Kiegészítő tájékoztatás „Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás beszerzése a BKK Zrt. és a
Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zrt. részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban
1. Kérdés: Hány C és hány D kategóriás dolgozó van (csak összesen adták meg pedig árajánlatot
külön-külön kell tenni).
Válasz: Jelenleg minden munkavállaló C kategóriás, de előfordulhat munkakör
módosuláskor D kategória is.
2. Kérdés: Jól értelmezzük-e, hogy az alapellátás keretében Minden munkavállalónak szükséges
minden évben szemészeti szakorvosi vizsgálat?
Válasz: Nem szükséges minden esetben szemészeti szakorvosi vizsgálat, csak akkor, ha az
üzemorvos a vizsgálat során indokoltnak tartja, illetve ha a munkavállaló kéri a szemészeti
szakorvosi vizsgálat elvégzését.
3. Kérdés: Műszaki leírásból:
Az alapellátás részét képezi:
12.
Szemészeti szakorvosi vizsgálat
Ugyanakkor a vezető munkakört betöltő munkavállalók foglalkozás - egészségügyi
vizsgálatának részletezésében nem sorolják fel a szemészeti szakorvosi vizsgálatot.
Hogy kell ezt értelmezni?
a.) A vezetőknek nem kell szemészeti szakorvosi vizsgálat?
b.) A vezetőknek mind a két vizsgálatot (alapellátás és kibővített) el kell végezni és így a
szemészeti szakorvosi vizsgálat is megtörténik.
Válasz: a.) szükséges a szemészeti szakorvosi vizsgálat a vezetőknek, ugyanakkor ez
átfogóbb szemészeti vizsgálatot jelent, mint amit az alapellátás keretében kérnek
Ajánlatkérők
b.) a vezetői szűrés az alkalmassági vizsgálatot is jelenti, a vezetőknél a kibővített
vizsgálatot kell elvégezni
Vezetők esetén elvégzendő szemészeti szakorvosi vizsgálat tartalma:
• Látótér vizsgálat
• Optikai koherencia tomográfiás vizsgálat (OCT)
• Távoli látásélesség vizsgálat
• Közeli látásélesség vizsgálat
• Színlátás vizsgálat
• Computeres szemvizsgálat
• Réslámpás vizsgálat
• Szemfenékvizsgálat
• Szemnyomás mérése (non-contact)
4. Kérdés: Jól értelmezzük-e, hogy az alapellátás keretében a vezetőkön kívül minden
munkavállalónak szükséges minden évben „kis rutin” laborvizsgálatot végezni?
A vezetőknek teljes vér és vizeletvizsgálatot szükséges végezni.
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A " kis rutin" és a "nagy rutin" fogalma szinte mindenki számára ismerősen hangzik, de
ezeknél is adódnak téves értelmezések, egy-egy előző információ, tapasztalat alapján. Ez a
két vizsgálatsor laboratóriumonként, valamit beküldő orvosonként is változhat. Általában
megegyezés tárgyát képezik a beküldő orvos és a laboratóriumok között.
Kérjük T. Ajánlatkérőt pontosítsa az ajánlatok összehasonlíthatósága miatt a „kis rutin”
laborvizsgálatot és a „teljes vér és vizeletvizsgálatot”.
Válasz:
Nagyrutin- teljes vér és vizsgálat tartalma
•
teljes vérkép - benne ferhérvérsejtszám, fehérvérsejt fajták (monocyta, lymphocyta,
eosynophil granulocyta, basophil granulocyta) száma és aránya, vörösvérsejtszám,
hemoglobin szint, hematokrit, trombocitaszám
•
süllyedés,
•
CRP,
•
vércukor,
•
inzulin (Homa-index),
•
húgysav,
•
ionok (klorid, nátrium, kálium),
•
koleszterin (benne összkoleszterin, HDL, LDL, non-HDL),
•
triglicerid,
•
májfunkció (GOT, GPT, GGT, AP, LDH),
•
vesefunkció (kreatinin, karbamid, eGFR),
•
össz- és direkt bilirubin,
•
CK (kreatinin-kináz),
•
TSH,
•
teljes vizelet és üledék
Kisrutin vizsgálat tartalma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vérsüllyedés
Vércukor
Koleszterin (össz)
Triglicerid
Fehérvérsejt
Vörösvérsejt
Vérlemez (trombocyta)
Hemoglobin
Hematokrit
és a foglalkozás-egészségügyi szakorvos által szükségesnek tartott vizeletvizsgálat

5. Kérdés: Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a vezető munkakört betöltő munkavállalók foglalkozás
- egészségügyi vizsgálatának részletezésében felsorolt: „Tumormarker vizsgálata vérből”
tételt pontosítsa. Legalább arra vonatkozóan adjon információt, hogy mely szerv
elváltozásaira irányuljon a vizsgálat, de célszerű lenne az ajánlatok összehasonlíthatósága
érdekében a pontos tumormarker vizsgálatok meghatározása.
