
1

Egészségügyi szolgáltatás beszerzése a HungaroControl Zrt.
részére

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Hirdetmény típusa:
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2011.12.30 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2013.07.01.
Iktatószám: 10795/2013
CPV Kód: 85100000-0;80560000-7;85147000-1
Ajánlatkérő: HungaroControl Zrt.

Teljesítés helye:
A HungaroControl Zrt. 1185. Budapest, Igló u.
33-35.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2013.07.19.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Légiszállítást kiegészítő szolgáltatás

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

 Építési beruházás

 Árubeszerzés

x Szolgáltatás megrendelés

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: HungaroControl Zrt.

Postai cím: Igló utca 33-35.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1185

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Győri Ágnes

Telefon: +36 12934038

E-mail: gyori.agnes@hungarocontrol.hu
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Fax: +36 12934036

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hungarocontrol.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

 Közszolgáltató

 Regionális/helyi szintű

 Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

x Közjogi szervezet

 Egyéb

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

x Egyéb (nevezze meg): Légiszállítást kiegészítő szolgáltatás

 Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
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 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Megbízási szerződés keretében egészségügyi szolgáltatás beszerzése a HungaroControl Zrt.
részére

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)

 Építési beruházás

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

 Árubeszerzés

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

x Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma: 25

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

A HungaroControl Zrt.
1185. Budapest, Igló u. 33-35.

NUTS-kód: HU101

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
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 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

VAGY

(adott esetben) maximális létszáma

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Megbízási szerződés a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgáltató Zrt részére egészségügyi
komplex szolgáltatás nyújtására: foglalkozás egészségügy,, belgyógyászati szakrendelés,
kardiológiai szakrendelés, vállalati elsősegélynyújtók képzése, az év 365 napján non-stop
véralkohol vizsgálat biztosítása, időszakos szűrővizsgálatok elvégzése, egészségügyi prevenciós
kockázatértékelési tanulmány készítése az Ajánlatkérő székhelyén továbbá a kőrishegyi és
püspökladányi radarállomásokon.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
További tárgyak: 80560000-7

85147000-1

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)

igen

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

 egy részre

 egy vagy több részre

x valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgáltató Zrt részére egészségügyi komplex szolgáltatás 
nyújtására: foglalkozás egészségügy,, belgyógyászati szakrendelés, kardiológiai szakrendelés, 
vállalati elsősegélynyújtók képzése, az év 365 napján non-stop véralkohol vizsgálat biztosítása, 
időszakos szűrővizsgálatok elvégzése, egészségügyi prevenciós kockázatértékelési tanulmány
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készítése az Ajánlatkérő székhelyén továbbá a kőrishegyi és püspökladányi radarállomásokon. 
A Szolgáltatás tárgya munkanapokon 7:30 – 15:30 óra között foglalkozás-egészségügyi és
belgyógyászati (hétfő, kedd, szerda, pénteki munkanapokon 6 órában) és kardiológiai (csütörtöki
munkanapon 4 órában) tevékenység nyújtása, a vállalati elsősegélynyújtók képzése, továbbá az év
365 napján non-stop az Ajánlatkérő telephelyén véralkohol vizsgálat biztosítása. 
 
A szolgáltató köteles biztosítani hétfő, kedd, szerda és pénteki munkanapokon 1 fő
foglalkozás-egészségügyi szakápolót 7:30 – 15:30 óra között, továbbá 1 fő orvost
(Foglalkozás-egészségügyi- és belgyógyász és/vagy háziorvos szakorvost) munkanapokon 7:30 -
15:30 óra közötti időpontban, továbbá csütörtöki munkanapon 4 órában 1 fő kardiológus szakorvost 
Ajánlatkérő átlagos létszáma kb. 700 fő. 
 
Ajánlat az alábbi két részre tehető oly módon, hogy az ajánlatnak magában kell foglalnia az ajánlati
dokumentáció II. Feladat meghatározás fejezetében megadott szolgáltatások teljes körét. 
 
