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I. fejezet
AZ AJÁNLATTÉTELHEZ SZÜKSÉGES ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
1. Az ajánlat költségei
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie.
Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás
lefolytatásának eredményétől függetlenül.
2. A felhívás, illetőleg a jelen közbeszerzési dokumentum pontosítása, kiegészítő információk nyújtása,
helyszíni bejárás
Ajánlattevő – a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő információért fordulhat írásban az ajánlatkérőhöz az
ajánlattételi felhívás 1. pontjában megadott elérhetőségek valamelyikén. Az ajánlatkérő írásban válaszol a felhívás és
a közbeszerzési dokumentumok pontosítására vonatkozó minden egyes kérdésre.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy kizárólag az írásos formában beérkezett kérdések kerülnek megválaszolásra, illetve
ezen írásos válaszok vehetőek figyelembe az ajánlat elkészítésekor. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást
ajánlattevők azon faxszámára küldi meg, amelyet a regisztrációs lapon írásban megadnak.
Ajánlatkérő az így megadott faxszámok helytelensége, illetve technikai hiba miatti meg nem érkezés esetén
semminemű felelősséget nem vállal.
Amennyiben ajánlattevő faxszámára az értesítés megküldése nem lehetséges, úgy azt ajánlatkérő az ajánlattevő által
a regisztrációs lapon megadott elektronikus levélcímére (e-mail) is megküldi.
Ajánlatkérő az így megadott elektronikus levélcím (e-mail) helytelensége, illetve technikai hiba miatti meg nem
érkezés esetén sem vállal semminemű felelősséget.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
3. Az ajánlat elkészítése
3.1. Az ajánlattevő, az alvállalkozó, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezetek által benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb dokumentumok formáját (alakiságát) a jelen
dokumentum vonatkozó pontja tartalmazza.
3.2. A jelen közbeszerzési dokumentum II. (közbeszerzési műszaki leírás) és III. (szerződés-tervezet) fejezete
tartalmazza a szerződéses feltételeket.
Az ajánlatkérő számára hátrányosabb (azaz a szerződéses követelményeknek meg nem felelő) feltétel
megadása az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezőbb feltételek megadása nem befolyásolja az ajánlattevő
ajánlatának a Kbt. 69. § (3) bekezdés szerint értékelését.
3.3. Az ajánlat érvénytelen, ha ajánlattevő ajánlatát bármilyen feltételhez köti, továbbá akkor is, ha
többváltozatú ajánlatot tesz. Ajánlatkérő többváltozatú ajánlatnak tekint minden olyan ajánlatot, amely a
megvalósítás tekintetében több javaslatot tartalmaz.
3.4. Ahol ajánlatkérő valamely irat, IV. fejezetben meghatározott formában történő benyújtását írta elő, ott a IV.
fejezetben csatolt iratminta kitöltése és benyújtása javasolt, de ajánlatkérő által előírt valamennyi információt,
adatot tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben az alkalmas alkalmasság, feltétel etc.
megállapítására.
3.5. A benyújtott iratoknak, igazolásoknak, nyilatkozatoknak, dokumentumoknak, leírásoknak, stb.
alkalmasnak kell lennie az alkalmasság, illetve az adott érvényességi követelményeknek való
megfelelőség megállapítására.
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4. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke
Az ajánlatnak lehetőleg sorrendben az alábbi okiratokat és nyilatkozatokat kell tartalmaznia:
1.

Fedőlap, a IV. fejezetben meghatározott formában, megfelelően kitöltve;

2.

Tartalomjegyzék;

3.

Felolvasólap és nyilatkozat az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi eleméről, a IV. fejezetben
meghatározott formában, kitöltve, cégszerűen aláírva;

4.

Ártáblázat, a IV. fejezetben meghatározott formában, soronként maradéktalanul kitöltve, papír
alapon cégszerűen aláírva és elektronikus adathordozón szerkeszthető formában (.xls.
vagy .xlsx);

5.

Teljességi nyilatkozat. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, a IV. fejezetben
meghatározott formában, kitöltve, cégszerűen aláírva eredeti aláírt példányban tekintettel a Kbt.
47. § (2) bekezdésében foglaltakra;

6.

Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 66. § (4) bekezdés),
a IV. fejezetben meghatározott formában, kitöltve, cégszerűen aláírva;

7.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a
cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján
ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kbt. 66. § (6) bekezdésére tekintettel az alábbiak szerinti nyilatkozatok, a IV. fejezetben
meghatározott formában, kitöltve, cégszerűen aláírva;

8.

Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozata, melyben megnevezi a
közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni, a IV. fejezetben meghatározott formában, kitöltve, cégszerűen aláírva;
Figyelem! Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!
Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata, amelyben megnevezi
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja szerint megnevezett részek tekintetében igénybe venni
kívánt és az ajánlat (részvételi jelentkezés) benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, a IV.
fejezetben meghatározott formában, kitöltve, cégszerűen aláírva;
Figyelem! Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!

9.

Ajánlatkérő a fentiek szerinti nyilatkozatok vonatkozásában felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy
alvállalkozónak a Kbt. 3. § 2. pontjában meghatározott fogalmi körbe tartozó személyek
minősülnek.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában
köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a
szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót
még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe
venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.
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A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat, a IV. fejezetben meghatározott formában,
kitöltve, cégszerűen aláírva, amelyben megnevezi a részére az alkalmasság igazolásához
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezete(ke)t, és az ajánlattételi felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket),
melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
10.

Figyelem! Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!
A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó
követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a
szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés
teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke a Kbt. 65. § (9)
bekezdésben foglaltaknak megfelel [Kbt. 65. § (9) bekezdés].

11.

12.

A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben foglalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt. (adott esetben)
A Kbt. 67. § (4) bekezdése értelmében ajánlattevő azon nyilatkozata, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót, valamint tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésére
az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2)
bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá, a IV. fejezetben meghatározott formában; kitöltve,
cégszerűen aláírva.
Ajánlattevőnek abban az esetben is nyilatkoznia kell, ha nem vesz igénybe alvállalkozót,
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet!
Azok az okmányok, nyilatkozatok, amelyek igazolják ajánlattevő, alvállalkozó és Kbt. 65. § (7)
bekezdés szerint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet jogszerű működését:

13.

Ajánlattevő, valamint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet – amennyiben cégnek
minősül – csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben megjelöli a
cégjegyzékszámát, a IV. fejezetben meghatározott formában.
egyéni vállalkozónál, az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
rendelkezései figyelembevételével, egyéni vállalkozó csatoljon:

14.

a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó
megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az igazolványszámát, vagy az adószámát.
Egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű
másolatának ajánlatban történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság
igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat)

15.

az ajánlatot aláíró személy(ek) cégaláírási nyilatkozatának vagy aláírási-mintájának
egyszerű másolata, vagy részükre a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított
tisztségviselőktől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás (amely
tartalmazza a meghatalmazott aláírás mintáját is), vagy a letelepedése szerinti országban
elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot, azok vonatkozásában,
akik az ajánlatot aláírják;
Amennyiben ajánlattevő, alvállalkozó, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti szervezet természetes
személy, úgy a 13-15. pontok szerinti dokumentumokat az ő vonatkozásában értelemszerűen
nem kell az ajánlathoz csatolni.
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16.

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kbt. 114. § (1) bekezdése szerinti a kizáró okok fenn
nem állásáról szóló cégszerűen aláírt nyilatkozata, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésének
k) pont kb) pontjára vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és
10. § g) pont gb) alpontja szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatok.

17.

Külföldi székhelyű ajánlattevő/alvállalkozó/kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
esetében, amennyiben az ajánlatkérő által kötelezően előírt dokumentum valamelyike a
letelepedése szerinti jogszabályok értelmében nem értelmezhető, úgy az adott
személynek/szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy a vizsgálni kívánt információ mely jogszabály
értelmében, mely okiratból állapítható meg és ezen okiratot/dokumentumot kell az előírt
formában benyújtani.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők kötelesek becsatolni azt, az összes érintett
ajánlattevő által aláírt megállapodást is, amely tartalmazza:
a) az ajánlattevők adatait (név, székhely),
b) a konzorciumot vezető ajánlattevő megnevezését, aki jogosult a közös ajánlattevők
képviseletére (a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését),
c) az ajánlattevők közötti együttműködés szabályait és a feladatmegosztást,
d) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért
egyetemleges felelősséget vállalnak.

18.

