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I. szakasz: Ajánlatkérő

www.meditkonzult.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 17978719Fax:+36 76850002Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.mnv.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12374168Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő RészvénytársaságAjánlatkérő 
neve:

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001711662021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen 
működő Részvénytársaság

14077340244

Pozsonyi út 56

Budapest HU110 1133

Dr. Flóra-Zilahi Gréta

kbfcs@mnv.hu +36 12374400

Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó 
Korlátolt Felelősségű Társaság

24712626241

Bajcsy-Zsilinszky Út 66. I. em. 5

Budapest HU110 1054

Dr. Fodor Péter

kozbeszerzes.
meditkonzult@meditkonzult.hu
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IV. szakasz: Eljárás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.szakasz: Tárgy

„Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás beszerzése az MNV Zrt. területi irodáin dolgozó munkavállalók részére” 
 
Szolgáltatási keretszerződés, amelynek tárgya: Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás beszerzése az MNV Zrt. területi irodáin dolgozó 
munkavállalók részére a foglalkozás egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII.14.) Kr, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 
évi CXXIII.tv. 17. §, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.tv 58. § által. 
 
Nyertes ajánlattevő feladata: 
AZ MNV Zrt. területi irodáin dolgozó munkavállalók éves foglalkozás-egészségügyi vizsgálata (94 fő/év). Szolgáltatási keretszerződés 
keretében a 27/1995. (VII.25.) NM rendelet szerinti foglalkozás-egészségügyi alapellátás biztosítása, az MNV Zrt.-nek a szerződés 
hatálya alatt mindenkor aktuális létszámú, területi irodákon (Budapesten kívül) dolgozó munkavállalója részére, összesen 18 
helyszínen Ajánlatkérő területi irodán dolgozó munkavállalóinak száma jelenleg 94 fő, az Ajánlati Dokumentációban kiadott Műszaki 
leírás 1. számú melléklete szerinti területi irodai bontásban tartalmazza az ellátandó munkavállaló létszámot. Ajánlatkérő felhívja a 
figyelmet arra, hogy jelen adat kizárólag tájékoztató jellegű, a közbeszerzés fix mennyiségét nem érinti, azaz a nyertes Ajánlattevőnek 
a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatást a megbízási szerződés hatálya alatt az Ajánlatkérő mindenkor aktuális létszámú 
munkavállalói részére köteles nyújtani. 
 
A csomagok minimális tartalmi meghatározásai: 27/1995.(VII.25) NM rendeletben előírt kötelező foglalkozás- egészségügyi 
szolgáltatás és a 33/1998. (VI.24) NM rendelet szerinti munkaköri-, szakmai-, illetve higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata és 
véleményezése. Ajánlatkérő a foglalkozás-egészségügyi osztályba történő besorolásról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet 4. 
mellékletének figyelembevételével „C” és „D” kategóriába sorolt munkavállalók részére: 
- Foglalkozás-egészségügyi szakorvosi vizsgálat (belgyógyászati jellegű vizsgálat) 
- teljes laboratóriumi vizsgálat (teljes vérkép, süllyedés, vércukor, HDL és LDL koleszterin, triglicerid, ionok, májfunkció, vesefunkció, 
teljes vizelet) 
- látásélesség vizsgálat 
- EKG 
Foglalkozás-egészségügyi szakvélemény kiállítása 5 munkanapon belül 
Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a megfelelő technológiai háttérrel, amellyel a beszerzés tárgyában megjelölt feladat megvalósítása 
lehetséges. 
Ajánlatkérő rendelkezésére álló keretösszeg a szerződés időtartamára vonatkozóan: nettó 4.972.000.-Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 
70%-ára vállal lehívási kötelezettséget. 
A szolgáltatás teljesítésére vonatkozó részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok és a szerződéstervezet tartalmazza. 
 
Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) valamint az elektronikus közbeszerzés 
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus 
Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével jár el. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Harmadik rész, XVII. fejezet
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

NemV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Ajánlatkérő 2022. január 27. napján a Kbt. 71. § (1) bekezdés szerint hiánypótlásra hívta fel a Hungária Med-M Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest Csanády Utca 6/B. V.em.2.) ajánlattevőt 2022. február 2. napján 18:00 órai 
határidővel, azonban a hiánypótlást a Hungária Med-M Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest 
Csanády Utca 6/B. V.em.2.) ajánlattevő az Ajánlatkérő által előírt határidőben nem teljesítette (nem nyújtott be hiánypótlást). Erre 
tekintettel nevezett ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
 
Tekintettel arra, hogy a tárgybeli közbeszerzési eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, az eljárás a Kbt. 75. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.

● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].

Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

5A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

Nem
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlatkérő 2022. január 27. napján a Kbt. 71. § (1) bekezdés szerint hiánypótlásra hívta fel a Hungária Med-M Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest Csanády Utca 6/B. V.em.2.) ajánlattevőt 2022. február 2. napján 18:
00 órai határidővel, azonban a hiánypótlást a Hungária Med-M Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(1132 Budapest Csanády Utca 6/B. V.em.2.) ajánlattevő az Ajánlatkérő által előírt határidőben nem teljesítette (nem nyújtott be 
hiánypótlást). Ajánlattevő a „Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk” elnevezésű EKR űrlapot több alvállalkozó 
vonatkozásában hiányosan töltötte ki, az ajánlatban szereplő ellentmondásokat Ajánlattevő felvilágosítás kérés keretében nem 
oldotta fel, valamint a szakmai ajánlatban megjelölt 6 fő orvos esetében hiánypótlás keretében nem csatolt rendelkezésre állási 
nyilatkozatokat, továbbá nem csatolt aláírási címpéldányt. Erre tekintettel nevezett ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

12489477241Hungária Med-M Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1132 
Budapest, Csanády Utca 6/B. V.em.2.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2022.02.18

2022.02.18
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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