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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:320873-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Nyíregyháza: Szociális gondozás és kapcsolódó szolgáltatások
2016/S 179-320873

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
AK05766
Kossuth tér 1.
Nyíregyháza
4400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mester Enikő
Telefon:  +36 42524524
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu 
Fax:  +36 42311041
NUTS-kód: HU323
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nyiregyhaza.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság

I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
A Sóstói Szivárvány Idősek Otthona fenntartói jogának és szociális feladatainak átadása ellátási és
vagyonkezelési szerződés keretében.

II.1.2) Fő CPV-kód

mailto:mester.eniko@nyiregyhaza.hu
http://www.nyiregyhaza.hu
http://www.nyiregyhaza.hu
http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu
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85300000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
A Sóstói Szivárvány Idősek Otthona fenntartói jogának és szociális feladatainak átadása ellátási és
vagyonkezelési szerződés keretében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törv.-
ben (továbbiakban: Szt.) foglalt következő ellátások tekintetében: – Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontjában
szabályozott nappali ellátás Nyíregyháza, Nyírpazony, Kótaj, Sényő, Nyírtura, Napkor, Nyírtelek, Kálmánháza,
Nagycserkesz közigazgatási területére kiterjedő ellátási területen. – az Szt. 68 .§-ában szabályozott idősek
otthona, az Szt. 69. §-ban szabályozott fogyatékos személyek otthona, az Szt. 71. §-ban szabályozott
pszichiátriai betegek otthona, valamint az Szt. 82. §-ban szabályozott időskorúak gondozóháza működtetése,
Nyíregyháza MJV közigazgatási területére kiterjedő ellátási területen és Nyírpazony Község közigazgatási
területére kiterjedő ellátási területen.

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
85300000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323
A teljesítés fő helyszíne:
A Sóstói Szivárvány Idősek Otthona (4431 Nyíregyháza – Sóstófürdő Tölgyes u. 11. hrsz.: 15013/7, 15014 és
15015, 4400 Nyíregyháza Etel köz 11-13. hrsz: 2263/81).

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Sóstói Szivárvány Idősek Otthona (4431 Nyíregyháza – Sóstófürdő Tölgyes u. 11. 15013/7., 15014. és 15015.
hrsz., 4400 Nyíregyháza Etel köz 11-13. hrsz: 2263/81) fenntartói jogának és szociális feladatainak átadása
ellátási és vagyonkezelési szerződés keretében az Szt-ben foglalt alábbi ellátások tekintetében:
Szt. 65/F. § (1)bek. a) pont szerinti nappali ellátás.
Ellátható létszám a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés (működési engedély) alapján; 25 fő, jelen
közbeszerzési eljárás megindításakor ellátott létszám: 21 fő)Ellátási terület: Nyíregyháza, Nyírpazony, Kótaj,
Sényő, Nyírtura, Napkor, Nyírtelek, Kálmánháza, Nagycserkesz közigazgatási területe.
Szt. 68. §-ban szabályozott idősek otthona.
Ellátható létszám a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés (működési engedély) alapján: 262 fő (ebből
30 fő demens férőhely) Jelen közbeszerzési eljárás megindításakor ellátott létszám:263 fő); Ellátási terület:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén.

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Kezdés: 01/01/2017
Befejezés: 31/12/2026

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
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Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell,hogy szerződéskötést követő 60 napon belül ajánlatában vállalt felújítási
feladatokra vonatkozóan felújítási tervet készít,azt Ajánlatkérő részére benyújtja. Ajánlattevőnek fentiek
vállalására vonatkozóan nyilatkoznia szükséges ajánlatában. A szolg.megrendelés olyan gazdasági-műszaki
egységet alkot,amely nem teszi lehetővé beszerzés részegységekre való bontását.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó,
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdésben, a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. Az igazolási
módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Magyarországon letelepedett ajánlattevő
esetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, a nem Magyarországon letelepedett
ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolnia.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési dokumentum nem
alkalmazandó.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
1993. évi III. törvény, 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet, 8/2000. (VIII.4.) SzCsM
rendelet, 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Műszaki,szakmai alkalmasság:
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M.1. Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21.§(3) bek. a) pontja szerint az eljárást
megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben teljesített -jelen felhívás tárgyára
vonatkozó- szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 23. § szerint az ajánlattevő,ill. az
alkalmasság igazolásban részt vevő más szervezet nyilatkozatával,vagy a szerződést kötő másik fél által adott
igazolással.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlattevő alkalmas, amennyiben a felhívás feladását megelőzően
folyamatosan, legalább 36 hónapon keresztül tartós bentlakásos (ápoló, gondozó), integrált (vegyes profilú)
szolgáltatást engedélyezetten, legalább 200 fős tényleges ellátotti létszámmal működtetett. A Kbt. 114. § (2)
bek. szerint ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a Kbt. 67. § (1) bek.-e szerinti nyilatkozatot.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
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IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:

IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
III.2.2.) pont folytatva: Amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek szerződéses keretek
között tett eleget, a nyilatkozatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: a szerződést kötő másik fél neve és
címe;referenciát adó neve, elérhetőségei (tel.szám, faxszám, email cím); a szerződés tárgya; a teljesítés ideje,
időtartama (év/hó/nap-tól év/hó/nap-ig); továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának
határideje
Dátum: 26/09/2016
Helyi idő: 11:00

