhezvételének napját követő naptól kell az 
új kapcsolattartónak megküldeni. 
 



15. Jelen szerződést érintő összes jognyilatkozatot a kijelölt kapcsolattartó kizárólag írásban – 
az átvétel helyét és idejét dokumentáló módon – teheti meg érvényesen, kivéve ha a szerződés 
másképp rendelkezik. Elektronikus levél ill. fax esetén az átvétel igazolását megfelelően alkalmazni 
kell (visszaigazolás kérése, ill. faxjelentés). 
 
16. Amennyiben a szerződés a jognyilatkozat megtételére határidőt nem tűz, akkor a 
jognyilatkozatot annak okának felmerüléséről (jognyilatkozatot tevő tudomására jutásától) 
számított 3 munkanapon belül kell megtenni, kivéve ha annak jellegéből rövidebb határidő nem 
derül ki. 
 
17. Minden, a másik félnek benyújtandó, jelen szerződés tárgyát érintő dokumentumot a jelen 
szerződésben meghatározott kapcsolattartó címére kell megküldeni. A küldeményt faxon, 
elektronikus levélben illetőleg postai küldeményként feladott jognyilatkozat esetén a megérkezést 
követő első munkanapon, személyes átadás esetén azonnal kézbesítettnek kell tekinteni. 
 
18. A kijelölt képviselők és kapcsolattartók akadályoztatása esetére a felek meghatalmazott 
helyettesről kötelesek gondoskodni, melynek elmaradása nem eshet a másik fél terhére. 
Amennyiben valamely technikai ok a küldemények fogadását akadályozná ill. lehetetlenné tenné, 
felek kötelesek a másik felet erről – illetve a hiba megszűnéséről – haladéktalanul rövid úton 
értesíteni. Ebben az esetben a jognyilatkozat telefonon is megtehető azzal, hogy az akadályoztatási 
nyilatkozat telefonon történő megtételének igazolása a nyilatkozattevőt terheli. 
 
19. Felek úgy járnak el jelen szerződés hatályának fennállta alatt, úgy kezelik a 
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerződés kikötéseinek. Felek rögzítik, hogy a 
dokumentumok kezelése során az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit maradéktalanul 
betartják. 
 
20. Felek megállapodnak abban, hogy minden tevékenységüknél a másik fél érdekeit 
messzemenően szem előtt tartva járnak el, tartózkodva minden olyan magatartástól, amely a másik 
félnek akár vagyoni, akár nem vagyoni kárt okozna. 
 
21. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás csak a felek egyező akaratnyilvánításával, írásban a 
Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett módosítható. 
 
22. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens 
jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával 
ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további 
jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű 
jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell 
megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely 
rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt 
szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 
 
23. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a teljesítés során megtett nyilatkozatból más 
nem következik, a jelen szerződés Megrendelői jelen szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok 
megtételére (kivéve pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos nyilatkozatok) meghatalmazzák Bicske Város 
Önkormányzatát. 
 
24. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai az 
irányadóak. 
 



25. A közbeszerzési eljárás iratanyaga – az eljárást lebonyolító Megrendelő – szerződéses 
példányához csatolva a szerződés mellékletét képezi. 
 
Jelen megállapodást a Szerződő Felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, 16 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 
 
Mellékeltek: 

1.  számú melléklet: Feladatleírás (elektronikus formátumban) 
2. számú melléklet: Szolgáltató ajánlata (elektronikus formátumban) 
3. számú melléklet: Nyilatkozat a szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozók 
vonatkozásában 
4. számú melléklet: Szolgáltató átláthatósági nyilatkozata 
5. számú melléklet: Szolgáltató felelősségbiztosítási kötvény másolata 

 
Bicske, ……………………………….. 
 

……………………………………… ……………………………………… 

Szolgáltató Bicske Város Önkormányzata  
 
Ellenjegyzem: 
 

……………………………………………… 
Bicske Város Önkormányzata 

 

 
 

……………………………………………… 
Alcsútdoboz Község Önkormányzata  

 
Ellenjegyezte: 

 
……………………………………………… 

Alcsútdoboz Község Önkormányzata 

 
 

……………………………………………… 
Csabdi Község Önkormányzata  

 
Ellenjegyezte: 

 
……………………………………………… 

Csabdi Község Önkormányzata 

 
 

……………………………………………… 
Felcsút Község Önkormányzata  

 
Ellenjegyezte: 

 
……………………………………………… 

Felcsút Község Önkormányzata 

 
 

……………………………………………… 
Mány Község Önkormányzata  

 
Ellenjegyezte: 

 
……………………………………………… 

Mány Község Önkormányzata 

 
 

……………………………………………… 
Óbarok Község Önkormányzata  

 
Ellenjegyezte: 

 
……………………………………………… 

Óbarok Község Önkormányzata 
 
 
  

 
Ellenjegyezte: 

 



……………………………………………… 
Szár Község Önkormányzata 

……………………………………………… 
Szár Község Önkormányzata 

 
 

……………………………………………… 
Tabajd Község Önkormányzata  

 
Ellenjegyezte: 

 
……………………………………………… 

Tabajd Község Önkormányzata 

 
 

……………………………………………… 
Újbarok Község Önkormányzata  

 
Ellenjegyezte: 

 
……………………………………………… 

Újbarok Község Önkormányzata 

 
 

……………………………………………… 
Vál Község Önkormányzata  

 
Ellenjegyezte: 

 
……………………………………………… 

Vál Község Önkormányzata 

 
 

……………………………………………… 
Vértesacsa Község Önkormányzata  

 
Ellenjegyezte: 

 
……………………………………………… 

Vértesacsa Község Önkormányzata 
 

 
 

……………………………………………… 
Gánt Község Önkormányzata  

 
Ellenjegyezte: 

 
……………………………………………… 

Gánt Község Önkormányzata 

 
 

……………………………………………… 
Vértesboglár Község Önkormányzata  

 
Ellenjegyezte: 

 
……………………………………………… 

Vértesboglár Község Önkormányzata 
   

 
 

……………………………………………… 
Bodmér Község Önkormányzata  

 
Ellenjegyezte: 

 
……………………………………………… 

Bodmér Község Önkormányzata 
   

 
 

……………………………………………… 
Csákvár Város Önkormányzata  

 
Ellenjegyezte: 

 
……………………………………………… 

Csákvár Város Önkormányzata 
 
  



3. sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉBEN RÉSZT VEVŐ 
ALVÁLLALKOZÓK VONATKOZÁSÁBAN 

 
 
Alulírott ………. , mint a ………. cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom a Bicske Város 

Önkormányzata által kiírt „Szolgáltatási szerződés keretében Bicske, Alcsútdoboz, Csabdi, 

Felcsút, Mány, Óbarok, Szár, Tabajd, Újbarok, Vál, Vértesacsa, Vértesboglár, Bodmér, 

Csákvár, Gánt települések összevont központi (felnőtt és gyermek) orvosi ügyeletének 

ellátása.” tárgyú közbeszerzési eljárásban, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként ….. napján 

kötött szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozók vesznek részt: 

 

Alvállalkozó megnevezése: Az alvállalkozó által 

ellátandó feladat: 

Az alvállalkozó 

elérhetősége, valamint a 

képviseletre jogosult 

megjelölése: 

   

   

   

 

Nyilatkozom továbbá, hogy a fent megjelölt általam igénybe venni kívánt alvállalkozók nem állnak 

az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

A fent megjelölt alvállalkozók személyében, teljesítésének arányában bekövetkezett változásról 

haladéktalanul (a tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül) tájékoztatom a Megrendelőt. 

 
 
Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 
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