Közös ajánlattétel esetén – amennyiben a közös ajánlattételre vonatkozó együttműködési
(konzorciumi) megállapodás másként nem rendelkezik – számla benyújtására, kizárólag a
konzorcium vezetője jogosult [nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a konzorcium vezetője
köteles a számla ellenértékével a konzorcium többi tagja felé elszámolni, a nem megfelelő
elszámolás vagy az elszámolás elmaradásával kapcsolatban a konzorcium többi tagja nem
érvényesíthet követelést ajánlatkérővel szemben].
A közös ajánlattételt létrehozó szerződés az ajánlat benyújtásának napján érvényes és
hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatóság nem függ
felfüggesztő, hatályba léptető, illetve bontó feltételtől, valamint harmadik személy vagy hatóság
jóváhagyásától.
Nyertesség esetén a közös ajánlattételt létrehozó szerződésnek érvényesnek kell lenni a
szerződésből fakadó valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítéséig.
Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő
tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §]
kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve
felhívását a 4.13.b. pont szerinti képviselőnek küldi meg. (Kbt. 35. § 4) bekezdés)
Kérjük, hogy a Felolvasólap kitöltésénél e tényre figyelemmel lenni szíveskedjenek!
A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta
után változás nem következhet be.

19.

A pénzügyi, gazdasági alkalmasságot igazoló nyilatkozat (P/1.), a IV. fejezetben
meghatározott formában, kitöltve, cégszerűen aláírva.

20.

A műszaki, szakmai alkalmasságot igazoló nyilatkozat (M/1.), a IV. fejezetben
meghatározott formában, kitöltve, cégszerűen aláírva, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §
szerinti igazolás, egyszerű másolatban.

21.

A műszaki, szakmai alkalmasságot igazoló nyilatkozat (M/2.), a IV. fejezetben
meghatározott formában, kitöltve, cégszerűen aláírva, és a felhívásban meghatározott
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igazolások.

22.

Az ajánlattevőnek a jelen közbeszerzési dokumentumban szereplő minimum feltételeknél
kedvezőbb ajánlat benyújtása esetén, az előírtaknál kedvezőbb ajánlati feltételeket egy külön
lapon összegezve csatolniuk kell benyújtandó ajánlatukhoz (adott esetben)

23.

Ajánlattevő ajánlatában csatolja cégszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
ajánlatkérőnek a közbeszerzési műszaki leírásban felsorolt székhelye, telephelyei
vonatkozásában, azok legfeljebb 30 kilométeres körzetében mely személyek (alvállalkozók)
vesznek részt a teljesítésben. A nyilatkozatban kérjük megadni az igénybe venni kívánt
személyek nevét.

24.

Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítési helyekről (IV. fejezetben található nyilatkozatminta szerinti
tartalommal)

5. Az ajánlati árak
5.1. Ajánlattevőnek az egyösszegű nettó ajánlati árat – a jelen közbeszerzési dokumentum II. fejezetében
található közbeszerzési műszaki leírásban meghatározottakra tekintettel – a jelen pont és a
közbeszerzési dokumentum IV. fejezete szerinti „Ártáblázat” szerint kell megadnia.
5.2.

Ajánlattevőnek az Ártáblázatban feltüntetett valamennyi sorra árajánlatot kell adnia. A hiányosan
kitöltött ”Ártáblázat” az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

5.3.

Ajánlattevőnek az ajánlati árat úgy kell megadnia, hogy az „Ártáblázat” sorait összesítenie kell. Az
„Ártáblázat” „Egyösszegű nettó ajánlati ár” rovatában szereplő összeg kerül értékelésre egyszerű
sorba rendezéssel. Ajánlattevőknek az egységárakat nettó Ft összegben kell megadniuk.

5.4.

Az egységárakat ÁFA (Általános Forgalmi Adó) nélkül magyar forintban kell megadni, de tartalmaznia
kell minden egyéb járulékos költséget kivéve a területileg illetékes közútkezelő által előírt szakfelügyeleti
vagy eljárási díját, továbbá minden vámot, adót és egyéb illetéket, amit a nyertes Ajánlattevőnek a
szerződés alapján, vagy bármely más okból kell fizetnie. A nyertes Ajánlattevőt terheli a szabadalommal
védett termékek, eljárások jogdíja is, amit szintén az egységárakba kell beépíteni. Az ajánlati ár nem
köthető semmilyen külföldi fizetőeszköz árfolyamához.

5.5.

Ajánlattevők az ajánlati ár megadásakor nettó összeget tartoznak szerepeltetni.

5.6.

Az „Ártáblázat” sorait, oszlopait, azok tartalmát Ajánlattevő nem módosíthatja, azokból sorokat,
oszlopokat törölni, sorokkal, oszlopokkal azokat kiegészíteni nem lehet, ellenkező esetben az
ajánlat érvénytelen.

5.7.

Az „Egyösszegű nettó ajánlati ár” kizárólag az ajánlatok összehasonlítására szolgál, mely „Egyösszegű
nettó ajánlati ár” a keretszerződésben nem kerül rögzítésre. A keretszerződésben kizárólag az
egységárak kerülnek rögzítésre, az elszámolás a megrendelt mennyiség és az egységárak figyelembe
vételével történik.

5.8.

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, ha az ajánlati árat az ebben a pontban foglaltaktól eltérően adja meg.

6. Szerződéses árak
6.1.

Ajánlattevő által megadott nettó egységárak módosítására a szerződés hatálya alatt a
szerződéstervezetben foglaltak szerint van lehetőség.

6.2.

Amennyiben az ajánlattevő a 6.1. pontban meghatározott feltételektől eltérő feltételekkel nyújtja be
ajánlatát, az ajánlatkérő – mint a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeknek nem megfelelő
ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.

7. Az ajánlat pénzneme
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Az ajánlattevő az árakat HUF ár megjelölésével adhatja be. Egyéb devizanemben megadott árak esetén
az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.
8. Az ajánlatok benyújtása
8.1.

Az ajánlatoknak legkésőbb a felhívás 17. pontjában megjelölt időpontig meg kell érkezniük az
ajánlatkérőhöz a felhívás 18. pontjában megadott címre. Az ajánlatokat ajánlatkérő érkezteti, aki
biztosítja, hogy az ajánlat tartalma a felbontás időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé.

8.2.

Ajánlatkérő kifejezetten felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig megtörténik. A postai
küldemények elirányításából, elvesztéséből, vagy késedelmes kézbesítéséből eredő összes kockázat az
ajánlattevőt terheli. A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének
megállapítása céljából bontható fel, melyről ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel. Jelen tájékoztatás
értelemszerűen irányadó az esetleges hiánypótlás esetén benyújtandó okiratokra is.

9. Késedelmes ajánlatok
Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, melyet az általa előírt ajánlattételi határidőn túl kap meg, a Kbt. 73. §
(1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek nyilvánít, amely ajánlatok azonban a Kbt. 46. § (2)
bekezdése szerinti iratnak minősülnek. A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő
személyének megállapítása céljából bontható fel, melyről ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel.
10.

Az ajánlatok felhasználása
Ajánlatkérő ajánlattevők ajánlatait kizárólag a jelen közbeszerzési eljárás keretében használhatja fel.
Amennyiben bármelyik ajánlattevő üzleti titokra hivatkozással ajánlata bármely részének nyilvánosságra
hozatalát megtiltja, úgy az üzleti titok körébe eső ajánlati részt az ajánlatában jól elkülönített módon kell
benyújtania. Az ajánlat üzleti titoknak minősülő részével kapcsolatosan a Kbt. 44. §-a az irányadó.

11.

Szerződés
11.1.

A szerződés feltételeit (szerződéstervezet) a III. fejezet tartalmazza.

11.2.

A szerződés aláírásához – ha ezt nem az ajánlattevő erre feljogosított tisztségviselői kívánják megtenni –
az Ajánlattevőt képviselő cég vagy személyek számára a szerződés aláírására felhatalmazó külön
eredeti közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás szükséges abban
az esetben is, ha az ajánlatot az Ajánlattevő képviseletében megfelelő meghatalmazással rendelkező
más cég vagy személy nyújtotta be, azonban ez a meghatalmazás a szerződés aláírására vonatkozó
kifejezett felhatalmazást nem tartalmaz.

11.3.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés időpontjában a nyertes ajánlattevőnek a
szerződés megkötése céljából rendelkezésre kell állnia, ellenkező esetben a szerződés megkötésének
az ajánlattevőnek felróható okból történő elhalasztása a szerződéskötéstől történő elállásnak minősülhet,
és annak minden következményét a nyertes ajánlattevő vállalja. Ajánlatkérőnek a szerződést a nyertes
ajánlattevővel a Kbt.-ben rögzített időkorlát között meg kell kötnie. Ajánlattevő a szerződés neki felróható
okból történő késedelmes megkötésére a teljesítés során sem hivatkozhat.

