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Tisztelt Ajánlattevő! 

 

 

 

A HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló u. 33-35.) mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről 

szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Harmadik rész szerint, a Kbt. 121. § 

(1) bekezdés b) pontja alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytat le az alábbi tárgyban. 

 

 

A közbeszerzési eljárás tárgya: „EGYÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS A 

HUNGAROCONTROL ZRT. RÉSZÉRE”  

 

II. Rész Szűrővizsgálatok elvégzése 

 

 

 

Hivatkozva a tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, a Kbt. 79. § (1) bekezdés a) pontja 

alapján, 2013. szeptember 18.-án 18 óra 40 perckor, elektronikus formában, Önöktől kézhez 

kapott előzetes vitarendezési kérelmükre, az abban leírtakat megvizsgáltuk, és azokra 

vonatkozóan az alábbi észrevételeket szeretnénk tenni. 

 

 

 

É SZ R E V É T E L E K 

 

 

 

Az összegezés sérelmesnek tekintett pontjai a 9.a), továbbá a 11.a) pont. 

 

1) 

Figyelemmel az előzetes vitarendezésben, a II. részre vonatkozóan, benyújtott 

észrevételükre, Ajánlatkérő, a Kbt. 79. § (4) bekezdés alapján, hiánypótlási felhívást küldött 

HungáriaMed-M Kft. részére a II. részre benyújtott referencia nyilatkozat tekintetében.  



Hungária-Med Kft., a megadott határidőre, azaz 2013. szeptember 26.-án, 11 óra 40 perckor, 

benyújtotta a kért referencia nyilatkozatot, amely tartalma szerint a Magyar Közút Nonprofit 

Zrt.-nél, mint szerződő partnernél 8 fajta szűrővizsgálat elvégzése történt 15.978.600,- 

Ft/év értékben. Ezzel Hungária-Med Kft. ajánlata teljes egészében kielégíti a kiírásban 

megadottakat, tehát alkalmas a szerződés teljesítésére. 

 

2) 

Tekintettel arra, hogy a hiánypótlás 18.-án benyújtott nyilatkozat szerint, Dr. Dolevichényi 

Péter a Hungária-Med Kft. alkalmazottja, így az ő rendelkezésre állásáról Dr. Magyar 

Judit, a Hungária-Med Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozott a tekintetben, 

hogy a megnevezett szakember a teljesítés során rendelkezésre fog állni.  

Dr. Doleviczényi Péter, mint alkalmazott, munkahelyét, ill. munkarendjét, mint munkáltatója 

a Hungária-Med Kft. határozza meg. 

Azon észrevételükkel kapcsolatban, miszerint az Egészségügyi Engedélyezési és 

Közigazgatási Hivatal közhiteles nyilvántartása szerint Dr. Doleviczényi Péter a Péterfy 

Sándor utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Központnál is alkalmazotti jogviszonyban 

van, erre a Munka törvénykönyve, mint többes jogviszony számára lehetőséget biztosít.    

  

3) 

A Hungária-Med Kft. ajánlatában a II. rész esetében (A szűrővizsgálatok súlyozott 

összértéke) a becsatolt felolvasólapon valóban eltérő értékben szerepel, mint az ajánlat 72. 

oldalán benyújtott Ártáblázat végösszege. 

 

Ajánlatkérő, az ajánlatok átvizsgálásakor észlelte ezt az eltérést, azonban figyelembe vette azt 

a tényt, hogy a becsatolt Ártáblázat, Hungária-Med Kft. által, az ajánlati dokumentációban 

leírtak alapján került kitöltésre, számszakilag pontosan tartalmazza azokat az 

alapadatokat, valamint súlyozott összértéket, amelyet Ajánlatkérő a bírálat során értékelni 

kívánt.  

 

A Közbeszerzési Döntőbizottság joggyakorlata alapján nem lehet egy ajánlatot automatikusan 

érvénytelennek nyilvánítani abban az esetben, ha csupán a felolvasólap hibás adatot tartalmaz, 

ugyanakkor az ajánlatban részletes, minden értékelésre kerülő adatot számszakilag helyesen 

alátámasztó ártáblázat, vagy költségvetés kerül benyújtásra. 

 

Hungária-Med Kft. ajánlatának 72. oldalán benyújtott Ártáblázat minden tétel és az összérték 

tekintetében is tartalmazza azokat az adatokat, amelyek az ajánlati dokumentáció 23. oldalán  

megadottak alapján értékelésre kerültek. 

 

„ Az ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell adnia az ajánlati dokumentáció II. fejezetében – 

Feladatmeghatározás – az II. Részre vonatkozóan megadott valamennyi feladat elvégzését 

magába foglaló árat. (nettó Ft). A szerződés időtartama alatt a 8 fajta vizsgálatot magában 

foglaló szűrővizsgálatot 2 alkalommal kompletten el kell végezni.  

A szűrővizsgálatokra adott árajánlat egy évre vonatkozó súlyozott összértéke kerül értékelésre 

a fordított arányosság szabályai szerint, tehát a legalacsonyabb összértékű ajánlat kapja a 

maximális pontszámot, a magasabb végösszegű ajánlatok ehhez arányosítva, alacsonyabb 

pontszámot kapnak. A Feladatmeghatározásban megadott szűrővizsgálatok várható száma 

tájékoztató jellegű, az ajánlatok értékelésekor, az ezek alapján megajánlott súlyozott 

összértékek kerülnek értékelésre. A szerződésben a szűrővizsgálatok egységárai kerülnek 

rögzítésre, az elszámolás a ténylegesen elvégzett és igazolt szűrések száma alapján fog 

történni.” 



 

Az előzőekben leírtak alapján tehát a Hungária-Med Kft. ajánlatának 72. oldalán 

benyújtott Ártáblázat minden tekintetben helyes tartalmazza azokat a számszaki 

adatokat, amelyeket Ajánlatkérő értékelni kívánt. Számszaki hiba nem történt, annak 

korrigálására, ill. az Ajánlattevők kiértesítésére nem volt szükség. 

 

 

4) 
A Kbt. 79. § (4) bekezdésben foglaltak alapján Ajánlatkérő indokláskérést is küldött 

Ajánlattevőnek, amelyet Hungária-Med Kft. a hiánypótlással együtt 2013. szeptember 26.-án 

11 óra 40 perckor szintén benyújtott. 

 

Ajánlatkérő a Hungária-Med Kft. által megküldött indoklást megalapozottnak ítélte, így 

azt elfogadta.   

 

 

 

Az előzetes vitarendezési kérelmük 1)-4) kérelmi elemeit megvizsgálva, továbbá figyelemmel 

a Hungári-Med Kft.-nek, a hiánypótlási felhívásra és indokláskérésre megküldött 

dokumentumaira, Ajánlatkérő álláspontja szerint Hungária-Med Kft. ajánlata a II. rész 

tekintetében érvényes, alkalmas a szerződés teljesítésére, így Ajánlatkérő, a 2013. 

szeptember 13.-án, megküldött összegezését nem kívánja módosítani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Szili Péter s.k. 

az ajánlatkérő képviselője 


