3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek ZRt.
Postai cím: Asztalos Sándor u. 4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Beszerzési Jogi Csoport
Címzett: dr. Kozma Róbert
Telefon: 06-1-455-4262
E-mail: kozmar@fcsm.hu
Fax: 06-1-455-4253
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fcsm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.fcsm.hu/content/index.php/145
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): szennyvízelhelyezés és kezelés
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Foglalkozás-egészségügyi alap- és egyéb kiegészítő egészségügyi szolgáltatások
ellátása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. munkavállalói részére.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye

NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 25
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Az FCSM Zrt. tulajdonában lévő 1087 Budapest, Kerepesi út 21. szám alatti
ingatlanon található üzemorvosi rendelő, illetve szükség szerint egyéb helyszínek
Budapest területén.
NUTS-kód HU101
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Megbízási szerződés alapján foglalkozás-egészségügyi alap- és egyéb kiegészítő
egészségügyi szolgáltatások ellátása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
munkavállalói részére.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

85147000-1

További
tárgyak:
II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás, laborvizsgálatok, továbbá helyszíni
szemészeti és optikai szolgáltatás biztosítása a Fővárosi Csatornázási Művel
Zrt. munkavállalói – 900 fő (+30% eltérés lehetséges) – részére az év minden
munkanapján a dokumentációban meghatározott napi időintervallumokban.
A munkavállalók aktuális létszáma a felhívás feladásának napján 1122 fő.
A munkavállalók „A”, „B”, „C” és „D” foglalkozás-egészségügyi osztály szerinti
megoszlása az alábbi:
„A” foglalkozás-egészségügyi osztály 52 fő;
„B” foglalkozás-egészségügyi osztály 127 fő;
„C” foglalkozás-egészségügyi osztály 592 fő;
„D” foglalkozás-egészségügyi osztály 351 fő.
A szolgáltatások az alábbiakra terjednek ki:
Ajánlattevő a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM.
rendelet 4. § (1) bekezdése alapján elvégzi:
• a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat,
és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat (különösen
laborvizsgálatok, tüdőszűrés, hallás- és látásvizsgálat, vérnyomásmérés, szükség
esetén EKG vizsgálat; különös tekintettel a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.
törvény (Mvt.) 49. § (1) bekezdésére is);
• külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések,
fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását;
• a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban
dokumentált vizsgálatát a helyi körülmények figyelembevételével meghatározott
gyakorisággal, vagy változás bekövetkezésekor soron kívül;
• külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyéni védőeszközökkel
kapcsolatos tanácsadást;
• külön jogszabályban előírtak szerint a munkahelyek kémiai biztonságát érintő
feladatokat;
• a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos, egészséget, biztonságot
érintő kérdésekkel összefüggő felvilágosítást;
• külön jogszabályban előírtak szerint a munkakörhöz kötött védőoltásokkal
kapcsolatos feladatokat (beszerzés, oltóanyag beadása);
• a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozását;
• külön jogszabályban meghatározottak szerint az 1. és 2. alkalmassági csoportba
tartozó közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálatát;
• a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról
és véleményezéséről szóló jogszabályban meghatározott esetekben a
foglalkoztathatóság szakvéleményezését.
Továbbá a hivatkozott rendelet 4. § (2) bekezdése alapján közreműködik:

• a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, jellegük és kockázataik
ismertetésében;
• munka-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, -higiénés feladatok megoldásában,
vizsgálatok elvégzésében;
• a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek
biztosításában, a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók
szakmai felkészítésében;
• a foglalkozási rehabilitációban;
• a munkáltató katasztrófamegelőző, -elhárító, -felszámoló és az előidézett
károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában;
Ajánlattevő az alapszolgáltatáson túl, annak keretében elvégzi:
• Ajánlatkérő által megjelölt helyen a szemészeti vizsgálatot, valamint az ezekhez
kapcsolódó optikai szolgáltatásokat;
• rendelési időben az Ajánlatkérő által biztosított üzemorvosi rendelőben, a
munkaalkalmassági vizsgálatokhoz szükséges laborvizsgálatot – amely tartalmazza
a vérvételt, az elszállítást és az eredmény kiértékelését, – munkavállalónként évente
egy alkalommal, valamint szükség esetén kiegészítő labor- és szakvizsgálatot
kezdeményez;
• indokolt esetben vércukor, ill. koleszterinmérést;
• a megbetegedések, munkabalesetek ellátásához, illetve egyéb szükséges
esetekben orvosi rendelvények (gyógyszer recept, orvosi vény, stb.) felírását a
vonatkozó jogszabályok biztosította keretek között;
• támogató belgyógyászati tevékenység nyújtását;
• szükség esetén elsősegély nyújtását;
• a belgyógyászati vizsgálatot, amely tartalmazza a vérnyomásmérést,
pulzusmérést, hallásvizsgálatot, illetve a munkahelyi kockázatoktól,
megterhelésektől és foglalkozás-egészségügyi kategóriától függően egyéb
vizsgálatokat;
• a megbetegedések, munkabalesetek ellátását, dokumentálását;
• a területileg illetékes szakhatóságok felé az Ajánlatkérőt terhelő jelentésekhez
szükséges adatok összegyűjtését és Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátását
elektronikus és papíralapon egyaránt;
• a gyógyszerszekrényben kötelezően előírt gyógyszerek beszerzését;
• a szolgáltatáshoz szükséges fogyóeszközök beszerzését (fecskendő, injekciós tű,
egyéb eszközök);
• a foglalkozás-egészségügyi program (szoftver) telepítését, adminisztrálását;
• Ajánlatkérő egyedi igénye szerinti egészségügyi (alap, illetve speciális)
szűrővizsgálatokat.
Ajánlattevő az alapszolgáltatás keretében közreműködik:
• az Ajánlatkérő Munkavédelmi és Technológiai Osztályával együttműködésben a
munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatában;
• Ajánlatkérő Munkavédelmi Szabályzatában rögzített további feladatok ellátásában;
• a vonatkozó jogszabályokban meghatározott foglalkozás-egészségügyi
szolgálathoz tartozó, esetlegesen fel nem sorolt feladatok ellátásában,
különös tekintettel a Mvt. 58. §-ában hivatkozott további munkabiztonsági és
munka-egészségügyi szaktevékenységekre.
Ajánlatkérő egyedi igénye szerint alap, illetve speciális szűrővizsgálatok, valamint
orvosi szakvélemény adása az alábbiak szerint:

I. Alap szűrővizsgálatok:
1. Komplex laborvizsgálat
Vér:
- mennyiségi, minőségi vérkép (süllyedés, serum-vas, vércukor, koleszterin
HDL-LDL, triglicerid, májfunkciók, vesefunkciók, húgysav), pajzsmirigy vizsgálat
- tumor markerek: PSA total, free (férfiaknál 40 éves kortól), CEA, CA 125,
CA 15-3
Teljes vizelet
Széklet
2. Általános belgyógyászati szakvizsgálat, EKG
3. Komplex hasi és kismedencei ultrahang vizsgálat, nyaki ultrahang vizsgálat,
arteriográfos mérés
4. Fül-orr-gégészeti szakvizsgálat (garat, nyirok mirigyek, pajzsmirigy fizikális
vizsgálata, ill. audiométer segítségével halláskárosodások korai kiszűrése)
5. Teljes általános szemészeti vizsgálat (látásélesség, szemnyomás mérés,
szemfenék vizsgálat)
6. Összefoglaló szakorvosi vélemény, terápiás és életmód javaslat, dokumentálás,
adattárolás
II. Speciális szűrővizsgálatok:
1. Férfiaknál urológiai vizsgálat
2. Nőgyógyászati vizsgálat, rákszűrés, mammográfiás vizsgálat (40 éves kortól,
indokoltság esetén 40 éves kor alatt is)
3. Bőrgyógyászati szakvizsgálat
4. Rheumatológiai általános vizsgálat
5. Orthopédiai vizsgálat
6. Tüdőszűrés (mellkas rtg.)
7. Összefoglaló szakorvosi vélemény, terápiás és életmód javaslat, dokumentálás,
adattárolás
Az I. és II. csomaghoz kapcsolódó egyéb követelmények:
1. Utókövetés
2. A teljes kivizsgálásra fordított idő egy munkanapon belül (az utazási idő + max. 6
munkaóra/fő)
3. Betegkísérő biztosítása
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2011/01/01 (év/hó/nap)

ÉS/VAGY
befejezés 2013/12/31 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi, hibás teljesítési kötbér.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a számla ellenértékét banki átutalás
útján fizeti meg, legkésőbb a teljesítés napjától számított 30. (harmincadik) naptári
napon vagy az azt megelőző munkanapon Ajánlattevő megjelölt bankszámlájára.
Ajánlattevő köteles a számlát a teljesítéstől számított 5 munkanapon belül
Megrendelő részére eljuttatni. Ajánlatkérő a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A §-át
köteles alkalmazni.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Ajánlatkérő nem követeli meg a nyertes ajánlattevőktől közös gazdasági társaság
létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni és
a közös ajánlattevőknek külön nyilatkozatban egyetemleges felelősséget kell
vállalniuk.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet,
aki a 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglaltak hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet,
aki a 61. § (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltak hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjának hatálya alá tartozik.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés hatálya alá tartozás kizáró okot jelent.
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint
az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek
nyilatkoznia kell. (Kbt. 249. § (3) bek.)
Ajánlattevőnek - közös ajánlattétel esetén ajánlattevőknek - és a Kbt. 71. §
(1) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben - a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá
az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlattevő (közös
ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő
nyolc napon belül kell a Kbt. 63. § (2)-(3) bekezdése szerint igazolnia, hogy nem
tartozik a 60. § (1) bekezdés, valamint a 61. § (1) bekezdés a)-e) pontja hatálya alá,
ha ezt ajánlatában nem igazolta. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 63.
§ (4)-(5) bekezdésére és a 63/A. § (1) bekezdésére.

A benyújtandó igazolásoknak, nyilatkozatoknak az ajánlattételi határidőt megelőző
90 napnál nem régebbinek, kell lenniük, kivéve a Kbt. 60. § (1) bek. e.) pontja
szerinti igazolást. A benyújtandó igazolásoknak, nyilatkozatoknak eredeti vagy
hitelesített másolati példánynak kell lenniük.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1. Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója csatolja
az utolsó három lezárt üzleti év - amennyiben a letelepedése szerinti ország joga
előírja a közzétételt - a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóinak egyszerű
másolati példányait [Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont].
P.2. Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó csatolja
nyilatkozatát az előző három naptári év (2007., 2008., 2009.) teljes forgalmáról és
az ugyanezen időszak közbeszerzés tárgyából származó forgalmára vonatkozóan,
attól függően, hogy az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben
ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak (eredeti vagy hiteles másolati példány)
[Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont].
P.3. Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó csatolja
valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozatát (eredeti vagy
hiteles másolati példányt). [Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja].
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (3) és (4) bekezdés
előírásaira.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó, ha az utolsó három lezárt üzleti évben a számviteli jogszabályok szerinti
beszámolóiban a mérleg szerinti eredménye egynél több évben negatív volt.
P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt.71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozója, ha a teljes forgalma az előző három naptári évben (2007., 2008.,
2009.) összesen nem éri el a nettó 20 000 000 forintot és a közbeszerzés tárgyának
(foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás) forgalma az előző három naptári évben
(2007., 2008., 2009.) összesen nem éri el a nettó 12 000 000 forintot.
P.3. Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó, ha a számlavezető pénzügyi intézményektől származó nyilatkozatok
szerint pénzforgalmi számláján a hirdetmény feladásának napját megelőző egy
évben 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek) és a Kbt. 71. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának a Kbt. 66. § (1) bekezdés a)-b)
pontja szerinti pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételeknek külön-külön kell
megfelelniük, míg a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja szerinti feltételnek együttesen
is megfelelhetnek.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója
ismertesse az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban
teljesített legjelentősebb foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásait (a teljesítés
ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése és a teljesítés alatt a munkavállalói
minimumlétszáma, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege
vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével, a

teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e), a Kbt. 68. § (1)
bekezdésének megfelelően [Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pont].
M.2. Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója
csatolja a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírását vagy az
Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű
tanúsítványának egyszerű másolatát, vagy egyenértékű minőség biztosítási
intézkedés egyéb bizonyítékát [Kbt. 67. § (3) bekezdés f) pont].
M.3/A. Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója
nevezze meg és ismertesse képzettségüket azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) illetőleg vezetőknek, akiket be kíván vonni a teljesítésbe,
különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek. [Kbt. 67. §
(3) bekezdés d) pont].
M.3/B. Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója
nevezze meg és ismertesse képzettségüket azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek) illetőleg vezetőknek, akiket be kíván vonni a teljesítésbe,
különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek. [Kbt. 67. §
(3) bekezdés d) pont].
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (3) és (4) bekezdés
előírásaira.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásának napját
megelőző 36 hónapban összesen minimum 2db, a teljesítés ideje alatt
legalább 900 fős munkavállalói létszámmal rendelkező munkáltató részére,
legalább nettó 12 millió forint értékben vagy legalább 12 hónapos szerződéses
időtartamot meghaladóan folyamatosan teljesített, illetve teljesítés alatt álló,
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó, pozitív tartalmú referenciával.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti
alvállalkozója, ha nem rendelkezik érvényes ISO 9001 vagy az Európai Unió más
tagállamában bejegyzett szervezettől származó ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal,
vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedés egyéb bizonyítékával.
M.3/A. Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó, ha nem rendelkezik legalább 2 fő foglalkozás-orvostan szakorvos
vagy üzemorvos (27/1995. (VII. 25.) NM. rendelet 3. § (1)-(3) bekezdés szerinti)
szakképesítésű, legalább 5 éves orvosi gyakorlattal rendelkező személlyel.
M.3/B. Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó, ha nem rendelkezik legalább 2 fő foglalkozás-egészségügyi szakápoló
(27/1995. (VII. 25.) NM. rendelet 3. § (4)-(5) bekezdés szerinti) szakképesítésű,
legalább 3 éves szakápolói gyakorlattal rendelkező személlyel.
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) és a Kbt. 71. § (1). bekezdés
b) pontja szerinti alvállalkozó a műszaki és szakmai alkalmassági feltételeknek
együttesen is megfelelhetnek.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
igen
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához
szükséges szakmai minimumfeltételekről
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos x
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)
Szempont
Súlyszám
1. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás 70
díja (nettó Ft/hónap)
2. Oltóanyagok díjainak átlaga (nettó Ft)

5

3. Ajánlattevő éves áremelésének
mértéke – 2012. és 2013. évekre
vonatkozóan (a megajánlható áremelés
mértéke legfeljebb 5% lehet) (%)

10

3.1. Áremelésének mértéke 2012. évre
(%)

5

3.2. Áremelésének mértéke 2013. évre
(%)

5

4. Optikai szolgáltatás keretében
biztosított kedvezmények átlaga (%)

5

5. Alap szűrővizsgálatok (nettó Ft / fő)

5

6. Speciális vizsgálatok díjainak átlaga
5
(nettó Ft)
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/08/18 (év/hó/nap )
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? nem
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal):
Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/08/18 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/08/18 (év/hó/nap)
Időpont: 10:00
Helyszín : FCSM Zrt. 1087 Budapest, Kerepesi út 21. V. épület I. emelet 110. szoba
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. szeptember 15. 10:00
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. október 6. 10:00

V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
A tárgyaláson az ajánlattevő képviseletében olyan személy járhat el, aki a társaság
képviseletére jogosult, vagy erre meghatalmazással rendelkezik.
Az ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez, de szükség esetén több tárgyalási
fordulót tart. Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön – külön, az ajánlattevők
nevének ABC sorrendjében tárgyal. Az ajánlatkérő a bírálati szempontokra tett
megajánlásokról és a szerződéses feltételekről kíván tárgyalni. Az ajánlattevő a
tárgyalás során, illetve a végső ajánlatában a korábbi ajánlatában foglaltakhoz
képest azonos vagy az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet.
Az ajánlattevő készüljön fel arra, hogy szükség esetén ajánlatát részletesen be kell
mutatnia. A tárgyalásokról jegyzőkönyv készül, melyet ajánlattevő írásban kézhez
kap. A tárgyalás(ok) befejezésével ajánlattevőnek végső ajánlatot kell tennie, és 30
napig tartó ajánlati kötöttség jön létre.
A tárgyaláson meg nem jelent ajánlattevő ajánlata az eredetileg benyújtott
ajánlatban foglaltak alapján kerül elbírálásra.
Az első tárgyalás időpontja: 2010. szeptember 1. 10:00 óra. Helyszíne: 1087
Budapest, Kerepesi út 21. V. épület 110.
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
(adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentációt ajánlatkérő térítésmentesen bocsátja rendelkezésre, azonban
a dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció
átvehető az ajánlatkérő A. melléklet II. pontban megadott címén az ajánlattételi
határidő lejártáig, munkanapokon 8:00-13:30-ig, az ajánlattételi határidő lejártának
napján 8:00-10:00 óráig. Ajánlatkérő a dokumentációt az A. melléklet II. pont
szerinti elérhetőségeinek valamelyikére küldött, legalább az ajánlattevő cég
megnevezését, székhelyét, a kapcsolattartó személy nevét, a kapcsolattartásra
vonatkozó postacímét, faxszámát, e-mail címét tartalmazó igénye esetén,
postán vagy elektronikus úton (szerkeszthető és nem szerkeszthető formában)
egyaránt megküldi. A dokumentáció terjedelme miatt faxon történő megküldés
nem lehetséges. Elektronikus úton történő megküldés esetén ajánlatkérő akkor
tekinti átvettnek a dokumentációt, ha ajánlattevő visszaigazolja, hogy a megküldött
dokumentáció tartalmát teljes terjedelemben meg tudja ismerni.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-10-ig. Ajánlatkérő törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti.
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Valamennyi részszempont tekintetében az értékarányosítás módszere alapján
történik a pontozás. A pontszámításra vonatkozó további rendelkezéseket az ajánlati
dokumentáció tartalmazza.
V.6)