12. Az ajánlattételi felhívásban és a jelen közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.
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II. fejezet
Közbeszerzési műszaki leírás
(specifikáció)
„Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás/2018.”
Amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tett
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden
esetben oda kell érteni! (A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésével összhangban.)
1. A beszerzés tárgya
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban „NÚSZ Zrt.” vagy „ajánlatkérő”) mindenkori munkavállalói
részére a kötelező orvosi alkalmassági vizsgálat elvégzése.
2. Ajánlatkérés tárgya
A) Foglalkozás-egészségügyi ellátás (alapellátás) és foglalkozás-egészségügyi „C” kategória vizsgálat
B) Foglalkozás-egészségügyi ellátás (alapellátás) és foglalkozás-egészségügyi „D” kategória vizsgálat
C) Monitor előtti munkavégzés miatti szemészeti szakvizsgálat (kettő évente kötelező)
3. Foglalkozás-egészségügyi ellátás (alapellátás)
Nyertes ajánlattevőnek az alábbiak szerinti feladatokat szükséges ellátnia:
a) a foglalkozás-egészségügyi kategória besorolás alapján a nem csoportos (10 vagy kevesebb fő) munkaköri
alkalmassági vizsgálatok (előzetes, időszakos, soron kívüli, záró, munkakör változás esetén) elvégzése,
alkalmassági vélemény kiadása Budapesten a XIII. kerületben és a telephelyek 30 km-es körzetében a
bejelentkezéstől számított 3 munkanapon belül; A teljesítési helyeket a b) pont alatti táblázatban kell megadni
b) évenkénti csoportos (10-nél több fő) alkalmassági vizsgálatok elvégzése (a teljesítés helye: az alábbi
táblázatban „igen”-nel megjelölt esetekben a telephelyeken ill. azon a településen, ahol a telephely van
(Budapesten a XIII. kerületben), a táblázatban nem jelölt esetekben pedig a telephelyek 30 km-es körzetében)
a bejelentkezéstől számított 3 munkanapon belül, telephelyekre kihelyezett csoportos vizsgálat esetén 2
héten belül.
Az ajánlattevőnek meg kell jelölnie, hogy az egyes telephelyek esetében hol biztosítja a szolgáltatást (rendelő
címe, vagy mobil szolgáltatás).
A táblázat az a) és b) pontban meghatározott szolgáltatás teljesítési helyeit is jelöli.
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csoportos
alkalmassági
vizsgálat
szükségessége a
telephelyen (3/b
pont szerint)
Területi egységek
JOGI
ÖSSZES
Ajánlatkérő
ÁLLOMÁNY
Ssz.
LÉTSZÁM
székhelye és
NÉLKÜL
(fő)
telephelyei
(fő)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

NÚSZ Zrt. központ
Budapest
Újhartyán
Lajosmizse
Szolnok
Békéscsaba
Szeged (Budapesti
út 4.)
Szeged (Wimmer
Fülöp u. 1.)
Kiskunhalas
Gyöngyös
Debrecen
Nyíregyháza
Miskolc
Rajka
Hegyeshalom
Székesfehérvár
Veszprém
Szombathely
Budaörs
Dunaújváros
Pécs
Budapest /M3 12/

232

217

24
2
17
12

24
2
16
12

4

4

21

21

7
12
2
2
2
16
15
6
2
19
6
13
15
26

7
12
2
2
2
16
13
6
2
19
6
13
15
24

igen
igen

igen

igen
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A vizsgálat helyszíne
(ajánlattevőnek kell kitöltenie és
ajánlatához csatolnia)
A táblázatot ajánlattevő az iratminták
között is megtalálja
Valamennyi sort ki kell tölteni.
csoportos ellátás
nem csoportos
esetén:
ellátás esetén:
- Az „igen”-nel jelölt Budapesten a XIII.
sorokban fel kell
kerületi helyszínt
tüntetni, a NÚSZ
kell feltüntetni
telephelyét vagy az Budapesten kívül
adott településen az
telephelyek
ajánlattevő által
esetében a 30 kmmegajánlott más
es körzetben
helyszínt
található teljesítési
A nem jelölt
helyet kell megadni
esetekben pedig a
telephelyek 30 kmes körzetében lévő
teljesítési helyet
kell megjelölni.
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25.
26.
27.
28.
29.

Gödöllő (APM)
Gödöllő (Berger
udvar)
Budapest /DélPest/
Kál
Emőd
Hajdúböszörmény
Ófehértó
Bicske

30.

22.

25

25

12

12

5

4

118
20
13
10
14

109
20
13
10
12

igen
igen

Lébény

26

26

igen

31.

Balatonvilágos

15

15

32.

Fonyód

1

1

33.

Eszteregnye

27

25

34.

Hajdúnánás

2

2

35.

Szada

4

4

747

713

23.
24.

Összesen

igen

igen

c) a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálása;
d) foglalkozási megbetegedések bejelentése a területileg illetékes szakhatóságok felé;
e) részvétel a súlyos munkabalesetek kivizsgálásában, a nem súlyos balesetek esetében visszajelzés a
vizsgálatban történő részvételről;
f)

javaslattétel a veszélyforrások megszüntetésére és az érintett munkavállalók rehabilitációjára;

g) a munkahelyi veszélyforrások feltárása és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata;
h) a munkavállalókat érő egészségkárosító megterhelések, kóroki tényezők és kockázatok feltárása;
i)

előzetes egyeztetés esetén részvétel szemlékben, munkaterület bejárásokban;

j)

évente egyszer munkahigiéniás bejárás tartása az összes telephelyen legkésőbb az adott naptári év
december 31. napjáig;

k) közreműködés a
megoldásában;
l)

foglalkozás-egészségügyi,

fiziológiai,

ergonómiai

és

munka-higiénés

feladatok

közreműködés az elsősegélynyújtás és a sürgős orvosi ellátás megtervezésében és lebonyolításában;

m) részvétel a kockázatértékelés,
kockázatfelmérésekben

kockázatbecslés

biológiai

kockázatbecslés,

és

a

pszichoszociális

n) a munkahelyen fellépő elektromágneses terek hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó kockázatértékelés
elkészítése;
o) részvétel műszakonkénti és munkaterületenkénti elsősegélynyújtás szervezésében, oktatásában;
p) az egyéni védőeszközökkel és a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítás és
tanácsadás;
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q) az elvégzett vizsgálatok dokumentálása a kötelezően használatos formanyomtatványokon;
r)

szükség esetén a kötelezően előírt bejelentési és adminisztrációs kötelezettségek, egészségügyi
dokumentációk készítése a területileg illetékes szakhatóságok felé;

s) oltási kampányok megszervezése, oltások beadása;
t)

gyors kommunikációs rendszer kiépítése a háziorvosokkal;

u) részvétel az ajánlatkérő által kialakított hiányzás-csökkentő program kialakításában, igénytől függően a
visszatérő betegségek vizsgálatában, szűrésében, munka-alkalmasságának vizsgálatában, a gyakori
betegségek statisztikai kimutatásában, javaslattétel az ezen statisztikákban szereplő betegségek kampányszerű szűrésére;
v) jogszabályváltozások követése és a munkáltató (vagy képviselőjének) tájékoztatása.
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a fentiekben nem említett feladatokon túl a 27/1995. (VII.25.) NM rendeletben és
a 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben meghatározott kötelezettségek ellátása.
4. Egyéb rendelkezések
Az egyes telephelyektől a foglalkozás-egészségügyi rendelő maximum 30 km távolságra lehet;
Nyilvántartás vezetése az elvégzett vizsgálatokról valamint az alkalmassági vizsgálatok lejárata előtt jelzés (emailben) az újabb vizsgálat szükségességéről.
Ajánlatkérő rugalmasságot vár el ajánlattevőtől abban a tekintetben, hogy amennyiben az adott évben a jelzett
létszámmal nem kerül megrendelésre az adott munka, úgy az adott soron fel nem használt összeg más évre, más
vizsgálatra átvihető legyen.
5. Ajánlatkérő székhelyén és telephelyein az alábbiak szerint oszlik meg a foglalkoztatott létszám az ajánlattételi
felhívás megküldésének időpontjában.

