14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKÜ Zrt.)
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1075

Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKK Zrt.)
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1075

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:
Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás beszerzése a BKK Zrt. és a Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zrt. részére

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása a Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zrt. és a BKK Zrt. munkavállalói
részére az alábbiak és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint nettó 27.500.000,- Ft keretösszegig:
- foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátása az év minden munkanapján „C” és „D” foglalkozás-egészségügyi osztály szerint,
Munkavállalói létszám: 1220 fő + 5 % opció
- vezető munkakört betöltő munkavállalók foglalkozás- egészségügyi vizsgálata
létszám: 70 fő +10 % opció
- műszaki leírás szerinti egyéb feladatok ellátása

Ajánlatkérők a keretösszeg mennyiségétől +30%-kal eltérhetnek. Ajánlatkérők az opciós mennyiség lehívására nem kötelesek.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. III. rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti tárgyalásos eljárás
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
Ajánlatkérők a 113. § (1) bekezdésében rögzített feltétel fennállása alapján a Kbt. Harmadik rész, 113. § (1) bekezdése
szerinti közbeszerzési eljárást indítottak a tárgyalásos eljárás szabályainak alkalmazásával
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IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:---

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 --A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 --IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2017.12.28.
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2--IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: ---

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [-] Elnevezés: Szolgáltatási szerződés
Az eljárás eredményes volt

igen

nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás

igen

nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [2]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Az alábbi ajánlattevő ajánlata érvényes, az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt előírásoknak
megfelelnek, nem állnak kizáró okok hatálya alatt, és - a felhívásban meghatározott alkalmassági követelményekre vonatkozó
igazolások alapján - a szerződés teljesítésére alkalmas:
1. Ajánlattevő neve: Hungária Med-M Kft. Székhely: 1132 Budapest, Csanády utca 6. B. ép. V. em. 2. Adószám: 12489477-2-41
Számszerűsíthető
értékelési szempont

Ajánlat
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1.1.

„C” foglalkozás-egészségi osztály nettó vizsgálati díja
(Ft/fő/év)

8100 Ft/fő/év

1.2.

„D” foglalkozás-egészségi osztály nettó vizsgálati díja
(Ft/fő/év)

4500 Ft/fő/év

1.3.

Vezető munkakört betöltő munkavállalók foglalkozásegészségügyi vizsgálati díja (Ft/fő/alkalom)

76 000 Ft/fő/alkalom

2.

Teljesítésbe bevont további szakemberek száma (okleveles
pszichológus/ dietetikus/ ortopéd szakorvos/ foglalkozásorvostan szakorvos vagy üzemorvostan szakorvos / üzemi
ápoló vagy foglalkozás-egészségügyi szakápoló / ápoló (db)

6 db

3.

Foglalkozás-egészségügyi ellátásra alkalmas rendelők száma
(db)

2 db

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az ajánlattevő neve:
Hungária Med-M Kft.
Az értékelés
részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)

„C” foglalkozás-egészségi osztály nettó
vizsgálati díja (Ft/fő/év)
„D” foglalkozás-egészségi osztály nettó
vizsgálati díja (Ft/fő/év)
Vezető munkakört betöltő
munkavállalók foglalkozásegészségügyi vizsgálati díja
(Ft/fő/alkalom)
Teljesítésbe bevont további
szakemberek száma (okleveles
pszichológus/ dietetikus/ ortopéd
szakorvos/ foglalkozás-orvostan
szakorvos vagy üzemorvostan
szakorvos / üzemi ápoló vagy
foglalkozás-egészségügyi szakápoló /
ápoló (db)
Foglalkozás-egészségügyi ellátásra
alkalmas rendelők száma (db)

A részszempontok
súlyszámai
Értékelési
(adott esetben az pontszám
alszempontok
súlyszámai is)
60

10

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata
600

10

10

100

30

10

300

15

10

150

10

10

100

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

1250

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 1-10
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2
Ajánlatkérők az 1. részszempont esetében fordított arányosítás módszerével végzik az értékelést.
Az alkalmazni kívánt képlet, amikor az ajánlati paraméter nagysága és a hozzá tartozó pontszám között fordított arányosság áll fenn:
P=

