1 . 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
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
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: +36-1-455-4262
E-mail: kozmar@fcsm.hu
Fax: +36-1-455-4253
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fcsm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.fcsm.hu/content/index.php/145
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet x
Egyéb
I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/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. V. fejezete/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?
nem
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 a leginkább
megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) 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 száma 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 valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
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.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:

85147000-1

II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az
összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó
információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 55.000.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben
ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3)
A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt. 21. §
(3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor
III.1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos x
III.1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.6)

A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására
a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor? igen
III.1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével
induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott
esetben) :
III.1.1.8.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
III.2) bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat xa következő részszempontok alapján
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)
III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben?
nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)

A hirdetmény száma a HL-ben: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben?
igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás xVAGY
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 20622 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/07/23 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1 Megnevezése MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/10/20 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 6
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: OXIVIT Egészségügyi Szolgáltató és Ellátó Kft.
Postai cím: Bem József u. 7.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Telefon: +36-1-787-7680
E-mail:
Fax: +36-1-700-1898
Internetcím (URL): http://www.oxivit.hu
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 55.000.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x

ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 55.000.000 /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 70.000.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól?
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével
történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan
alacsony volt? nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) ------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos-e? nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási adatot:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)
Dátum: 2010/09/29 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek
indoka
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás x
középvállalkozás
egyéb

-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös
ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó)
----------------V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint
az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
MEDICINA B.M. Kft.
Cím:
1135 Budapest, Jász u. 84-88.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 65.000.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)
----------------V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a
benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
Profilaktika Eü. Bt. (név)
2045 Törökbálint, Kerekdomb u. 29. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
KRIS-MED Orvosi és Tanácsadó Bt. (név)
2094 Nagykovácsi, Tinódi u. 30.. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
OXIVIT Egészségügyi Szolgáltató és Ellátó Kft. (név)
1027 Budapest, Bem J. u. 7. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
MEDICINA B.M. Kft. (név)
1135 Budapest, Jász u. 84-88. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
FŐNIX-MED Zrt. (név)
1125 Budapest, Diós árok 1-3. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
Nemzetközi Gyógyászati Szerviz Kft. (név)
1138 Budapest, Váci út 184. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó) ------------------------------Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab
számmal)
V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési
Döntőbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
1.) A szerződés értéke a nyertes ajánlattevő által – szolgáltatás nettó havi díján felül
– megajánlott nettó egységárak és a várható igények alapján került meghatározásra.
A tényleges teljesítés alapján az ellenszolgáltatás végső összege eltérhet.
2.) A hirdetmény IV.4) pontja szerinti szerződés értéke az alábbi – nyertes
ajánlattevő által tett – megajánlások alapján került meghatározásra:
Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás díja (nettó Ft/hónap): 1.045.000 nettó Ft /
hónap, azaz egymillió negyvenötezer nettó forint / hónap
Típhus elleni (Thiperix) oltóanyag díja (nettó Ft/darab): 3.000 nettó Ft / db, azaz
háromezer nettó forint / darab
Tetanusz elleni (Tetanol-Pur) oltóanyag díja (nettó Ft/darab): 1.100 nettó Ft / db,
azaz egyezer egyszáz nettó forint / darab
Hepatitis A elleni (Havrix 1440) oltóanyag díja (nettó Ft/darab): 7.500 nettó Ft / db,
azaz hétezer ötszáz nettó forint / darab
Kullancs elleni (FSME) oltóanyag díja (nettó Ft/darab): 5.500 nettó Ft / db, azaz
ötezer ötszáz nettó forint / darab
Influenza elleni (Fluarix) oltóanyag díja (nettó Ft/darab): 1.700 nettó Ft / db, azaz
egyezer hétszáz nettó forint / darab
Alap szűrővizsgálatok (nettó Ft/fő): 36.480 nettó Ft / fő, azaz harminchatezer
négyszáznyolcvan nettó forint / fő
Férfiaknál urológiai vizsgálat: 4.900 nettó Ft / fő, azaz négyezer kilencszáz nettó
forint / fő
Nőgyógyászati vizsgálat, rákszűrés, mammográfiás vizsgálat: 8.995 nettó Ft / fő,
azaz nyolcezer kilencszáz kilencvenöt nettó forint / fő
Bőrgyógyászati szakvizsgálat: 4.900 nettó Ft / fő, azaz négyezer kilencszáz nettó
forint / fő
Rheumatológiai általános vizsgálat: 4.900 nettó Ft / fő, azaz négyezer kilencszáz
nettó forint / fő
Orthopédiai vizsgálat: 4.900 nettó Ft / fő, azaz négyezer kilencszáz nettó forint / fő
Tűdőszűrés (mellkas rtg.): 2.000 nettó Ft / fő, azaz kettőezer nettó forint / fő
Összefoglaló szakorvosi vélemény: 1.500 nettó Ft / fő, azaz egyezer ötszáz nettó
forint / fő
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/10/06 (év/hó/nap)

