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költségvetési szerv

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gazdasági Versenyhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK02588
Postai cím: Alkotmány utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kéri István
Telefon: +36 14728907
E-mail: KERI.Istvan@gvh.hu
Fax: +36 14728998
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gvh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gvh.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://gvh.hu/dontesek/kozbeszerzes (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Kozma Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budapesti út 28.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Kozma György
Telefon: +36 302831982
E-mail: kozmagyorgy@t-online.hu
Fax: +23 414627
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gvh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikus úton: (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
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Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
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II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Gazdasági Versenyhivatal munkatársai (130 fő) részére visszavásárlási értékkel nem
rendelkező, jövedelmet nem pótló, önrész-mentes, szolgáltatásalapú csoportos betegségbiztosítás
nyújtása
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

66512200-4

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: A Gazdasági Versenyhivatal munkatársai (130 fő) részére
visszavásárlási értékkel nem rendelkező, jövedelmet nem pótló, önrész-mentes, szolgáltatásalapú
csoportos betegségbiztosítás nyújtása
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre:
csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)
Elnevezés: A Gazdasági Versenyhivatal munkatársai (130 fő) részére visszavásárlási értékkel
nem rendelkező, jövedelmet nem pótló, önrész-mentes, szolgáltatásalapú csoportos
betegségbiztosítás nyújtása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

66512200-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11
A teljesítés helye: Budapest közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A szerződésben foglalt biztosítási tevékenység 130 fő
biztosítottra vonatkozik.
A járóbeteg-ellátásba tartozó szakorvosi vizsgálatok biztosítása Budapesten.
A betegségbiztosítási alapszolgáltatás nyújtása Budapesten: a biztosítási szolgáltatás kiterjed a
sztochasztikusan (véletlenszerűen, váratlanul) bekövetkező betegségekre, állapotokra (mint
biztosítási eseményekre). A Biztosító a biztosítási fedezetet az előzménybetegségek kizárása nélkül
nyújtja, mind a járó beteg szakellátás, mind a diagnosztikai vizsgálatok, mind a kórházi ellátás
vonatkozásában. A biztosítási fedezet alá tartozó, elérhető szolgáltatások mennyiségi vagy
összegszerű korlátozás (továbbiakban: limit) nélkül legalább a következő egészségügyi szolgáltatási
körre kell kiterjedjen:
- várólista nélküli, magas színvonalú és teljes körű járóbeteg-ellátásba tartozó szakorvosi
vizsgálatok biztosítása Budapesten,
- diagnosztikai vizsgálatok elvégzésének biztosítása Budapesten,
- szakvizsgálat és receptírás a járóbeteg-szakrendeléseken,
- Call Centeres időpont-egyeztetés és foglalás, 24 órás telefonos egészségügyi tanácsadó vonal
rendelkezésre állása,
- influenza elleni védőoltás éves egyszeri biztosítása (oltóanyagra és az oltás beadására is
kiterjedően ingyenesen),
- évente egyszer fogászati felülvizsgálat (röntgennel),
- Évente egyszer prevenciós jellegű személyre szabott, nem- és korfüggő kockázatok szerint
összeállított szűrővizsgálati csomag igénybevétele, állapotfelmérés az egyéni anamnézis, családi
öröklődő betegségek, egyéni rizikófaktorok alapján összeállítva.
- Kórházi ellátás legalább a következő szolgáltatásokra kiterjedően: teljeskörű fekvőbeteg-ellátás
és műtéti ellátás a sebészet, az ortopédia, a nőgyógyászat, a fül-orr-gégészet, szemészet és az
urológia területén.
Ajánlattevő köteles biztosítani, hogy Ajánlatkérő biztosítási fedezettel érintett munkavállalója a
jelen szerződés tárgyát képező járóbeteg- és kórházi ellátásra, valamint diagnosztikai vizsgálatokra
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1) pontja szerinti közeli
hozzátartozóra legalább a járóbeteg ellátásra vonatkozóan a biztosítását kiterjeszthesse az
Ajánlattevő ajánlatában szereplő egy főre eső éves biztosítási díj megfizetése mellett.
Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a telefonon történő bejelentkezést követő legkésőbb 5
munkanapon belül, sürgős ellátást igénylő esetben 3 naptári napon belül vizsgálati időpont kerül
kiajánlásra a Biztosított részére.
Szakvizsgálat és receptírás a járóbeteg-szakrendeléseken. A személyes anamnézis alapján, a
szakorvos által javasolt további szakorvosi vizsgálatok elérésének lehetősége.
Feladatok: Call Centeres időpont-egyeztetés és foglalás, 24 órás telefonos egészségügyi tanácsadó
vonal rendelkezésre állása. A munkatársak bármely panasz, betegség esetén közvetlenül
fordulhassanak a szolgáltatóhoz és várólista nélkül, rugalmasan részesüljenek a megfelelő
ellátásban.
Influenza elleni védőoltás éves egyszeri, ingyenes biztosítása (oltóanyag beszerzése és az oltás
5

beadása) kérés esetén az Ajánlatkérő székhelyén vagy az Ajánlattevő ehhez legközelebbi
telephelyén. A védőoltás felvételének csoportosan szervezett módjára lehetőség biztosítása.
Évente egyszer fogászati felülvizsgálat (röntgennel).
Évente egyszer prevenciós jellegű személyre szabott, nem- és korfüggő kockázatok szerint
összeállított szűrővizsgálati csomag igénybevétele, állapotfelmérés az egyéni anamnézis, családi
öröklődő betegségek, egyéni rizikófaktorok alapján a Biztosított véleményének kikérésével
összeállítva.
Kórházi ellátás a következő szolgáltatásokra kiterjedően, limit nélkül: teljeskörű fekvőbeteg-ellátás
és műtéti ellátás a sebészet, az ortopédia, a nőgyógyászat, a fül-orr-gégészet, szemészet és az
urológia területén. A kórházi kezelés idejére elhelyezés egy ágyas, légkondicionált, saját
fürdőszobás szobában egyéni nővér felügyelet mellett.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont – 1 2. A biztosítás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatás(ok)
teljesítési helyének távolsága ajánlatkérő székhelyétől számítva (min) 25
2 3. A betegségbiztosítási alapszolgáltatást biztosító helyszínek száma Magyarország területén,
a budapesti helyszíneken kívül (db) 15
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár - betegségbiztosítás keretében korlátozás nélkül
igénybe vehető járóbeteg- és kórházi ellátásra, valamint diagnosztikai vizsgálatokra, 130 főre,
Budapesten (Ft/fő/év) / Súlyszám: 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre bontás lehetőségét, mert a
szerződés gazdasági és szakmai, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb
szempontokat is figyelembe véve ésszerűtlen és megbonthatatlan.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 62. §
(1) bekezdésében, a-q.) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állásáról az
ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) és 114. § (2) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy vele
szemben nem állnak fenn a fentiekben meghatározott kizáró okok, a Kbt. 56. § (1) bekezdés kb)
pontjára vonatkozóan pedig a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr) 8. § ib.) pontja és a 10. § g) pont gb.) alpontja szerinti
dokumentumokat köteles csatolni azzal, hogy ahol a Kr. a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontjára hivatkozik,
ott a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2017. évi
LIII. törvény szóló 3. § 38. pontja a)-b) vagy d) pontja szerint definiált valamennyi tényleges
tulajdonosra vonatkozóan kell adatot szolgáltatni, azaz meg kell jelölnie a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3.
§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni.
Az előírt nyilatkozatok és igazolások keltezése a felhívás megküldésének dátumánál régebbi
keltezésű nem lehet.
Az ajánlattevő ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § szerinti kizáró
okok hatálya alá.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdésének előírása szerint az
ajánlattevő a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban csupán arról köteles nyilatkozni,
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 69. § szerinti felhívásra a következő igazolásokat kell benyújtania:
P.1.) Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a nyilatkozatát a felhívás megküldését megelőző utolsó
három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyának megfelelő, jelen
ajánlattételi felhívás a közbeszerzés tárgyából, a II.2.4 pontban egészségügyi szolgáltatásokból
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétel a 321/2015. (XII. 23.) Korm.
rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a jelen pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az 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 vagy részvételre jelentkező
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.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés
tárgyából, egészségügyi szolgáltatásokból származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele a felhívás megküldését megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti
évben összesen nem érte el a nettó 20 millió forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdésének előírása szerint az
ajánlattevő a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban csupán arról köteles nyilatkozni,
hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 69. § szerinti felhívásra a következő igazolásokat kell benyújtania:
M.1.) Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a)
pontja alapján a jelen felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évre vonatkozóan legalább
egy db, az ajánlatkérő szervezeti méretének megfelelő (130 fő), a közbeszerzés tárgyát képező
szolgáltatásról szóló (betegségbiztosítási szolgáltatás), legalább 10 millió forint/év összértékű
referencia ismertetését, legalább az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje, a szerződést
kötő másik fél, valamint a másik fél teljesítésről információkkal szolgálni tudó munkatársának
megnevezésével és elérhetőségének feltüntetésével, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciát az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
M2.M.3.) Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés i)
pontja alapján teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki és
kórházi fizikai felszereltség leírását. A bemutatásnak tartalmaznia kell a kórházi ellátás fizikai
környezetének, az adott eszköz, berendezés, leírását úgy, hogy megállapítható legyen, hogy az
eszközök és a tanácsadó iroda az alkalmassági minimum követelményekben meghatározott
feltételeknek megfelelnek.
M.4.) Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy rendelkezik a működési engedélyezési eljárásról
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szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben foglaltak szerint az egészségügyi szolgáltatások,
valamint a szűrővizsgálatok nyújtásához szükséges működési engedéllyel az egészségügyi
szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
szóló 96/2003. évi (VII. 15.) Kormányrendeletben és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához
szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglaltak
szerint.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan ajánlattevő illetve közös ajánlattevő
M.1.: ha a jelen felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik egy
szerződés keretében legalább 97 főre kötött, a közbeszerzés tárgyát képező betegségbiztosítási
szolgáltatásra vonatkozó, legalább egy éves időtartamra szóló referenciával (az ajánlatkérő a
vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás
megrendeléseket veszi figyelembe);
M.2.: ha nem rendelkezik kórházi szolgáltatások nyújtásához szükséges, alább felsorolt
feltételekkel: a kórházi kezelés idejére elhelyezés egy ágyas, légkondicionált, saját fürdőszobás
szobában egyéni nővér felügyelet mellett.
M.3.: ha nem rendelkezik az alább felsorolt szolgáltatás nyújtásához szükséges szerződött
partner által biztosított műszaki felszereltséggel, berendezésekkel, eszközökkel: EKG, mellkas
röntgen, laborvizsgálat, csontsűrűség-vizsgálat, sejt-és szövetvizsgálat,endoszkópos-tükrözéses
vizsgálat, alvásvizsgálat, EEG, EMG, ENG,érrendszeri vizsgálatok, angiográfia, eneterográfia,
radiozotópos vizsgálatok, izületes tűszúrásos vizsgálatok, légzésfunkció vizsgálat, CT, MRI.
M.4.: ha nem rendelkezik a részére kiadott, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának
általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.)
Kormányrendeletben foglaltak szerint az egészségügyi szolgáltatások, valamint a
szűrővizsgálatok nyújtásához szükséges, a megkötendő szerződés teljes időtartamára érvényes
működési engedéllyel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő 30 napi késedelmét követően jogosult a szerződéstől egyoldalúan
elállni.
Meghiúsulási kötbér: A nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha a szerződés
tárgyát képező tevékenységet nem látja el, és azt az ajánlatkérő írásbeli felszólítása ellenére a
felszólítás kézhezvételét követő napon belül nem kezdi meg. A meghiúsulási kötbér összege a
szerződés teljes időtartamára vonatkozó nettó szolgáltatási díj 5%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
A biztosítási díjfizetés technikai kezdete a biztosítási szerződés hatályba lépésének napja. A
díjfizetés technikai kezdete egyben a biztosítási évforduló napja is. A biztosítási időszak egy év,
amely minden évben a biztosítási évforduló napján kezdődik, és ettől számított egy évig tart (a
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továbbiakban: biztosítási év). A biztosítási szerződés első díja a szerződés létrejöttét követően
szabályosan kiállított számla Ajánlatkérő általi kézhezvételét követő 15 napon belül esedékes.