A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1.) Az ajánlatkérő a Kbt. 83.§ szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2.) Az ajánlattevőnek végső ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2)
bekezdésében foglaltakra.
3.) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)
b) c) pontjára, valamint - amennyiben alvállalkozót vesz igénybe - a (3) bekezdésére
vonatkozóan.
4.) Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó
csatolja az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 90 napnál nem régebbi hiteles
cégkivonatának egyszerű másolati példányát, a pénzforgalmi számlák és a
képviseleti jogosultság ellenőrzése céljából. Ha a letelepedés szerinti ország joga
szerint nem rendelkezik ˝cégkivonat˝ elnevezésű dokumentummal, csatoljon olyan
dokumentumo(ka)t, amely(ek)nek tartalma a hatályos magyar jogszabályok szerinti
cégkivonattal megegyező.
5.) Az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó csatolja
a nevében kötelezettségvállalásra jogosult, az ajánlatot aláíró személy aláírási
címpéldányának, ennek hiányában aláírás mintájának vagy ezzel egyenértékű
okmányának egyszerű másolati példányát. Amennyiben ajánlattevő, a Kbt.
71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, vagy az erőforrás szervezet
képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy, a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére vagy egyébre a gazdasági társaság
más munkavállalóját képviseleti joggal ruházza fel, az ajánlathoz csatolni
kell a meghatalmazott aláírási mintáját is tartalmazó szabályszerűen kiállított
meghatalmazást.
6.) Amennyiben változásbejegyzés van folyamatban az ajánlattevő és a Kbt. 71.
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója az ajánlatához csatolni köteles a
változásbejegyzés kezdeményezését igazoló dokumentum egyszerű másolati
példányát.
7.) Az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó –
a csatolt cégkivonattal összhangban – nyilatkozzon arról, hogy mely pénzügyi
intézményeknél milyen pénzforgalmi számlaszámú számlá(ka)t vezet.
8.) Az ajánlat benyújtására vonatkozó formai előírásokat, továbbá a megküldés,
beadás követelményeit a dokumentáció tartalmazza. A postán feladott ajánlatot az
ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére
az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai
küldemények elvesztéséből vagy téves kézbesítésből eredő kockázat az ajánlattevőt
terheli. Az ajánlat összeállításának és beadásának költsége az ajánlattevőt terheli, a
költségek megtérítése ajánlatkérőtől nem követelhető.
9.) Az ajánlattevő a dokumentáció részét képező
- felolvasó lapot, változatlan szövegszerkezetben és tartalommal, kitöltve,
- a szerződéstervezetet kitöltve, a javasolt változtatásokkal korrektúrázott
tartalommal, a hiányzó információkkal (adatokkal) kiegészítve, minden tartalommal
bíró oldalt az ajánlattevő nevében kötelezettségvállalásra jogosult kézjegyével
ellátva köteles ajánlatához csatolni.