I. Rész Komplex egészségügyi szolgáltatás (szűrővizsgálat nélkül) 
II. Rész Szűrővizsgálatok elvégzése (A szerződés időtartama alatt 2 (két) alkalommal el kell végezni
a 8 fajta vizsgálatot magában foglaló szűrővizsgálatot) 
A részletes, a szolgáltatások teljes körét magába foglaló feladat meghatározást az ajánlati
dokumentáció tartalmazza.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció): nem

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható: nem

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés 2014/12/31 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
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III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

I. Rész Komplex egészségügyi szolgáltatás (szűrővizsgálat nélkül)
Késedelmi Kötbér: Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben Megbízott a 3.1.2. pontban rögzítettek
szerinti időpontban a véralkohol vizsgálat helyszínén nem jelenik meg, úgy minden késedelemmel
érintett megkezdett 15 perc után Megbízott késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi
kötbér összegét Felek az alkoholvizsgálat vonatkozásában 20 000 Ft-ban, azaz húszezer forintban
állapítják meg. A véralkohol vizsgálat vonatkozásában Felek a kötbér maximális összegét 180 000
Ft-ban, azaz egyszáznyolcvanezer forintban állapítják meg.
Meghiúsulási kötbér: Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben Megbízott valamely vizsgálati napon
nem jelenik meg, és távolmaradását megfelelően nem menti ki, 20 000 Ft, azaz húszezer forint
meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles Megbízó részére minden érintett nap vonatkozásában,
továbbá Megbízó jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
II. Rész Szűrővizsgálatok elvégzése
Meghiúsulási kötbér: Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben Megbízott valamely vizsgálati napon
nem jelenik meg, és távolmaradását megfelelően nem menti ki, 20 000 Ft, azaz húszezer forint
meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles Megbízó részére minden érintett nap vonatkozásában,
továbbá Megbízó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)

Ajánlatkérő előleget nem fizet és előleg számlát nem fogad el.
Az ajánlatkérő a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján
benyújtott számlát fogadja be. A díj megfizetése az I. Rész Komplex egészségügyi szolgáltatás
esetében a nyertes ajánlattevő általi, igazolt teljesítést követően havonta kiállított számla ellenében
átutalással történik, , a Kbt. 130. § (1)-(2), valamint (4)-(6) bekezdésében részletesen
meghatározottak szerint. A II. rész szűrővizsgálatok esetében a kétszeri alkalommal elvégzendő 8
fajta szűrővizsgálat elvégzése után egy-egy darab számla nyújtható be. A fizetés ebben az esetben
is a Kbt. 130. § (1)-(2), valamint (4)-(6) bekezdésében részletesen meghatározottak szerint
történik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az
alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)

Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását.
Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni
megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza:
- a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek
teljesítésére, amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülnek;
- a közös ajánlattevők képviseletére jogosult (kapcsolattartásra kijelölt személy) megnevezése,
- a cégjegyzésre jogosult – ajánlatot aláíró – személy(ek) neve, beosztása, telefon és telefax száma,
címe, valamint a részére adott meghatalmazás.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
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III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott
esetben)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjainak
hatálya alá esik.
- Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő (közös ajánlattevő), akivel szemben a Kbt. 56. § (2)
bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.
- Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
- Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban, a Kbt. 57. § (1) bekezdés
e) pontjában, valamint az 56. § (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állásáról csak
nyilatkoznia kell; valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
- Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe az 56. § (1) bekezdés, továbbá az 57. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet
nem tartozik az 56. § (1) bekezdés, továbbá az 57. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kizáró okok
hatálya alá. (A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10. §, valamint a Kbt. 58. § (3) bekezdésben
foglaltak szerint.)

