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Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKR000754172020
E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Egészségügyi ápolói feladatok ellátása 2020.

Ajánlatkérő
neve:

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet

I. szakasz: Ajánlatkérő
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és
Rendelőintézet

Postai cím:

Köves Utca 1.

Város:

Budapest

NUTS-kód:

E-mail:

HU110

Postai irányítószám:

Bakonyi

Kapcsolattartó személy:
kozbeszerzes@delpestikorhaz.hu

EKRSZ_3305781
3

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

1204

Ország:

Szabó
+36 12896255

Magyarország
Krisztina gazdasági
igazgató

Fax:

+36 12896480

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.delpestikorhaz.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.delpestikorhaz.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II.szakasz: Tárgy
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
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Egészségügyi ápolói feladatok ellátása 2020.

II.2) A beszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Az ajánlatkérő számára egészségügyi ápolói feladatok elvégzése határozott idejű - 12 hónapos - közreműködői szerződés keretei
között. Az 1. rész esetében:AIBO részére 120 óra/hó (1440 óra/12 hó),Sebészet 876 óra/hó ( 10.512 óra/12 hónap), Kardiológia 836 óra
/hó (10.032 óra/ 12 hónap), Neurológia 576 óra /hó (6.912 óra/12 hónap), Gastroenterológia 228 óra/hó (2736 óra / 12 hónap), III.
Belgyógyászat 996 óra/hó (11.952 óra/ 12 hó), Urológia 132 óra /hó (1584 óra/12 hó) részére,SBO részére 677 óra/hó (8124 óra/12 hó),
Foglalkozásegészésgügy részére 16 óra /hó (192 óra/12 hó)
Az 1. rész esetében összesen : 41.532 óra/12 hónap
2. rész esetében:Krónikus Belgyógyászat részére 1700 óra/hó (20.400 óra/12 hó)
Ajánlattevő a szerződésben meghatározott feladata elvégzéséhez szükséges személyi feltételeket a mindenkori minimumfeltételek
szerint köteles biztosítani.A feladatokat „Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény,
az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, valamint Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési
kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet vonatkozó előírásai szerint köteles teljesíteni az Ajánlattevő.

IV. szakasz: Eljárás
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
HARMADIK RÉSZ, XVII. FEJEZET
IV.1.2) Az eljárás fajtája

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

236

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020.12.03
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V.szakasz: Az eljárás eredménye
EKR000754172020

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

1 - Eü.-i ápolói feladatok ellátása I.
1
Nem

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:

Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bek. b) pontja szerint. A rendelkezésre álló fedezet nem elegendő a szerződés megkötéséhez
az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
Nem

A szerződés megkötését megtagadták:

Nem

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

2 - Egészségügyi ápolói feladatok ellátása II.

A szerződés száma:

2
Nem

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:

Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bek. b) pontja szerint. A rendelkezésre álló fedezet nem elegendő a szerződés megkötéséhez
az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
Nem

A szerződés megkötését megtagadták:

Nem

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye
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Adószáma

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI.szakasz: Kiegészítő információk
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó

