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KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés a részvételi jelentkezések 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
Postai cím: Rumbach Sebestyén u. 19.-21.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1075

Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Rumbach Sebestyén u. 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: a Kbt. Harmadik rész, 113. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás a tárgyalásos eljárás
szabályainak alkalmazásával
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

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) A közvetlen részvételi felhívás megküldésének 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, illetve részvételi szakasz eredménye 1
Rész száma: 2 [ ] Elnevezés:
A részvételi szakasz 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:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás

igen

nem

V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 2
Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi
eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 2
Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a részvételre jelentkező(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

V.2 A részvételi szakasz eredménye 2
V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk
A beérkezett jelentkezések száma: 2
V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók
Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma, alkalmasságuk és minősítésük indoka:
Az alábbi részvételre jelentkezők előzetesen megfelelően igazolták alkalmasságukat, valamint azt, hogy velük szemben az előírt
kizáró okok nem állnak fenn. Az alábbi részvételre jelentkezők által benyújtott részvételi jelentkezések érvényesek, mivel
megfelelnek a közbeszerzési dokumentumokban,valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
1. Részvételre jelentkező neve: Hungária Med-M Kft. Székhely: 1132 Budapest, Csanády utca 6. B. ép. V. em. 2. Adószám:
12489477-2-41
2. Részvételre jelentkező neve: Swiss Medical Services Kft. Székhely: 1092 Budapest, Kinizsi u. 22. Adószám: 12171864-2-43
V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók
Alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:--V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve, címe és adószáma:
1. Részvételre jelentkező neve: Hungária Med-M Kft. Székhely: 1132 Budapest, Csanády utca 6. B. ép. V. em. 2. Adószám:
12489477-2-41

2. Részvételre jelentkező neve: Swiss Medical Services Kft. Székhely: 1092 Budapest, Kinizsi u. 22. Adószám: 12171864-2-43
V.2.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlatételre felhívni kívánt jelentkező(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2 ---

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018.02.01.
VI.1.2) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018.02.01.
VI.1.3) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.4) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.5) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.7) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.8) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) További információk: 2
_________________________________________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