10.) Az ajánlattevők külön nyilatkozatban adják meg a jelen közbeszerzési
eljárásban kapcsolattartóként kijelölt természetes személy nevét, postai vagy
kézbesítési címét, faxszámát, telefonszámát és e-mail címét. Az ajánlattételi
határidőt követően ajánlatkérő ezeket tekinti irányadónak.
11.) Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 91. § (2) bekezdése szerint jár el.
12.) Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében a Kbt. 56. §-a alapján helyszíni
bejárással egybekötött konzultációra biztosít lehetőséget 2010. augusztus 4-én
10 órakor, a 1087 Budapest, Kerepesi út 21. szám V. épület 110. szobában. A
helyszíni bejárás keretében ajánlatkérő a 1087 Budapest, Kerepesi út 21. szám alatti
üzemorvosi rendelő megtekintésére biztosít lehetőséget.
13.) Ajánlattevő a Kbt. 55.§ (3) bekezdése alapján tájékozódjon az adózásra,
a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés
teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő
nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette az adózásra, a
környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó,
a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. [Kbt. 72.§].
14.) Az ajánlattételi felhívás P1. pontjában az „utolsó három lezárt üzleti év
beszámolói” alatt az ajánlattevő személyes joga szerint irányadó számviteli
jogszabályok szerint így meghatározott és elkészített utolsó három lezárt üzleti évre
vonatkozó beszámolót érti. A „mérleg szerinti eredmény” a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény 70.§ (2) bekezdése szerinti tartalmú kategória. Külföldi honosságú
ajánlattevő és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó csatoljon
nyilatkozatot arra nézve, hogy beszámolójának mely pontja tartalmazza az erre
vonatkozó adatokat, vagy ha a pénzügyi beszámolója nem tartalmazza kifejezetten
ezt a sort, akkor a beszámoló csatolása mellett, annak adatai alapján adja meg
külön nyilatkozatban ezen értékeket. Amennyiben az ajánlattevő vagy a Kbt. 71.§
(1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó személyes joga szerint beszámoló
közzétételére nem köteles, vagy nem kell készítenie, úgy külön nyilatkozatban adja
meg a fentieknek megfelelően kiszámított mérleg szerinti eredményét.
15.) Az ajánlattételi felhívás P3. pontja alapján ajánlattevőnek valamennyi pénzügyi
intézménynél vezetett valamennyi élő, pénzforgalmi számlájára vonatkozóan
csatolnia kell a számlavezető nyilatkozatát legalább a következő tartalommal:
számla megnyitásának dátuma, számlaszám, a számlán a hirdetmény feladását
megelőző 1 évben volt-e 30 napot meghaladó sorban álló tétel.
16.) Az ajánlattételi felhívás M1. pontjában meghatározott bemutatásnak
tartalmaznia kell az elvégzett munka rövid leírását olyan részletességgel, hogy abból
az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen: „a teljesítés
ideje (naptári napban megjelölve), a szerződést kötő másik fél és a teljesítés alatt a
munkavállalói minimumlétszáma, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás
összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével,
a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e”. Amennyiben
ajánlattevő az alkalmasságát olyan referenciával kívánja alátámasztani, amely
konzorciumi vagy alvállalkozói teljesítésre vonatkozik, ajánlatkérő azt a teljesítést
fogadja el, amely konzorciumi tagként vagy alvállalkozóként saját hányadban
kielégíti az előírt alkalmassági feltételt, ezért ajánlattevő adja meg a saját teljesítés
arányát is.

17.) Az ajánlattételi felhívás M3/A. és M3/B. pontja alapján a szakemberek
bemutatásának legalább a következőket kell tartalmaznia: a teljesítésbe bevonni
kívánt szakemberek nevének és képzettségének ismertetése olyan módon,
hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen.
A bemutatást a szakember sajátkezűleg aláírt szakmai önéletrajzával és a
képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatának csatolásával kell
alátámasztani.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/07/19 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Postai cím: Kerepesi út 21. V. épület 113. szoba
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Beszerzési Jogi Csoport
Címzett: dr. Kozma Róbert
Telefon: +36/1-455-4262
E-mail: kozmar@fcsm.hu
Fax: +36/1-455-4253
Internetcím (URL): www.fcsm.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Postai cím: Kerepesi út 21. V. épület 113. szoba
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Beszerzési Jogi Csoport
Címzett: dr. Kozma Róbert
Telefon: +36/1-455-4262
E-mail: kozmar@fcsm.hu
Fax: +36/1-455-4253
Internetcím (URL): www.fcsm.hu

B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------