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3) További információk:
III.1.4.) folytatva: Kbt. 67. § (4) bek. és 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 17. § (2) bek. alapján alváll. és adott
esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában ajánlattevőnek nyilatkozatot
kell benyújtania arról,hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban
előírt kizáró okok. Nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról,hogy
letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hiányának
igazolására mely igazolások felelnek meg,és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki,ill. arról,ha valamely,a
Kbt. 62. § (1)-(2)bek.-ben foglalt kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében
bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt.114. § (2)
bek. alapján ellenőrzi. Ajánlati kötöttség időtartama:30 nap. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén
a 321/2015.Korm. rend. 13. §-ban foglaltak irányadóak.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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Kbt.148.§(3)-(12) bek-ben foglaltak szerint.folytatva II.2.4) Közbesz. ismertetése:Szt.71.§-ában szabályozott
pszichiátriai betegek otthona Ellátható létszám a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés(működési
engedély) alapján 33 fő;Jelen közbeszerzési eljárás megindításakor ellátott létszám 33 fő)
Ellátási terület: Nyíregyháza MJV közigazgatási területén és Nyírpazony Község közigazgatási területén.
Szt. 82.§-ában szabályozott időskorúak gondozóháza Ellátható létszám a szolgáltatói nyilvántartásba történő
bejegyzés (működési engedély) alapján 30 fő, Jelen közbesz. elj. megindításakor ellátott létszám:29 fő
működtetése.
Ellátási terület: Nyíregyháza MJV közig. területén és Nyírpazony Község közig. területe.
Ajánlattevő valamennyi szolgáltatás vonatkozásában az átadás időpontjában meglévő ellátotti létszámot
köteles átvenni. A szociális intézmény fenntartói jogának és szociális feladatainak átadásával egyidejűleg
Ajánlatkérő a szociális feladat ellátásához biztosítja nyertes ajánlattevő részére Nyíregyháza MJV
Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező korlátozottan forgalomképes,a feladatellátást szolgáló
következő ingatlanokat:4432 Nyíregyháza-Sóstófürdő Tölgyes u.11., 15013/7.,15014. és 15015. hrsz.,
4400 Nyíregyháza Etel köz 11-13.hrsz:2263/81.A Feladat ellátása érdekében,Ajánlattevővel szemben
megfogalmazott elvárások az ingó,ingatlan vagyon tekintetében :Szakmai minimumfeltételeknek történő
megfelelést biztosító eszközfejlesztés megvalósítása az Szt-ben, 1/2000. (I.7.) SzCsM rend-ben és a
369/2013. (X.24.) Korm. rend-ben és valamennyi vonatkozó jogszab-ban foglaltaknak megfelelően. Az
ingatlanok rendeltetésszerű használatával kapcsolatos valamennyi költség viselése a szerződésben
foglaltaknak megfelelően. Folyamatos,a mindenkor hatályos jogszabályoknak,hatósági előírásoknak megfelelő
szakmai minimumfeltételek fenntartása(szinten tartása):- A dolgozói létszám (legalább 192 fő),legalább 1 év
időtartamú továbbfoglalkoztatása munkáltató személyében bekövetkező változásra vonatkozó rendelkezések
alapján a szakmai és ágazati jogszabályok változásának függvényében, és a szerződéses vállalásoknak
megfelelően. Átadáskori állapotnak megfelelő ellátottak átvétele;a szolgáltatói nyilvántartás átvételkor
hatályos bejegyzésében meghatározott ellátási területről érkező igények fogadása,ellátottak felvétele a
mindenkori,hatályos szabályozásban foglaltak betartásával;Ellátási szerződés megkötése;Ajánlattevőnek
-nyertessége esetén- évente 1 alkalommal írásbeli beszámolási kötelezettsége van Ajánlatkérő irányába;
Ajánlattevő köteles hozzájárulni és tűrni,hogy Ajánlatkérő,vagy az általa megbízott személy/szervezet
ellenőrizze,ill. figyelemmel kísérje ajánlatban vállalt és a szerződésben előírt beruházások,fejlesztések
megvalósulását;Az ingatlan tekintetében szükséges közüzemi szerződések megkötése; Az épület
állagmegóvása, karbantartása.
Folytatva Gazdasági,pénzügyi alkalmasság:
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
P.1.Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bek. a) pontja alapján az
ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó,valamennyi pénzforgalmi
számlájával kapcsolatos,az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapra vonatkozó
nyilatkozata,attól függően,hogy az ajánlattevő mikor jött létre,ill. mikor kezdte meg tevékenységét,ha ezen
adatok rendelkezésre állnak az alábbi tartalommal: pénzforgalmi számla száma,számlanyitás napja azaz,hogy
mióta vezeti bankszámláját,volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás a vizsgált időszakban. Gazdasági,pénzügyi
alkalmasság: Ajánlattevő alkalmatlan,ha bármely pénzügyi intézményénél vezetett pénzforgalmi számláján,az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban,attól függően,hogy ajánlattevő mikor
jött létre,ill. mikor kezdte meg tevékenységét,ha ezen adatok rendelkezésre állnak, 30 napot meghaladó
sorbaállítás volt. Kbt. 114. § (2) bek. szerint ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell Kbt. 67. § (1) bek-e szerinti
nyilatkozatot.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
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Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
13/09/2016

mailto:dontobizottsag@kt.hu