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az alábbi dokumentumokat kell csatolnia: 
P1) 
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő (Közös 
ajánlattevő) az elmúlt kettő lezárt gazdasági évéről készült, a Számviteli Törvény szerinti, 
(amennyiben ez a letelepedése szerinti országban kötelező) beszámolójának egyszerű másolata, 
valamint könyvvizsgálói záradék másolata, ha a hivatkozott dokumentumokat a hatályos 
jogszabályok szerint könyvvizsgálóval záradékoltatni kell. A dokumentum csatolása nem 
szükséges, amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, ebben 
az esetben a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján. 
P2) 
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító 
hirdetmény feladásának napját megelőző három évre vonatkozóan általános forgalmi adó nélkül 
számított árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, 
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak; 
 
A P2) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § 
(2)-(3) bekezdése.
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A Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való
megfelelés érdekében. 
Ha az ajánlattevő a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal
azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után
kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (egészségügyi szolgáltatás)
származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. 
Ha az ajánlattevő a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal
azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,
hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha
P1)
a benyújtott pénzügyi beszámoló alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő (közös ajánlatevő)
mérleg szerinti eredménye az elmúlt kettő lezárt gazdasági év vonatkozásában negatív volt és a
könyvvizsgáló korlátozó záradékkal látta el azokat. (a „0” értékű elfogadásra kerül)
Amennyiben az ajánlattevő a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete
után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben Ajánlattevőnek a vizsgált időszakban a
közbeszerzés tárgyából (egészségügyi szolgáltatás) származó nettó árbevételének el kell érnie
összesen legalább a 75 millió forintot.

P2)
az eljárást megindító hirdetmény feladásának napját megelőző három év általános forgalmi adó
nélkül számított származó árbevétele a közbeszerzés tárgyában (egészségügyi szolgáltatás) nem
éri el összesen legalább a 75.000.000,- Ft-ot.

A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve
azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha
közülük egy felel meg. (Kbt. 55. § (4) bekezdés).

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az alkalmasság igazolására csatolnia kell: 
M1) 
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító 
hirdetmény feladásától visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb I. Rész 
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásainak ismertetését, az ismertetett foglalkozás-egészségügyi
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szolgáltatásra vonatkozó 1-1 db referenciaigazolást, továbbá a II. Rész szűrővizsgálati
programjának ismertetése, az ismertetett szűrővizsgálati szolgáltatásra vonatkozó 1 db
referenciaigazolást és nyilatkozatokat min. az alábbi tartalommal: 
• teljesítés ideje, 
• az ellenszolgáltatás összege, 
• a szolgáltatás tárgya, 
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és
telefonszáma, 
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e 
a 310/211. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésben foglaltak szerint. 
 
M2) 
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján az ajánlattevő, illetve
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek –
a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása: 
A foglalkozás - egészségügyi és a belgyógyászati ellátásban bevont orvosok szakmai végzettségét
igazoló dokumentumait csatolni kell egyszerű másolati példányban (szakvizsga bizonyítvány,
szakorvos jelölt esetében: a 22/2012 (IX.14.) EMMI az egészségügyi felsőfokú szakirányú
szakképesítés megszerzéséről szóló rendelet alapján, erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz)
továbbá kötelesek nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre
fognak állni. 
 
A Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való
megfelelés érdekében.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha: 
M1)amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító hirdetmény feladásának dátumától 
visszaszámított 3 év bármelyikében az alábbi referenciákkal: 
I. Részre vonatkozóan : 
a.)legalább 2 db szerződésenként, minimum 750 fő részére és/vagy 10 millió forint értékű, egy 
telephelyről nyújtandó foglalkozás-egészségügyi és belgyógyászati szakrendelés nyújtásáról szóló 
referenciával, 
 
b.) legalább 1 db minimum 100 fő „A” kategóriás, foglalkozás-egészségügyi kategóriás 
munkahelyekkel rendelkező vállaltnál végzett foglalkozás- egészségügyi szolgáltatás. 
c.) legalább 1 db több mint 750 fő részére az utóbbi 3 évben folyamatosan végzett vállalati 
egészségfejlesztési tevékenység nyújtásáról szóló referenciával. 
II. Részre vonatkozóan: 
 
legalább 1 db, egy szerződésen belül teljesített, minimum 750 fő részére és/vagy 15 millió forint 
értékű, az utóbbi 3 év valamelyikében végzett szűrővizsgálati komplex programmal, (legalább 6 
különböző szűrővizsgálat elvégzésével) 
Közös ajánlattevők esetén a Kbt.55.§(4) bek. szerint kell eljárni. 
M2)



