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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”  

 

I. Rész Komplex egészségügyi szolgáltatás (szűrővizsgálat nélkül) 

 

 

 

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 írásbeli összegezés sérelmesnek tekintett  7.a) pont tekintetében, Ajánlatkérő a 

Foglalkozás – egészségügyi ellátás A, B, C, és D osztályokra lebontva megnevezésű 

értékelési szempont esetében, a rendelkezésre álló fedezet mértékéről a bontás során 

tájékoztatta az ajánlattevőket. Ajánlatkérő a két részre összesen 50.000.000,- HUF összegű 

fedezet rendelkezésre állását ismertette.  



Tájékoztatom, hogy fedezet mértékét ajánlattevő a  felhívásban és dokumentációban előírt 

kötelező foglalkozás-egészségügyi rendelési idő és 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendeletben 

foglalt díjak figyelembe vételével és az elmúlt évek tapasztalatai alapján határozta meg. 

 

A fentiek figyelembe vételével a fedezet meghatározása során ajánlatkérő az 1.1 alszempont 

esetén 4 700 000,- HUF összeget vett figyelembe, amely értéket Ajánlatkérő továbbra is 

megalapozottnak ítél. 

 

Ahogyan ajánlatkérő azt a 2013. augusztus 27.-én kelt tájékoztatásában is jelezte, a beérkezett 

ajánlatok többsége az eredetileg kalkulált összeg két-háromszorosának felel meg több – így az 

1.1 – részszempont tekintetében, ezért ajánlatkérőnek a további szolgáltatáselemek 

felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételek szerinti megvásárlására nem marad 

fedezete. 

 

Így az előzőekben leírtak alapján az összegzését nem kívánja módosítani. 

 

 

 

 

 

dr. Szili Péter s.k. 

az ajánlatkérő képviselője 