Alegjobb

(Pmax-Pmin)+Pmin

Avizsgált
ahol
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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
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Ajánlatkérők a 2. és 3. részszempont esetében pontkiosztással végzik az értékelést az alábbiak szerint:
A 2. részszempont esetében az ajánlattevőnek be kell mutatnia a teljesítésbe bevonni kívánt további szakember(eke)t az alábbiak
szerint:
okleveles pszichológus
dietetikus
ortopéd szakorvos
foglalkozás-orvostan szakorvos vagy üzemorvostan szakorvos
üzemi ápoló vagy foglalkozás-egészségügyi szakápoló
ápoló
Az az ajánlattevő, aki ajánlatában:
0 db eltérő szakterületen dolgozó szakembert mutat be, az értékelés során a ponthatár alsó határával azonos pontszámot (1
pontot) kap,
1 db szakembert mutat be, az 2 pontot kap,
2 db eltérő szakterületen dolgozó szakembert mutat be, az 3 pontot kap,
3 db eltérő szakterületen dolgozó szakembert mutat be, az 5 pontot kap,
4 db eltérő szakterületen dolgozó szakembert mutat be, az 6 pontot kap,
5 db eltérő szakterületen dolgozó szakembert mutat be, az 8 pontot kap
6 db eltérő szakterületen dolgozó, vagy ezt meghaladó számú szakembert mutat be, a ponthatár felső határával (10 pontot)
azonos pontszámot kap
Elegendő felsorolt szakterületenként 1-1 fő bemutatása a maximális pontszámhoz (10 pont) (összesen 6 fő, melyből 1 fő
okleveles pszichológus, 1 fő dietetikus, 1 fő ortopéd szakorvos, 1 fő foglalkozás-orvostan szakorvos vagy üzemorvostan
szakorvos, 1 fő üzemi ápoló vagy foglalkozás-egészségügyi szakápoló és 1 fő ápoló). Amennyiben ajánlattevő a
szakterületenként előírt 1-1 (összesen 6) főnél több szakembert mutat be abban az esetben is a ponthatár felső határával (10
pontot) azonos pontszámot kap. Az ajánlattevőnek az ajánlatban a felolvasólapon kell megadnia a bevonni kívánt
szakember(ek) darabszámát. Külön nyilatkozatban kell megneveznie a bemutatott szakember(eke)t, továbbá be kell
nyújtania a bemutatott szakember(ek) végzettségét, képzettségét igazoló oklevél másolatát.
A 3. részszempont esetében az ajánlattevőnek meg kell adnia, hogy a teljesítés során hány darab rendelőben képes a foglalkozásegészségügyi ellátást végezni. Amennyiben ajánlattevő 1 db rendelőt mutat be, akkor 1 pontot kap, amennyiben 2 db vagy ezt
meghaladó számú rendelőt mutat be, a ponthatár felső határával (10 pontot) azonos pontszámot kap. Ajánlattevőnek külön
nyilatkozatban kell megneveznie a bemutatott rendelő(k)re vonatkozó adatokat (név, székhely).

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: Hungária Med-M Kft. Székhely: 1132 Budapest, Csanády utca 6. B. ép. V. em. 2. Adószám: 12489477-2-41
„C” foglalkozás-egészségi osztály nettó vizsgálati díja (Ft/fő/év)

8 100 Ft/fő/év

„D” foglalkozás-egészségi osztály nettó vizsgálati díja (Ft/fő/év)

4 500 Ft/fő/év

Vezető munkakört betöltő munkavállalók foglalkozás-egészségügyi
vizsgálati díja (Ft/fő/alkalom

76 000 Ft/fő/alkalom

Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2 --V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2

igen

nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni: foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok, dietétikai tanácsadás, ortopédiai szakorvosi vizsgálat, kardiológiai szakorvosi
vizsgálat, szemészeti szakorvosi vizsgálat
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A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 --V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
Dr. Svéd János Bt. 1137 Budapest, Szent István park 6. 4. em.1. Adószám: 21086625-2-41
LŐCZI és TÁRSA Bt. 7634 Pécs, Gerbera u. 11. Adószám: 20598604- 1-02
IST-MED Bt. 1011 Budapest, Hunyadi út 4. III.1. Adószám: 28698959-1-41
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
Dr. Svéd János Bt. 1137 Budapest, Szent István park 6. 4. em.1. Adószám: 21086625-2-41 Alkalmassági követelmények
megjelölése, amely igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezetre támaszkodik: részvételi felhívás 12. pont műszaki illetve
szakmai alkalmasság M2) pont kardiológus
LŐCZI és TÁRSA Bt. 7634 Pécs, Gerbera u. 11. Adószám: 20598604- 1-02 Alkalmassági követelmények megjelölése, amely
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezetre támaszkodik: részvételi felhívás 12. pont műszaki illetve szakmai alkalmasság
M2) pont üzemorvostan szakorvos
IST-MED Bt. 1011 Budapest, Hunyadi út 4. III.1. Adószám: 28698959-1-41 Alkalmassági követelmények megjelölése, amely
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezetre támaszkodik: részvételi felhívás 12. pont műszaki illetve szakmai alkalmasság
M2) pont szemész
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő: Swiss Medical Services Kft. Székhely: 1092 Budapest, Kinizsi u. 22. Adószám: 12171864-2-43
Ajánlatkérő a végleges ajánlat benyújtását követően 2018. március 13. napján kérte fel ajánlattevőt a Kbt. 69.§ (4) bekezdés alapján a
kizáró okok és az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó igazolások benyújtására, azonban
Swiss Medical Services Kft. ajánlattevő a megadott határidőben nem nyújtotta be az igazolásokat. Fentiekre tekintettel ajánlattevő
ajánlata érvénytelen a Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) pont alapján, mivel nem igazolta megfelelően az alkalmassági követelményeknek
való megfelelést.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 ---

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2018.03.27. / Lejárata: 2018.04.05.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018.03.26.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018.03.26.
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
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VI.1.10) További információk: 2

______________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben
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