10

nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével: 
I. rész 
- a.) olyan szakemberrel, aki foglalkozás-egészségügyi továbbá belgyógyász és/vagy háziorvosi
szakvizsgával rendelkezik minimum az egyik szakterületen, a másik szakterületen pedig megkezdte
a szakvizsga megszerzéséhez szükséges képzést. A szakembernek rendelkeznie kell a szakvizsga
megszerzésétől számított 5 év gyakorlati idővel minimum az egyik szakterületen. 
b.) olyan foglalkozás-egészségügyi szakasszisztenssel, aki „A” és „B” foglalkozás-egészségügyi
munkavállalókat foglalkoztató cégnél 8 évet meghaladó tapasztalatot szerzett. 
c.) olyan szakemberrel, aki kardiológus szakvizsgával rendelkezik. A szakembernek rendelkeznie
kell a szakvizsga megszerzésétől számított 5 év kardiológiai gyakorlati idővel. 
II. rész 
A műszaki leírásban leírt szűrővizsgálatok elvégzéséhez szükséges szakorvosok biztosítása, akik
szakorvosi képesítéssel, valamint 5 éves gyakorlati idővel rendelkeznek a szakvizsga
megszerezésétől számítva. 
Minden szűrővizsgálat esetében 1 db szakorvos biztosítása szükséges. 
A szakemberek között átfedés lehetséges. 
A fenti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. §
(4) bekezdés).

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem

III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

27/1995 (VII.25) NM Rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról.

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét

igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

x Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
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 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők tervezett száma

VAGY:

Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:

IV. 2) Értékelési szempontok

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
Nettó ajánlati ár (HUF) (I. rész ) 75
Nettó ajánlati ár (HUF) (II. rész) 60
HC prevenciós kockázatértékelési
tanulmány (I. rész esetében)

30

Szűrővizsgálatok lebonyolításának
ütemezése (II. rész esetében)

10

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
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 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2013/07/19 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00

A dokumentációért fizetni kell nem

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:

A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2013/07/19 (év/hó/nap) Időpont: 11:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)

Dátum: (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

 Az EU bármely hivatalos nyelve

 Az EU következő hivatalos nyelve(i):

 Egyéb:

x Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)

-ig (év /hó/nap )

VAGY

Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2013/07/19 (év/hó/nap) Időpont: 11:00

Hely: Szterényi Ügyvédi Iroda, 1011 Budapest, Fő u. 14-18. VII. emelet

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti személyek.

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
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A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

nem

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)

-

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)

Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációt díjmentesen bocsátja ajánlattevők rendelkezésére.
Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációt, a műszaki leírást közvetlenül elektronikus úton közzéteszi
az ajánlatkérő honlapján, elérési útvonal: http://www.hungarocontrol.hu/hu/kozbeszerzesek. Az
eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt legalább egy ajánlattevő vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozó letöltse és a kitöltött, cégszerűen aláírt regisztrációs adatlap
visszaküldésével a letöltést igazolja. A regisztrációs adatlapot e-mail útján a
peter.szili@szterenyi.com e-mail címre, vagy telefax útján a +36 14578041 telefax számra, dr. Szili
Péter nevére címezve kell megküldeni. A megkeresés tárgyában kérjük feltüntetni: „Dokumentáció;
„Egészségügyi szolgáltatás” kifejezést. A kérelmező e-mailben kérjük feltüntetni Ajánlattevő pontos
nevét, címét, telephelyét, telefon és faxszámát, a kapcsolattartó e-mail címét.

