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Tisztelt Ajánlatkérők!
A „Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás beszerzése a BKK Zrt. és a Budapesti Közlekedési
Ügyfélkapcsolatok Zrt. részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 80. §-a alapján előzetes
vitarendezést kezdeményezünk.
Álláspontunk szerint a kiadott felhívás 25/l pontja jogsértő, ezért kérjük a felhívás módosítását.
*
A felhívás 25/l pontja így rendelkezik:
Felelősségbiztosítás: A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell
nyújtania 50.000.000,- Ft/év, azaz ötvenmillió forint/év továbbá 10.000.000,- Ft/kár, azaz
tízmillió Ft/kár szakmai (foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás) tárgyú vagy arra kiterjesztett
felelősségbiztosítási kötvény, vagy biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum egy hiteles
másolati példányát, amely az ajánlatkérőket a szerződés megkötésének esetére
kedvezményezettként nevezi meg.
*
A Kbt. így rendelkezik:
2. § (2) Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági
szereplők számára.
(3) Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és a
tisztesség követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. A joggal való visszaélés tilos.
(4) Az ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem
előtt tartva kell eljárnia.
28. § (4) A közbeszerzési eljárás megindítása előtt az ajánlatkérő független szakértőkkel,
hatóságokkal, illetve piaci résztvevőkkel előzetes piaci konzultációkat folytathat a közbeszerzési
eljárás előkészítése, valamint a gazdasági szereplők – tervezett beszerzésre és annak
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követelményeire vonatkozó – tájékoztatása érdekében. Az ajánlatkérő köteles minden szükséges
intézkedést – különösen a releváns információk közlését a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a megfelelő ajánlattételi határidő meghatározását – megtenni a verseny tisztaságára, a
gazdasági szereplők esélyegyenlőségére és egyenlő elbánására vonatkozó alapelvek érvényesülése
érdekében.
*
Álláspontunk szerint jogsértő és okszerűtlen annak megkövetelése, hogy a felelősségbiztosítás
kedvezményezettjeként az ajánlatkérők legyenek megjelölve. Társaságunk jelenleg is rendelkezik
az egyéb feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítással, de értelemszerűen az a tevékenysége
során bármelyik megbízó, megrendelő részére végzett tevékenységet biztosítja. Azon esetben,
amennyiben az ajánlatkérőt kell a biztosítás kedvezményezettjeként megjelölni, akkor egy új
biztosítást kell kötnünk, a jelenlegi biztosításba nem vehetjük be értelemszerűen azt, hogy a
kedvezményezettek az ajánlatkérők. Ezen új biztosítási szerződés díja kb. 500.000 Ft, mely
költséget természetesen az ajánlati árban is kalkulálnunk kell.
Fentiek alappal sérthetik a Kbt. fenti rendelkezéseit, ugyanis egyrészt ezen követelmény sérti a
közpénzek hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartó felhasználásának alapelvét, de e
mellett a joggal való visszaélés is megvalósul, ugyanis olyan feltétel kerül megkövetelésre, mely
a beszerzés és a nyertes kiválasztása szempontjából nem bír jelentőséggel.
Sérülhet az esélyegyenlőség is, ha van olyan gazdasági szereplő, aki már rendelkezik ilyen
felelősségbiztosítással, annak nem kell ilyet kötnie, azaz többletköltsége nem merül fel.
Megjegyezni kívánjuk, hogy nem jogszerű és ésszerű az sem, hogy a kedvezményezettek az
ajánlatkérők legyenek, ugyanis esetleges károkozás esetén a károsultak azon munkavállalók
lennének, akiket az adott károkozó magatartás érint (pl. munkabérkiesés, stb.). Ezen esetben a
kártérítés, ill. a biztosítási összeg az adott munkavállalót és nem az ajánlatkérőket, mint
munkáltatókat illeti, a biztosító is a károsultnak fizeti a kártérítést.
Fentiek alapján kérjük a felhívás 25/l pontjának alábbi szövegre történő módosítását:
Felelősségbiztosítás: A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell
nyújtania 50.000.000,- Ft/év, azaz ötvenmillió forint/év továbbá 10.000.000,- Ft/kár, azaz
tízmillió Ft/kár szakmai (foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás) tárgyú vagy arra kiterjesztett
felelősségbiztosítási kötvény, vagy biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum egy hiteles
másolati példányát.