Ssz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Területi
egységek
Ajánlatkérő
székhelye és
telephelyei

ÖSSZES
LÉTSZÁM (fő)

JOGI
ÁLLOMÁNY
NÉLKÜL
(fő)

232

217

24
2
17
12

24
2
16
12

4

4

21

21

7
12
2
2
2

7
12
2
2
2

NÚSZ Zrt.
központ
Budapest
Újhartyán
Lajosmizse
Szolnok
Békéscsaba
Szeged
(Budapesti út 4.)
Szeged (Wimmer
Fülöp u. 1.)
Kiskunhalas
Gyöngyös
Debrecen
Nyíregyháza
Miskolc
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Rajka
Hegyeshalom
Székesfehérvár
Veszprém
Szombathely
Budaörs
Dunaújváros
Pécs
Budapest /M3 12/
Gödöllő (APM)
Gödöllő (Berger
udvar)
Budapest /DélPest/
Kál
Emőd
Hajdúböszörmény
Ófehértó
Bicske
Lébény
Balatonvilágos
Fonyód
Eszteregnye
Hajdúnánás
Szada
Összesen

16
15
6
2
19
6
13
15
26
25

16
13
6
2
19
6
13
15
24
25

12

12

5

4

118
20
13
10
14
26
15
1
27
2
4
747

109
20
13
10
12
26
15
1
25
2
4
713

Ajánlattevő ajánlatában csatolja cégszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ajánlatkérő fenti táblázatban felsorolt
székhelye, telephelyei vonatkozásában, azok legfeljebb 30 kilométeres körzetében mely személyek vesznek részt
(ajánlattevő vagy alvállalkozók) a teljesítésben. A nyilatkozatban kérjük megadni az igénybe venni kívánt természetes
személyek nevét, továbbá a teljesítési hely (rendelő) címét is. Minden telephelyhez szükséges egy, a feltételeknek
megfelelő szakember (rendelő) rendelő megadása.
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III. fejezet
SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS
(TERVEZET)
amely létrejött egyrészről:
Neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Bankszámlaszáma:
Adóigazgatási száma:
továbbiakban:

Szolgáltató

másrészről:
Neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Bankszámlaszáma:
Adóigazgatási száma:
továbbiakban:

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
H-1134 Budapest, Váci út 45. B épület
Cg. 01-10-043108
K&H Bank 10402142-49555557-57541131
12147715-2-44
Megrendelő

(együttesen a továbbiakban: Felek) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:
1. A szerződés előzménye
1.1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része
alapján, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint nemzeti eljárásrendben, hirdetmény nélküli
közbeszerzési eljárást indított „Foglalkozás - egészségügyi szolgáltatás/2018.” tárgyában. Az eljárás
nyertese Szolgáltató lett.
1.2. Felek megállapítják továbbá, hogy az eljárást megindító felhívásban és a felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumokban rögzített feltételeket Szolgáltató ajánlatában elfogadta.
1.3. A fenti előzmények rögzítését követően Szerződő Felek az eljárást megindító felhívásban és felhívást
kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban, illetve a nyertes ajánlatban rögzített feltételek mellett az alábbi
szolgáltatási szerződést kötik.
2. Értelmező rendelkezések
2.1. „Szolgáltató”, azaz nyertes Ajánlattevő, akinek ajánlatát Megrendelő elfogadta, de semmiképpen sem az,
akire Szolgáltató a jogait és kötelezettségeit a Megrendelő hozzájárulása nélkül ruházza át.
2.2. „Felek” jelentik együttesen Megrendelőt és a Szolgáltatót.
2.3. „Keretszerződés”-en magát a jelen szerződést, a Megrendelő által a közbeszerzési eljárásban kiadott
felhívást és felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumot, az esetleges kérdésekre adott ajánlatkérői
válaszokat (kiegészítő tájékoztatás), valamint Szolgáltató ajánlatát kell érteni, melyek a felek akaratának
értelmezéséhez szükségesek.
2.4. „Szolgáltatás” jelenti a szerződés tárgyát, azaz Megrendelő részére foglalkozás - egészségügyi szolgáltatás
nyújtását.
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3. A szerződés tárgya
3.1. Szolgáltató a közbeszerzési eljárásban beadott ajánlata szerint elvállalja Megrendelő munkavállalói számára
foglalkozás - egészségügyi szolgáltatás nyújtását az alábbiak szerint:
A) Foglalkozás-egészségügyi ellátás (alapellátás) és foglalkozás-egészségügyi „C” kategória
vizsgálat,
B) Foglalkozás-egészségügyi ellátás (alapellátás) és foglalkozás-egészségügyi „D” kategória
vizsgálat,
C) Monitor előtti munkavégzés miatti szemészeti szakvizsgálat (kettő évente kötelező),
D) Évente egyszer munkahigiénés bejárás tartása az összes telephelyen legkésőbb az adott
naptári év december 31. napjáig.
3.2. A szolgáltatás, illetve az annak keretében ellátandó részfeladatok pontos leírását és követelményeit a felhívás
és a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum (különös tekintettel az annak részét képező
közbeszerzési műszaki leírás), valamint Szolgáltató ajánlata tartalmazzák. Amennyiben a jelen szerződés
törzsszövege és mellékletei között ellentmondás van, úgy a felek jogviszonyára elsődlegesen a jelen
szerződés törzsszövege, másodlagosan a közbeszerzési műszaki leírás, harmadsorban a többi
közbeszerzési dokumentum az irányadóak.
4. A díj
4.1. Felek a 3.1. pont szerinti szolgáltatás ellenértékét – a 2. sz. melléklet szerinti Ártáblázat alapján a Megrendelő
által kibocsátott eseti megrendelések alapján - az alábbiak szerint határozzák meg:
4.1.1. a

3.1.A

pont

tekintetében

………………………..

Ft+Áfa/fő/év,

azaz

………………………………………forint+Áfa/fő/év;
4.1.2. a 3.1.B pont tekintetében ……………………….. Ft+Áfa/fő/év, azaz ………………………………
forint+Áfa/fő/év;
4.1.3.a 3.1.C pont tekintetében ……………………….. Ft+Áfa/fő/év, azaz ………………………………
forint+Áfa/fő/év,
4.1.4.a 3.1.D pont tekintetében ……………………….. Ft+Áfa/telephely/év, azaz ………………………………
forint+Áfa/telephely/év.
4.2. A 4.1. pont szerinti díjak a jelen szerződésben, a közbeszerzési eljárásban kiadott felhívásban és a felhívást
kiegészítő közbeszerzési dokumentumban előírt minőségben elvégzett szolgáltatásra vonatkoznak, és
tartalmazzák a Szolgáltatónál felmerülő valamennyi esetleges költség (különösen kiszállási díj) fedezetét is.
Szolgáltató – feladata ellátásához – semminemű további költségtérítést nem igényelhet.
4.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján elvégzett a 3.1. pont szerinti Megrendelő által
igénybevett szolgáltatás összesített ellenértéke nem haladhatja meg a nettó ……………………..,- Ft + ÁFA,
azaz a nettó ………………………… forint + Áfa összeget.
4.3.1.Szolgáltató a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy jelen keretszerződés aláírása
Megrendelő részéről nem jelent kötelezettséget és kötelezettségvállalást a 4.3. pont szerinti keretösszeg
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maradéktalan felhasználására – a keretösszeg kizárólag jelen keretszerződés hatályát szabályozza.
Megrendelő saját döntése – és a szerződés tartama alatt felmerült igényei – alapján jogosult a 3.1. pont
szerinti szolgáltatásokat igénybe venni a szerződéses keretösszeg erejéig.
4.4 Felek rögzítik, hogy a 4.1. pont szerinti díjak módosítását Szolgáltató naptári évenként (legkorábban a 2020.
évre vonatkozóan) évente egy alkalommal, január 1-i hatállyal – tárgyév január 31-ig-kezdeményezheti - legfeljebb
a tárgyévet megelőző naptári évre számított, a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex (infláció) mértékének
megfelelő mértékben, de legfeljebb 4%-kal. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Szolgáltató nem érvényesít
az adott évben díjemelést, úgy ezen időszakra vonatkozóan díjemelést a későbbiekben – semmilyen jogcímen –
nem érvényesíthet.
4.5 Szolgáltató díjelőleg követelésére nem jogosult.
5. A teljesítés helye és ideje
5.1. A teljesítés helyszínét Megrendelő telephelyei illetve az ajánlattevő ajánlatában megjelölt helyszínek képezik
a jelen szerződés 3. sz. melléklete szerint.