Válasz:
Hölgyek esetében: CA 125, CA 19-9, CEA, NSE, TPA
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Férfiak esetében: PSA, CA 19-9, CEA, NSE, TPA
6. Kérdés: Műszaki leírásban az alapellátás részeként
„21)
Munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek
megteremtése
(évente
2
tanfolyam)”
alatt pontosan mit ért Ajánlatkérő
a.) a szerződés keretén belül, csak a szervezési feladatokat kell végezni, a tárgyi, személyi
feltételeket kell megteremteni és egy külön megállapodás alapján kell magát a tanfolyamot
megtartani,
b.) vagy magát a tanfolyam megtartásának költségét is be kell számítani az ajánlati árba?
Válasz: Ajánlatkérők felhívják ajánlattevő figyelmét, hogy a kérdéses feladatot a műszaki
leírásban Ajánlatkérők a „Külön díjazás ellenében, eseti megrendelés alapján ellátandó
feladatok” között tüntették fel. A munkavállalók közül Ajánlatkérők szervezik a
nyilvántartásuk alapján a résztvevőket és biztosítják az oktató helységet. Szolgáltató
biztosítja az oktatót, és az oktatáshoz szükséges felszerelést, melynek költségét a
közbeszerzési dokumentumok 2/a. számú mellékletét képező ártáblázatban kell megadni.
7. Kérdés: Kérjük szíves tájékoztatásukat, hogy a vezetői szűrés tekintetében előreláthatólag
hogyan alakul a nemek aránya?
Válasz: A vezetői szűrés tekintetében a férfi nem aránya 67%, a női nem aránya 33%.
8. Kérdés: Kérjük pontosítását, hogy az 1220 fő hogyan oszlik meg a C és D kategóriákban?
Válasz: Jelenleg minden munkavállaló C kategóriás, de előfordulhat munkakör
módosuláskor D kategória is.
9. Kérdés: A vezetői szűrésnél a laboratóriumi vizsgálat alatt mit értenek pontosan és tételesen?
Válasz: Lásd a 11. kérdésre adott válaszban.
10. Kérdés: A tumormarkerek közül milyen vizsgálatokat igényelnek pontosan?
Válasz:
Hölgyek esetében: CA 125, CA 19-9, CEA, NSE, TPA
Férfiak esetében: PSA, CA 19-9, CEA, NSE, TPA

11. Kérdés: A foglalkozás-egészségügyi ellátásnál a „kis rutin” elnevezésű laborvizsgálat alatt
milyen tételeket értenek pontosan?
Válasz:
Kisrutin vizsgálat tartalma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vérsüllyedés
Vércukor
Koleszterin (össz)
Triglicerid
Fehérvérsejt
Vörösvérsejt
Vérlemez (trombocyta)
Hemoglobin
Hematokrit
és a foglalkozás-egészségügyi szakorvos által szükségesnek tartott vizeletvizsgálat
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12. Kérdés: Jól értelmeztük-e, hogy a havi 2 alkalommal történő 2órás helyszíni rendelés alatt
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nem igénylenek, kizárólag egyéb, kiegészítő orvosi
jelenlétet, tanácsadást és receptírást (heveny panasz ellátást) igényelnek?
Válasz: Igen ajánlattevő jól értelmezi, a helyszíni rendelés alkalmával Ajánlatkérők csak
tanácsadást és receptírást (heveny panasz ellátást) igényelnek.
13. Kérdés: A helyszíni orvosi rendelő felszerelését (bútorzat, vizsgálóágy, internet elérhetőség)
biztosítanak-e?
Válasz: Ajánlatkérők egy tárgyaló helységet biztosítanak díjmentesen a helyszíni rendelés
alkalmával, mely nem rendelkezik rendelői felszereléssel.
14. Kérdés: A rendelő használatáért bérleti díj fizetendő-e?
Válasz: Ajánlatkérők nem biztosítanak rendelőt, így bérleti díj sem fizetendő.
Ajánlatkérők tájékoztatják ajánlattevőket, hogy a kiegészítő tájékoztatásra adott válaszokra tekintettel
módosítják a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírást. A közbeszerzési
dokumentumok módosítására tekintettel Ajánlatkérők a Kbt. 52.§ (4) bekezdés b) pont alapján az
ajánlattételi felhívás 14. és 17. pontjában megadott határidőt meghosszabbítják, a meghosszabbított
ajánlattételi határidő: 2018. 02.22. 16:00 óra
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