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:

1 – 10 pontig ahol 10 pont a legjobb, 1 pont a legrosszabb érték.

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:

. Nettó ajánlati ár (HUF) (I. rész esetében) súlyszám: 75 
I. Rész esetében: 
Alszempontok: 
1.1. foglalkozás-egészségügyi ellátás ára A,B,C,D osztályra lebontva vizsgálati díj/fő/év súlyszám: 
15 
1.2 belgyógyászati szakrendelési díj/óra súlyszám: 25 
1.3 véralkohol vizsgálati díj/darab súlyszám: 5 
1.4 elsősegély oktatás díj (alkalom/csoport) súlyszám: 5 
1.5 kardiológia szakrendelési díj/óra súlyszám: 10 
1.6 orvosi rendelő bérleti díja (min. 220.000.-Ft/hó) súlyszám: 10 
1.7 orvosi rendelő felszerelésének bérleti díja (min. 60.000.-Ft/hó) súlyszám: 5 
2. Nettó ajánlati ár HUF (II. rész esetében): (A szűrővizsgálatok súlyozott összértéke) súlyszám: 60 
II. Rész esetében: 
A szűrővizsgálatokra adott árajánlat 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 műszaki
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leírásban 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. 
3.) HungaroControl Zrt. részére prevenciós kockázatértékelési tanulmány készítése 
(I. rész esetében) súlyszám: 30 
Prevenciós kockázatértékelési tanulmány koncepciója, mely bemutatja, hogy a 12 havi szolgáltatás
után milyen terjedelmű, mélységű, részletezettségű anyagot kap Ajánlatkérő 
4. Szűrővizsgálatok lebonyolításának ütemezése (II. rész esetében) súlyszám: 10 
(A hetek számát kérjük megadni.) 
A leghatékonyabb, tehát a legrövidebb időtartamú ütemezés kapja a maximális pontszámot. A többi
ajánlat a fordított arányosság szabályai szerint arányosabb alacsonyabb pontszámot kap.
Ajánlatkérő azonban három hétnél rövidebb időtartamú ütemezésre nem fogad el ajánlatot! 
Ajánlatkérő az. 1. és 2, továbbá a 4. értékelési szempont esetén a fordított arányosítás módszerét
alkalmazza. A 3. értékelési szempont esetében pedig az értékelés módszere a „sorbarendezés”. 
A módszer részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

igen

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:

A felhívás III.2.2. és III.2.3. pontjaiban megjelölt pénzügyi, gazdasági és műszaki, szakmai
alkalmassági követelmények.

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem

V.4) Egyéb információk:

1. Ajánlatkérő az eljárás során - összhangban a Kbt. 67. §-ban foglaltakkal - a hiánypótlás 
lehetőségét biztosítja. 
2. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(6) bekezdése - a 122. § (5) bekezdésében 
foglalt eltéréssel - valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. 
3. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeire az Ajánlati Dokumentációban foglaltak az 
irányadóak. Az ajánlattevőnek az Ajánlati Felhívásban, az Ajánlati Dokumentációban, valamint a 
kiegészítő tájékoztatásként tudomására jutott információk figyelembevételével kell ajánlatát 
elkészítenie és benyújtania 1 eredeti és 3 másolati példányban, amelyből egy példányt CD-n 
.olvasható, de nem módosítható „pdf” formátumban kell benyújtani. 
4. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy 
ajánlattevő vagy alvállalkozó megvásárolja (elektronikus úton igényli), amely dokumentáció másra 
át nem ruházható. 
5. Az ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell: 
• Amennyiben változásbejegyzési eljárás van, folyamatban az ajánlathoz csatolni kell a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság 
által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §)
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• Az ajánlattevőnek, alvállalkozónak, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet, adott 
esetben a meghatalmazott vonatkozásában csatolnia kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) 
aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája, aki(k) 
az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták. 
• Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevő), 
alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában 
cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni 
kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazást. 
• Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást 
megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint). 
• Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell 
arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, 
kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint). 
• Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát, amelyben meg kell jelölnie a 
közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni, valamint az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a 
százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni (Kbt. 
40. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerint, nemleges nyilatkozat is csatolandó). 
• Ajánlatkérő előírja a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a 
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek 
a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 
• Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az alábbi adatokat: az 
ajánlattevő(k) neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, 
amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek (Kbt. 60. § (1) 
bekezdés (6) bekezdése szerint). 
6. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok 
összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok 
vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, az eljárást megindító felhívás feladásának 
napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank 
nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti 
ország központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon 
számított euró ellenérték képezi. 
7. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt 
annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan 
fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az 
mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar 
fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során 
nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. 
8. Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló 
írásbeli összegezésben megjelölte. 
9. Jelen eljárást megindító felhívás, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
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közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók. 
10. Ajánlattevő köteles a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének
szabályairól szóló 53/2007. (XII.07.) EÜM rendeletnek megfelelni. Ennek igazolására kérjük az erről
szóló minősítés másolatát az ajánlattal együtt benyújtani. 
11. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy adott esetben, a Kbt. 94. § (3) bekezdés b)
pontját kívánja alkalmazni. 
12. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban meghatározott
szolgáltatásokat 2014. december 31. napjáig kívánja igénybe venni. Ajánlatkérő tájékoztatja
Ajánlattevőket, hogy a jelen felhívásban megjelölt szolgáltatások vonatkozásában létrejött
szerződést az Ajánlatkérő és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(MNV Zrt.) között fennálló vagyonkezelési szerződés értelmében a 60 napot meghaladó időtartam
vonatkozásában az MNV Zrt.-nek előzetesen írásban jóvá kell hagynia. A jelen felhívás alapján
megkötni kívánt szerződés tehát a 60 (hatvan) napos határozott időtartam lejárta után 2014.
december 31-ig tartó időtartamra jön létre, amennyiben ehhez a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
jóváhagyását (írásbeli engedélyét) adja.

V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/06/27 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda

Postai cím: Fő utca 14-18.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1011

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Szili Péter

Telefon: +36 14578040

E-mail: iroda@szilioffice.hu

Fax: +36 14578041

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők

Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda

Postai cím: Fő utca 14-18.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1011

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Szili Péter

Telefon: +36 14578040

E-mail: iroda@szilioffice.hu

Fax: +36 14578041
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Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név: Szterényi Ügyvédi Iroda

Postai cím: Fő utca 14-18.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1011

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Szili Péter

Telefon: +36 14578040

E-mail: peter.szili@szterenyi.com

Fax: +36 14578041

Internetcím (URL):

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

 

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------

 

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 1 Elnevezés: KOMPLEX EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS

1) Rövid meghatározás:

KOMPLEX EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS (SZŰRŐVIZSGÁLAT NÉLKÜL)

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0

3) Mennyiség

I. Komplex egészségügyi szolgáltatás (szűrővizsgálat nélkül)

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
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Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

Ajánlat a szolgáltatás teljes körére adható, az ajánlati dokumentációban megadott
feladatmeghatározásban foglaltak szerint.

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 2 Elnevezés: Szűrővizsgálatok elvégzése

1) Rövid meghatározás:

II. Szűrővizsgálatok elvégzése (A szerződés időtartama alatt 2 (két) alkalommal el kell végezni a 8
fajta vizsgálatot magában foglaló szűrővizsgálatot)

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0

3) Mennyiség

II. Szűrővizsgálatok elvégzése (A szerződés időtartama alatt 2 (két) alkalommal el kell végezni a 8
fajta vizsgálatot magában foglaló szűrővizsgálatot)

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

Ajánlat a szolgáltatás teljes körére adható, az ajánlati dokumentációban megadott
feladatmeghatározásban foglaltak szerint.

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------
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