5.2. Szolgáltató a 3.1.A-3.1.C pont szerinti feladatokat, azaz a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás ellátását
Megrendelő részére, a jelen szerződés tartama alatt folyamatosan köteles teljesíteni azzal, hogy a Felek a
3.1.A-3.1.C pont szerinti ellátások, vizsgálatok időpontjairól folyamatosan egyeztetnek.
5.3. Szolgáltató a 3.1.D pont szerinti feladatokat, azaz Megrendelő összes telephelyének munkahigiénés bejárását
az adott naptári év december 31. napjáig köteles teljesíteni azzal, hogy a Felek a bejárások ütemezéséről
előzetesen egyeztetnek annak érdekében, hogy az e pont szerinti határidőig valamennyi telephely
tekintetében sor kerüljön azokra.
6. Fizetési feltételek
6.1. Szolgáltatót előleg nem illeti meg. Megrendelő a szerződésszerű részteljesítésről, vagy az elismerés
megtagadásáról legkésőbb a Szolgáltató erről szóló írásbeli értesítésének kézhezvételéről számított 15
napon belül köteles nyilatkozni jelen szerződés 9. pontja szerint.
6.2. Megrendelő a szerződésszerű részteljesítés elismerése esetén a 6.1 pont szerinti határidőn belül a
vállalatirányítási rendszerében (SAP) pénzügyi teljesítési igazolást (továbbiakban: teljesítési igazolás) állít ki,
melyet Szolgáltató részére elektronikus (e-mail) formában juttat el, a Szolgáltató által megadott e-mail címre.
6.3. Szolgáltatónak számla benyújtására negyedévente egy alkalommal a szerződésszerű részteljesítésnek
igazolását követően jogosult (és egyben köteles) haladéktalanul (de legkésőbb 5 munkanapon belül) az
ellenszolgáltatás összegére vonatkozó számláját kiállítani a teljesítési igazolásban meghatározott
tartalommal.
6.4. Szállító tudomásul veszi és elfogadja, hogy – a 6.4. pont szerinti számla és az ellenszolgáltatás
beazonosíthatósága érdekében – a számlához köteles csatolni a teljesítési igazolást. Vállalkozó tudomásul
veszi és elfogadja továbbá, hogy a számla és annak elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumok
befogadási helye Megrendelő mindenkori székhelyén található Pénzügyi- és Számviteli Osztálya (H-1134
Budapest, Váci út 45. B épület, Pénzügyi- és Számviteli Osztály).
6.5. Szolgáltató által kiállított számlát Megrendelő – a beérkezést követően – ellenőrzi. Jelen szerződés 6.
pontjában szabályozottaktól eltérően – különösen a 6.4. pontban foglaltak be nem tartásával - benyújtott vagy
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hibás számlát Megrendelő jogosult – az írásbeli értesítésében rögzítettek szerint – visszautasítani, Szolgáltató
pedig köteles a szerződésben meghatározottak szerint benyújtani új számláját. A jelen alpont szerinti esetben
Megrendelő fizetési késedelme kizárt.
6.6. Ha a Megrendelő a számlát vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogásolja, akkor az erről szóló írásbeli
értesítést követően Ajánlattevő a nem vitatott tételek tekintetében szintén új számlát köteles kiállítani, az
értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok összege
vonatkozásában Felek egyeztetni kötelesek. A jelen alpont szerinti esetekben Megrendelő fizetési késedelme
kizárt.
6.7. Megrendelő a Szolgáltató által szabályszerűen kiállított és hivatkozott melléklettel megküldött számlát a Ptk.
6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a kézhezvételtől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.
6.8. A számla Megrendelő általi késedelmes kiegyenlítése esetén Szolgáltatót a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott
mértékű késedelmi kamat illeti meg.
6.9. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve nem számol el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szolgáltató adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.
6.10. Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató jelen szerződés alapján Megrendelő által teljesítendő kifizetésekre
vonatkozó követeléseinek elévülési ideje a Szolgáltató számlájának fizetési határidejétől számított 1 (egy) év.
7. Szolgáltató jogai és kötelezettségei
7.1. Szolgáltató – a szerződés teljesítése során – köteles figyelembe venni Megrendelő utasításait. Amennyiben
Megrendelő utasításai szakszerűtlenek vagy célszerűtlenek, úgy Szolgáltató a polgári jog szabályai szerint
köteles eljárni.
7.2. Szolgáltató a tevékenységét a tőle elvárható gondossággal, magas színvonalon, a vonatkozó jogszabályi
előírások, valamint a szakmai és etikai szabályok betartásával, Megrendelő érdekeinek figyelembe vételével
köteles végezni.
7.3. Felek a jelen szerződés szerinti feladatokat együttműködve, a jóhiszeműség és tisztesség polgári jogi
követelményrendszere szerint kötelesek ellátni, mások személyiségi és vagyoni jogainak tiszteletben tartása
mellett.
7.4. Szolgáltató – jelen szerződés aláírásával – kijelenti, hogy rendelkezik a szerződés tárgya szerinti feladatok
ellátásához szükséges mindennemű engedéllyel [különösen a 60/2003 (X.20.) ESzCsM rendelet szerinti
egészségügyi hatósági engedéllyel] és felhatalmazással.
7.5. Szolgáltató köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a jelen
szerződés teljesítését veszélyeztet(het)i vagy gátol(hat)ja. Az értesítés elmulasztásából eredő minden kárért
Szolgáltató felel.
7.6. Felek rögzítik, hogy a szolgáltatás végzése során, valamint a szolgáltatással összefüggésben a Megrendelő
vagy harmadik személy ingatlanában, ingóságaiban, testi épségében, egészségében bekövetkezett kárért
Szolgáltató tartozik felelősséggel a polgári jog szabályai szerint.
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8. Teljesítési segéd igénybe vétele
8.1. Szolgáltató teljesítési segédet a Kbt. 138-139. §.ai szerint vehet igénybe.
8.2. Szolgáltató a jogosan igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el, míg
alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett
volna be.
9. Teljesítés igazolása
9.1. Amennyiben a Szolgáltató teljesítése során a teljesítés hibája vagy egyéb kifogás kerül megállapításra, Felek
jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a hiányokat, hibákat, az azok javítására adott határidőt és egyéb
feltétel(eke)t. Amennyiben Szolgáltató vitatja a Megrendelő kifogását, úgy Felek egyeztetni kötelesek.
9.2. Szolgáltató köteles minden negyedév utolsó napján teljesítmény jegyzéket átadni Megrendelő részére, mely
tartalmazza a tárgynegyedévben a 3.1.A-3.1.C pont szerinti szolgáltatást igénybevevő munkavállalók nevét és
beosztását. A tárgyév utolsó negyedévére vonatkozóan Szolgáltató olyan teljesítmény jegyzéket köteles
Megrendelő részére átadni, mely tartalmazza az adott negyedévben a 3.1.D pont szerint megtartott
munkahigiénés bejárással érintett valamennyi megrendelői telephelyet. Megrendelő a Szolgáltató
szerződésszerű részteljesítést követően, a teljesítmény jegyzék kézhezvételét követően negyedévente, a 6.
pont szerinti teljesítési igazolást bocsát ki.
9.2.1.Felek rögzítik, hogy a 4.1.A-4.1.C pont szerinti díjazásra (Ft+Áfa/fő/év) Szolgáltató jogosulttá válik a
3.1.A-3.1.C pont szerinti szolgáltatás Megrendelő munkavállalója általi igénybevétele és a szolgáltatás
szerződésszerű teljesítése esetén.
9.2.2.Felek rögzítik, hogy a 4.1.D pont szerinti díjazásra (Ft+Áfa/telephely/év) Szolgáltató jogosulttá válik a
3.1.D pont szerinti szolgáltatás szerződésszerű teljesítése esetén.
9.3. A szerződésnek megfelelő vagy meg nem felelő teljesítés esetleges elfogadása a Megrendelő részéről nem
jelent lemondást a szerződésszegésből eredő további igények érvényesítéséről.

10. Szerződés időbeli hatálya, szerződés megszűnése, szerződésszegés és következménye
10.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és 2021. március 31. napjáig tartó
határozott időtartamra jött létre. (kivéve a 10.2. pont szerinti esetet).
10.2. Jelen szerződés hatályát veszti a Felek erre irányuló külön jognyilatkozata nélkül is, amennyiben a 4.3.
pontban meghatározott keretösszeg kimerül, akár a 10.1. pont szerinti határozott időtartam lejártát
megelőzően is.
10.3. Jelen szerződés megszűnik az alábbi esetekben:


a Felek erre irányuló, írásban rögzített közös megegyezése esetén, a közösen meghatározott
időpontban;



a 10.1. pont szerinti esetben, a határozott időtartam leteltével, kivéve a 10.2. pont szerinti esetet;



a 10.2. pont szerinti esetben a 4.3. pont szerinti keretösszeg kimerülésének a napján, akár a 10.1.
pont szerinti határozott időtartam lejártát megelőzően is;
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a 10.4. pont szerinti rendes felmondással, a felmondási idő lejártának a napján;



a 10.5. pont szerinti rendkívüli felmondással, a felmondás napján.