Minden további biztosítási díj annak a negyedévnek az első napján esedékes, amelyre a
biztosítási díj vonatkozik. A nyertes Ajánlattevőnek a biztosítási díj összegéről kiállított számlát
a negyedévet megelőző hónap 15. napjáig kell megküldeni Ajánlatkérő részére. A biztosító
kockázatviselésének kezdete a biztosítási szerződés hatályba lépésének napja. A szerződő a
biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettségét abban az időpontban teljesíti, mely napon a
biztosítási díj a biztosító számlájára beérkezik.
A teljesítésre beadott számla Megrendelő által történő kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1)-(3)
bekezdésében foglaltak szerint történik, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A nyertes közös ajánlattevők részére ajánlatkérő a projekttársaság létrehozását kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az
egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet;
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
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IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során
történő csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy
fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a
tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/05/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/05/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: Kozma Ügyvédi Iroda, Dr. Kozma György, 2040 Budaörs, Budapesti út 28.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (1)-(6)
bekezdése szerint került sor.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
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x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám: 1-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot: Az 1. és 2. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi
147. szám; 2016.12.21.) 1. számú melléklet1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás;
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A 2. szempont esetében több helyszín esetében a legtöbb járóbeteg ellátási szolgáltatást
biztosító helyszínt kell figyelembe venni.
A 3. részszempont esetében ajánlatkérő a fordított értékarányosítás módszerét alkalmazza, ahol
a legmagasabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a
maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb
tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat, az alábbi képlet alapján
kerül pontozásra: Avizsgált/Alegjobb * (10-1) + 1.
Ajánlatkérő a BKV hivatalos útvonaltervezőjének használatával, és perc (min) mértékegységben
kéri a megajánlott érték számítását. (A BKV hivatalos útvonaltervező által számított érték
alapján 29 mp (sec)-ig lefele kerekítve, 30 mp (sec) és 30 mp (sec) felett felfele kerekítve kéri
megajánlani az értéket. Ajánlatkérő a 30 percet meghaladó vállalást érvénytelennek minősíti.
Az Ajánlatkérő a pontszámot két tizedes-jegyig vizsgálja, és a harmadik tizedes-jegyet a
matematikai kerekítés szabályai szerint kerekíti (5 alatt lefelé, 5 vagy 5 felett felfelé).
Amennyiben a legjobb és legrosszabb ajánlat azonos mindegyik ajánlat a maximális pontszámot
kapja.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése, a 66.
§ (6) bekezdése, és az 67. § (4) bekezdése tekintetében (a nemleges nyilatkozatok is
csatolandók).
2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját.
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3. Az ajánlatok benyújtásának módja: az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű
aláírásával, zárt csomagolásban 1 eredeti példányban kell benyújtani. Az ajánlatot egy
példányban elektronikus adathordozón - jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf
fájlban - is be kell nyújtani. (Az adathordozón benyújtott adatok nem minősülnek
elektronikusan benyújtott ajánlatnak.) A példányok tartalma közötti eltérés esetén az eredeti
példány tartalma az irányadó.
4. Az ajánlathoz tartalomjegyzéket kell csatolni. Az ajánlat első lapja a felolvasólap legyen a
megadott minta szerint.
5. Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint.
6. Az ajánlattétel nyelve: magyar
7. A felhívással kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás kérést ajánlatkérő megbízottjának, a Kozma
Ügyvédi Iroda címére, 2040 Budaörs, Budapesti út 28. címre kell megküldeni, vagy telefaxon
23/414-627 számra, illetve a kozmagyorgy@t-online.hu e-mail címre.
8. Ajánlatkérő egyszeri alkalommal rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az
ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
9. Ajánlatkérő nem alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
10. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek és ezek előírt
igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét
képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. A minősített ajánlattevőnek kizárólag e
körben kell igazolnia alkalmasságát.
11. Az ajánlatkérő jelen eljárásban a közbeszerzés során alkalmazandó eljárás szabályait
önállóan alakítja ki, és a Kbt. 117. § (2) bekezdés második mondata szerint e szabályokat
megjelenítette az eljárást megindító felhívásban. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a
közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) az irányadó. A közbeszerzési eljárás során megkötött
szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazn. Az
alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az
irányadók.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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