*
A felhívás 11. pontja így rendelkezik:
11. Az ajánlatok értékelési szempontja:
2. Teljesítésbe bevont további szakemberek száma (okleveles pszichológus/dietetikus/ortopéd
szakorvos/foglalkozásorvostan szakorvos vagy üzemorvostan szakorvos/ üzemi ápoló vagy
foglalkozás-egészségügyi szakápoló/ ápoló) (db)
A 2. részszempont esetében az ajánlattevőnek be kell mutatnia a teljesítésbe bevonni kívánt
további
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szakember(eke)t az alábbiak szerint:
- okleveles pszichológus
- dietetikus
- ortopéd szakorvos
- foglalkozás-orvostan szakorvos vagy üzemorvostan szakorvos
- üzemi ápoló vagy foglalkozás-egészségügyi szakápoló
- ápoló
Az az ajánlattevő, aki ajánlatában:
- 0 db szakembert mutat be, az értékelés során a ponthatár alsó határával azonos pontszámot
(1 pontot) kap,
- 1 db szakembert mutat be, az 2 pontot kap,
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- 2 db eltérő szakterületen dolgozó szakembert mutat be, az 3 pontot kap,
- 3 db eltérő szakterületen dolgozó szakembert mutat be, az 5 pontot kap,
- 4 db eltérő szakterületen dolgozó szakembert mutat be, az 6 pontot kap,
- 5 db eltérő szakterületen dolgozó szakembert mutat be, az 8 pontot kap
- 6 db eltérő szakterületen dolgozó, vagy ezt meghaladó számú szakembert mutat be, a
ponthatár felső határával (10 pontot) azonos pontszámot kap
Elegendő felsorolt szakterületenként 1-1 fő bemutatása a maximális pontszámhoz (10 pont)
(összesen 6 fő, melyből 1 fő okleveles pszichológus, 1 fő dietetikus, 1 fő ortopéd szakorvos,1 fő
foglalkozásorvostan szakorvos vagy üzemorvostan szakorvos, 1 fő üzemi ápoló vagy foglalkozásegészségügyi szakápoló és 1 fő ápoló). Amennyiben ajánlattevő a szakterületenként előírt 1-1
(összesen 6) főnél több szakembert mutat be abban az esetben is a ponthatár felső határával (10
pontot) azonos pontszámot kap. Az ajánlattevőnek az ajánlatban a felolvasólapon kell megadnia a
bevonni kívánt szakember(ek) darabszámát. Külön nyilatkozatban kell megneveznie a bemutatott
szakember(eke)t, továbbá be kell nyújtania a bemutatott szakember(ek) végzettségét, képzettségét
igazoló oklevél másolatát.
*
A Kbt. így rendelkezik:
76. § (6) Az értékelési szempontoknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:
a) a szerződés tárgyához kell kapcsolódniuk;
c) biztosítaniuk kell a 2. § (1)–(5) bekezdésében foglalt alapelvek betartását;
*
A műszaki leírás, ill. a dokumentáció nem tartalmaz utalást arra, hogy a teljesítés során dietetikus
és ortopéd szakorvos igénybevételére szükség lenne. Ráadásul a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő
dietetikus, 1 fő ortopéd szakorvos bemutatása azért sem lehetséges, mert a teljesítésbe ilyen
szakemberek bevonása nem szükséges. Mindez azt jelenti, hogy ezen értékelési szempont
nem kapcsolódik a szerződés tárgyához, ezért jogellenes.
Kérjük, hogy a felhívást akként módosítani szíveskedjenek, hogy nem kerül értékelésre a
bemutatott dietetikus és ortopéd szakorvos.
*
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Azon esetben, amennyiben az Ajánlatkérő a felhívást nem módosítja fenti kérelmünknek
megfelelően, úgy kénytelenek leszünk a jogsértés miatt a Közbeszerzési Döntőbizottságnál
jogorvoslati eljárást kezdeményezni.
Budapest, 2018. február 12.
Tisztelettel:

Varga Katalin
meghatalmazott
Hungária Med-M Kft.
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