10.4. Felek bármelyike jogosult jelen szerződést írásban, a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal –
indokolás nélkül, 3 hónapos felmondási idővel – felmondani (rendes felmondás).
10.5. Ha Szolgáltató késedelmesen teljesít, jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeinek határidőben
nem tesz eleget, illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségeit,
Megrendelő a szerződésszegés tényét írásban, feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével felhívja
Szolgáltatót a szerződésszegés megszüntetésére. Ha Szolgáltató a Megrendelő által megszabott
mindenkori határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére,
Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést (rendkívüli felmondás), és kötelezheti Szolgáltatót
meghiúsulási kötbér fizetésére, melynek mértéke a 4.3. pont szerinti keretösszeg még fel nem használt
részének (értékének) 20 %-a, valamint érvényesítheti a szerződésszegésből eredő, igazolt kárainak
megtérítését Szolgáltatótól.
10.6. Ha Szolgáltató nem teljesít a jelen szerződésben vagy a Felek által meghatározott teljesítési határidőre,
akkor Megrendelő késedelmi kötbér fizetésére kötelezi Szolgáltatót, melynek mértéke a késedelemmel
érintett eseti megrendelés nettó díjának – mint vetítési alapnak – a 2%-a, a késedelem mindazon naptári
napjára, amely eltelik az elmulasztott teljesítési határidő és a teljesítési igazolás kiállítása között. A
késedelmi kötbér maximális mértéke a vetítési alap 20%-a.
10.7. Megrendelő a kötbért, illetve a kötbér mértékét meghaladó értékű kárigényét jogosult beszámítással
érvényesíteni Szolgáltató még ki nem fizetett számlájával szemben. Felek rögzítik, hogy amennyiben
közöttük más, jelen szerződésen kívüli jogviszonyból eredő, lejárt követelés áll fenn, úgy az ezen más
jogviszonyból eredő követelést a jelen szerződés szerinti elszámolás során beszámítással jogosultak
érvényesíteni egymással szemben.
10.8. A Szolgáltató súlyos szerződésszegése okán Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdés alapján azonnali
hatállyal felmondja a szerződést, amennyiben
- a Szolgáltató tulajdonosi körében közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) kb) alpontjában meghatározott feltétel,
- a Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) kb) alpontjában meghatározott feltétel.
10.9. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a Megrendelő számára megismerhetővé kell tennie, továbbá a 10.8. pont szerinti ügyletekről haladéktalanul
értesíti Megrendelőt.
10.10. Szolgáltató kifejezetten és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a Megrendelő
jogszabály kijelölése alapján a köz érdekében eljáró, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
feladatot végző kizárólagos állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezet, amely tevékenységét a
jogszabályok rá vonatkozó előírásai, valamint a tevékenységének központi költségvetésből történő
finanszírozását szabályozó szerződéseknek megfelelően kell, hogy végezze, és ezen tevékenységből
származó bevételét a központi költségvetés számára köteles megfizetni.
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10.11. Szolgáltató köteles a szerződésszegésből eredő károk megtérítésére a Megrendelő számára. A
szerződésszegésért való kárfelelősség körében a Szolgáltató köteles a Megrendelőnél és/vagy harmadik
személynél keletkezett teljes kárt megtéríteni. A Szolgáltató nem hivatkozhat arra, hogy egy körülmény az
ellenőrzési körén kívül eső, amennyiben például, de nem kizárólag, az a jelen Szerződésben vállalt
kötelezettségei alapján tevékenységéhez kapcsolódik, egyebekben az egyes körülmények azon
megítélésére, hogy a Szolgáltató ellenőrzési körén kívül esnek-e, a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
10.11.1. Amennyiben a Szolgáltató késedelmes teljesítésére hivatkozással a Megrendelő nem
teljesíti, vagy csak részben teljesíti a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségét, úgy az nem
minősül szándékos szerződésszegésnek a Megrendelő részéről.
10.12. Amennyiben a Szolgáltató a jelen szerződésen kívül okoz kárt a Megrendelőnek és/vagy harmadik
személynek, úgy azt a szerződésszegéssel okozott kártérítés szabályai szerint köteles megtéríteni.
11. Értesítések és képviselők
11.1. Felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést - vagy más közlést - írásban kötelesek
megküldeni a másik fél részére személyes kézbesítéssel; vagy postán ajánlott küldeményként; illetve
telefaxon vagy e-mail-en. A kézbesítés időpontjának személyes kézbesítés esetén a címzett fél általi
személyes átvétel időpontját, telefax esetében a sikeres küldést igazoló adási jelentésben szereplő időpontot,
ajánlott postai küldeménynél legkésőbb a postára adást követő 5. (ötödik) munkanapot, míg e-mailes értesítés
esetén a címzett fél szerverére történő megérkezés időpontját kell figyelembe venni.
11.2. Megrendelő kapcsolattartó(i)nak neve, címe, telefonszáma:
név:
cím:

H-1134 Budapest, Váci út 45/B.

tel.:

+36-1-436-8

fax:

+36-1-436-

Szolgáltató kapcsolattartó(i)nak neve, címe, telefonszáma:
név:
cím:
tel.:
fax:
11.3. Felek az előzőekben megnevezett kapcsolattartók személyében vagy a megadott elérhetőségekben
bekövetkezett bármely változást kötelesek haladéktalanul jelezni a másik félnek, mely tájékoztatást a
változástól számított legkésőbb 3 munkanapon belül írásban is kötelesek megismételni.
12. Titoktartás
12.1. A szerződés teljesítése során bármely Fél tudomására jutott olyan információk, amelyek a másik Fél múlt,
jelen vagy jövőbeli fejlesztéseire, üzleti tevékenységeire, termékeire, szolgáltatásaira, alkalmazottaira vagy
technikai ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek és azokat a szerződő felek bizalmasnak
minősítik. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályi kötelezettségek keretei között, a
szerződés időtartama alatt – továbbá annak bármely okból történő megszűnése esetén időbeli korlátozás
nélkül, a továbbiakban is – harmadik személlyel nem közli, nem hozza nyilvánosságra, nem reprodukálja
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semmilyen formában a szerződés teljesítése során tudomásra jutott - legyen az akár szóbeli, akár írásos műszaki, jogi, üzleti információt, tényt, adatot, dokumentumot, információt - ideértve, de nem csak erre
korlátozva a know-how-t, költségekre, eljárásokra, tervekre, adatrendszerekre vonatkozó információkat,
számítógépes programokat - kivéve, ha a közléshez Megrendelő előzetesen, írásban hozzájárult vagy ha
azok jogszabályi, valamint bírósági vagy más hatósági rendelkezés alapján közérdekűnek minősülnek.
12.2. A másik fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a szerződés teljesítése során
használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik féllel nem közölheti,
nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem reprodukálhatja.
12.3. Jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követően korlátlan ideig fennmarad.
12.4. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés előkészítése, teljesítése vagy megszüntetése érdekében
rendelkezésre bocsátott dokumentumokról másolatot nem készíthet, a felesleges munkapéldányokat köteles
megsemmisíteni, továbbá az átvett dokumentumokat a teljesítés után Megrendelőnek köteles visszaadni.
12.5. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség – amennyiben van(nak) – az
alvállalkozó(k)ra, és a Szolgáltatóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló
szakemberekre is kiterjed.
13. Vegyes és záró rendelkezések
13.1. Szolgáltató jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a szerződés a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontja
alapján közérdekből nyilvános és azt a Megrendelő a szerződés megkötését követően közzéteszi a honlapján
és a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban.
13.2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben jelen szerződésben rögzített adataikban képest
változás következik be, azt írásban haladéktalanul közlik a másik féllel.
13.3. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek minősülne, az
nem eredményezi a szerződés többi rendelkezésének érvénytelenségét. Szerződő Felek kifejezett akarata az,
hogy ilyen esetekben a szerződés egyéb rendelkezései érvényben maradjanak, és az érvénytelennek
minősülő rendelkezés helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az ügyleti akarat
kinyilvánítása szempontjából szükséges.
13.4. Szolgáltató a jelen szerződési feltételek hatálya alá tartozó teljesítése során olyan szolgáltatási/gyártási
gyakorlat szerint köteles eljárni, hogy a környezetet terhelő tevékenysége az ésszerű mértéket ne haladja
meg, valamint megfeleljen az egyes kibocsátásokra vonatkozó jogszabályi követelményeknek.
13.5. Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése során társadalmilag felelős módon, a
jogszabályok messzemenő betartása mellett jár el, különös tekintettel az emberi jogok tiszteletben tartására,
valamint a feketemunka kizárására. Szolgáltató a jelen szerződés teljesítésébe bevont valamennyi
alvállalkozója tekintetében ezen elvárásokat érvényesíti.
13.6. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítására csak a Kbt. 141. §-ban foglalt feltételek fennállta esetén
írásban, felek arra feljogosított képviselőinek aláírásával kerülhet sor.
13.7. Szolgáltató jelen szerződésből eredő jogait és/vagy kötelezettségeit – egyéb feltételek fennállta esetén is –
kizárólag Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult harmadik személyre átruházni/átengedni.
13.8. Szolgáltató tudomásul veszi, és előzetesen elfogadja, hogy a Megrendelőt a jelen Szerződésben a
Megrendelő szerződése vagy jogszabály alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM),vagy más jogi
személy helyettesítheti, illetve helyette a jelen szerződésbe jogutódként, vagy engedményezés vagy
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szerződés-átruházás eredményeképpen beléphet. Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződés alapján
nyújtandó szolgáltatásokat megszakítás nélkül biztosítja a Megrendelő értesítésében megjelölt helyettesítő
személy, vagy engedményes, illetve jogutód felé. A Szolgáltató ezúton előzetesen hozzájárul a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumra (NFM) vagy más jogi személyre történő szerződés-átruházáshoz.
13.9. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egymással
tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a
magyar polgári peres eljárás szabályai szerint bírósági úton érvényesítik.
13.10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és a vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint a felhívás, a
közbeszerzési dokumentumok és Szolgáltató ajánlatának rendelkezései az irányadóak.
Felek a Szerződést - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag
aláírják.
Kelt: Budapest, 2018. …

Megrendelő

Szolgáltató

Mellékletek:
1. számú melléklet: Közbeszerzési műszaki leírás (specifikáció)
2. számú melléklet: Ártáblázat
3. sz. melléklet: A teljesítés helyei
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IV. FEJEZET
IRATMINTÁK
A benyújtott igazolásoknak és nyilatkozatoknak alkalmasnak kell lennie az alkalmasság, illetve az adott érvényességi
követelményeknek való megfelelőség megállapítására.
Ahol Ajánlatkérő valamely irat, IV. fejezetben meghatározott formában történő benyújtását írta elő, ott a IV. fejezetben
csatolt iratminta kitöltése és benyújtása javasolt, de Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó
ajánlattevői nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben az alkalmas alkalmasság, feltétel etc. megállapítására.
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FEDŐLAP

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlatkérő által megindított
„Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás/2018.”
elnevezésű közbeszerzési eljárásban

AJÁNLAT

AJÁNLATTEVŐ:
……………………………………. (NÉV)
……………………………………….. (SZÉKHELY)

Eredeti / Másolat

1

a megfelelőt kérjük aláhúzni
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FELOLVASÓLAP

2

és nyilatkozat az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi eleméről
A közbeszerzési eljárás megnevezése

„Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás/2018.”

Ajánlattevő neve:
Közös Ajánlattevők esetén a konzorciumot alkotó tagok neve:
Közös Ajánlattevők esetén, a konzorciumot jelen eljárásban
képviselő tag neve:
Ajánlattevő székhelye (pontos cím):
Közös Ajánlattevők esetén a konzorciumot alkotó tagok székhelye:
Ajánlattevő - jelen eljárásban – képviselője, elérhetőségei:
-----

Figyelemmel a Kbt. 25. § (4) bekezdésében foglaltakra!
Név:
Ajánlattevő telefonszáma:
Ajánlattevő faxszáma3:
Ajánlattevő elektronikus levélcíme (e-mail):

Egyösszegű nettó ajánlati ár

(nettó forint)

Kelt: _______________ 2018. _______________ hónap _____ napján
___________________________
Ajánlattevő cégszerű aláírása

2

Figyelem! Közös ajánlattétel esetén, valamennyi közös Ajánlattevőnek a Felolvasólapot cégszerűen alá kell írnia!

3

Ajánlattevő kijelenti, hogy a bontást követő valamennyi értesítést (beleértve a hiánypótlási felszólítást is) az alábbi faxszámra kéri megküldeni. Figyelem!
Ajánlatkérő az itt megadott faxszámok helytelensége, illetve technikai hiba miatti meg nem érkezés esetén semminemű felelősséget nem vállal.
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Ártáblázat
„Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás/2018.”
Ajánlatkérő az Ártáblázatot kizárólag elektronikus formában .xls kiterjesztésben bocsátja ajánlattevők részére!
Kelt: _______________ 2018. _______________ hónap _____ napján

cégszerű aláírás
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4

Teljességi nyilatkozat
5
a Kbt. 66. § (2) bekezdés értelmében
Tisztelt Ajánlatkérő!
Alulírott, _____________, mint a(z) _______________ cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (H-1134
Budapest, Váci út 45/B) által „Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás/2018.” megnevezés alatt indított
közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként az ajánlattételi felhívás kereskedelmi, pénzügyi és műszaki, szakmai feltételeit
az egyéb közbeszerzési dokumentumokkal együtt megvizsgáltuk, azok elfogadását ezennel visszaigazoljuk, az
ajánlattételi felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok feltételei szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban
rögzített ajánlati áron.
Ajánlatunk elfogadása esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint az ajánlattételi felhívásban és a
közbeszerzési eljárás során keletkezett az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek megfelelően a
szerződés megkötésére és teljesítésére.
Kijelentjük, hogy az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától (ajánlati kötöttség beálltától) kezdődően 30 napig
tartjuk az ajánlatunkat, továbbá tudomásul vesszük, hogy az abban foglaltak eddig az időpontig ránk nézve kötelező
érvényűek és ezen időszak lejárta előtt az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban és a hatályos
jogszabályokban foglaltak szerint bármikor elfogadhatóak.
Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy az eljárás során keletkezett közbeszerzési
dokumentumokat, és az abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetlenül, sem
közvetetten nem használjuk fel ajánlatkérő erre vonatkozó előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

Kelt: _______________ 2018. _______________ hónap _____ napján

Ajánlattevő cégszerű aláírása

4
5

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.
Tekintettel a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltakra jelen nyilatkozatot eredeti aláírt példányban szükséges az ajánlathoz csatolni.
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A Kkvt. szerinti besorolásra vonatkozó nyilatkozat
a Kbt. 66. § (4) bekezdése értelmében

6

Alulírott __________________________, mint a(z) ________________________________ cégjegyzésre jogosult
képviselője, mint ajánlattevő (a továbbiakban: ajánlattevő) kijelentem, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (H-1134 Budapest, Váci út 45/B.) által „Foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatás/2018.”
megnevezés
alatt
indított
közbeszerzési
eljárásban
ajánlattevő
a
kisés
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. § szerint
vállalkozásunk besorolása a következő:
mikro vállalkozás*
kisvállalkozás*
középvállalkozás*
nem tartozik a Kkvt. hatálya alá*.
* a megfelelő szövegrész „x”-szel jelölendő!
Kelt: _______________ 2018. _______________ hónap _____ napján
Ajánlatkérő felhívja a Figyelmet a 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 4-5. §aiban foglaltakra!

Ajánlattevő cégszerű aláírása

6

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük.
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Nyilatkozat cégjegyzékszámról
Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________ cégjegyzésre jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (H-1134 Budapest, Váci út 45/B.) által „Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás/2018.”
megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárásban

nyilatkozom,
hogy az általam képviselt

ajánlattevő
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet

7

az alábbi cégjegyzékszám alatt van nyilvántartva:

Cg.

-

-

Kelt: _______________ 2018. _______________ hónap _____ napján

cégszerű aláírás

7

A megfelelő rész jelölendő.
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Ajánlattevői nyilatkozat
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében
Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________ cégjegyzésre jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (H-1134 Budapest, Váci út 45/B) által „Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás/2018.”
megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az
alábbiakról nyilatkozom:
I. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe
8
veszek/nem veszek igénybe
A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe

9

II. Nyilatkozom, hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy az I. pont szerinti rész(ek) tekintetében
10
igénybe venni kívánt és az ajánlat (részvételi jelentkezés) benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak:
II.1.
Az I. pont szerint részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat (részvételi jelentkezés)
11
benyújtásakor már ismert alvállalkozók neve és címe (székhely, lakóhely)
Alvállalkozó neve

Alvállalkozó címe (székhely, lakóhely)

II.2. Nyilatkozom, hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy az I. pont szerinti rész(ek) tekintetében
igénybe venni kívánt alvállalkozók az ajánlat (részvételi jelentkezés) benyújtásakor még nem ismertek, de az(oka)t
nyertességem esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjában bejelentem és nyilatkozni fogok arról is, hogy
alvállalkozóim nem esnek a kizáró okok hatálya alá.
/Szükség esetén a fenti pontok bővítendők/
Ajánlatkérő felhívja Tisztelt Ajánlattevő figyelmét az alábbiakra:
Alvállalkozó fogalma: Kbt. 3. § (2) bekezdés.
Kelt: _______________ 2018. _______________ hónap _____ napján
___________________________
cégszerű aláírása

8

A megfelelő rész aláhúzandó.
A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni.
A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, és annak kiléte már az ajánlat
(részvételi jelentkezés) benyújtásakor ismert. Az információ a nyilatkozatminta II/1. vagy II.2. változata szerint adandó meg.
11
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakra.
9

10
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„Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás/2018.”

Ajánlattevői nyilatkozat
a Kbt. 65. § (7) bekezdés tekintetében
Alulírott ________________________, mint a(z) ____________________________ cégjegyzésre jogosult
képviselője a Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (H-1134 Budapest, Váci út 45/B) által „Foglalkozásegészségügyi szolgáltatás/2018.” megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítéséhez
szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) (vagy személy) kapacitásaira támaszkodok / nem
12
támaszkodok .
Azon alkalmassági követelmény(ek) (az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjainak megjelölésével), amelynek történő
megfelelés igazolására ajánlattevő más szervezet
kapacitásaira támaszkodik

Szervezet neve, székhelye

13

A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet(ek) olyan szerződéses vagy előszerződésben foglalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,
amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt. (adott esetben)
Kelt: _______________ 2018. _______________ hónap _____ napján
cégszerű aláírás

12 Nem
13

kívánt rész törlendő!
A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés érdekében más szervezet erőforrásaira támaszkodik.
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„Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás/2018.”

Ajánlattevői nyilatkozat
a Kbt. 67. § (4) bekezdése értelmében
Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________ cégjegyzésre jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (H-1134 Budapest, Váci út 45/B) által „Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás/2018.”
megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítéséhez az általam képviselt
Ajánlattevő nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
valamint tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésére az általam alkalmasságom igazolására
igénybe vett szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek abban az esetben is nyilatkoznia kell, ha nem vesz igénybe alvállalkozót, kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezetet!
Kelt: _______________ 2018. _______________ hónap _____ napján
cégszerű aláírás
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„Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás/2018.”

Ajánlattevő nyilatkozata
a kizáró okokról
Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________ cégjegyzésre jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (H-1134 Budapest, Váci út 45/B) által „Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás/2018.”
megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a
Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok.
Kelt: _______________ 2018. _______________ hónap _____ napján
cégszerű aláírás

32

„Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás/2018.”

Ajánlattevő nyilatkozata
14
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________ cégjegyzésre jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (H-1134 Budapest, Váci út 45/B) által „Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás/2018.”
megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerint az alábbi
nyilatkozatot teszem.
Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, mely

szabályozott tőzsdén nem jegyzett
15

szabályozott tőzsdén jegyzett .

Kelt: _______________ 2018. _______________ hónap _____ napján

cégszerű aláírás

14
15

Közös ajánlat esetén közös Ajánlattevők külön-külön töltik ki!
A megfelelő rész jelölendő!

33

„Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás/2018.”

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

1617

Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________ cégjegyzésre jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (H-1134 Budapest, Váci út 45/B) által „Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás/2018.”
megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerint az alábbi
nyilatkozatot teszem.
Társaságunk olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd)
pontjai szerinti tényleges tulajdonosa(i).
A tényleges tulajdonos neve

18

A tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

19

vagy

Társaságunk olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd)
pontjai szerinti tényleges tulajdonosa nincsen.
Kelt: _______________ 2018. _______________ hónap _____ napján
___________________________
Ajánlattevő cégszerű aláírása

16
17

Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők külön-külön töltik ki!
Opcionális – csak a szabályozott tőzsdén nem jegyzett ajánlattevő tölti ki!

18

3. § r) tényleges tulajdonos:
*
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy
a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a
szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő
közzétételi követelmények vonatkoznak,
*

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében
meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már
meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka
felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
19
A nyilatkozatot vagylagosan szükséges kitölteni.
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„Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás/2018.”

P/1.
Nyilatkozat a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) – árbevételről
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján

20

Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________ cégjegyzésre jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (H-1134 Budapest, Váci út 45/B.) által „Foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatás/2018.” megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt
Ajánlattevő
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet*
– gazdálkodási adatai alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három mérlegforduló nappal lezárt üzleti
évben az
- általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) –
teljes árbevétele az alábbiak szerint alakult
20__. évben

nettó

__________________ forint

20__. évben

nettó

__________________ forint

20__. évben

nettó

__________________ forint

*A megfelelő rész jelölendő.
Kelt: _______________ 2018. _______________ hónap _____ napján

cégszerű aláírás

20

A gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban
előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó
szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
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„Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás/2018.”

M/1.
Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az elmúlt időszakban – a közbeszerzés tárgyában –
teljesített legjelentősebb munkáiról21
Alulírott ________________________ mint a(z _____________________________________ cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi
felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (H-1134 Budapest, Váci
út 45/B.) által „Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás/2018.” megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárásban az általam
képviselt
Ajánlattevő
a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet*
az ajánlattételi felhívás 13. pontjában előírtak értelmében a közbeszerzés tárgyában [foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatásai az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben az alábbiak voltak:

ellátás] a legjelentősebb

*A megfelelő rész jelölendő.
1/
A szolgáltatás tárgya:

______________________ (az elvégzett munka, különösen a közbeszerzés tárgyára
tekintettel; olyan részletességgel, hogy a közbeszerzés tárgyával való egyezősége
megállapítható legyen)

Konzorciumban történt teljesítés esetén
az ajánlattevő által teljesített munka értékének
százalékos feltüntetése:

______________________ %

A teljesítés ideje:

______________________ kezdő időpont év. hó, nap megadásával
______________________ befejező időpont év. hó, nap megadásával

A szerződést kötő másik fél (korábbi megrendelő) megnevezése:
Cégnév:
______________________
Székhely:
______________________
Referenciát igazoló személy megnevezése:
Név:
Telefonszám:
E-mail cím:

______________________
______________________ vagy,
______________________

Az ellenszolgáltatás összege:
vagy

______________________ nettó Ft, (az ajánlatkérő által vizsgált időszakra lebontva),

A mennyiségre utaló adat:
időszakra lebontva).

______________________ fő foglalkoztatott tekintetében (az ajánlatkérő által vizsgált

/Szükség esetén a fenti pontok bővítendők/
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti munkákat az előírásoknak
és a szerződéseknek megfelelően végeztem.
Kelt: _______________ 2018. _______________ hónap _____ napján
cégszerű aláírás

21

A gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban
előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó
szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.

36

„Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás/2018.”

M/4.
Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) kormányrendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni
kívánt szakemberekről
Alulírott _____________________ mint a(z) _________________________________ cégjegyzésre jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (H-1134
Budapest, Váci út 45/B.) által „Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás/2018.” megnevezés alatt indított
közbeszerzési eljárásban az általam képviselt
Ajánlattevő
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet*
a szerződés teljesítésébe az itt megnevezett szakembereket kívánja bevonni:
* A megfelelő rész jelölendő.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakember
képzettsége
neve

szakmai tapasztalata

(foglalkozás-orvostan
szakorvosi vagy
üzemorvostan szakorvosi
szakképesítés)

22

(legalább 60 hónap szakmai
tapasztalat foglalkozásegészségügyi ellátás
tekintetében)

Szükség esetén bővítendő!
Figyelem!
Az ajánlathoz csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember képzettségét igazoló okirat
egyszerű másolatát, szakmai tapasztalata időtartamát (egész hónapok száma) tartalmazó szakmai önéletrajzát és
a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat keretében való bemutatásáról tudomása van, ahhoz
kifejezetten hozzájárul, és kész a teljesítés során történő személyes közreműködésre.
Kelt: _______________ 2018. _______________ hónap _____ napján
__________________
cégszerű aláírás

22

A szakmai önéletrajzban a korábbi tapasztalat (munkahelyek, munkakörök, projektek) tárgyát olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy abból az
alkalmasság megállapítható legyen, időtartamát (-tól, -ig év és hónap megjelöléssel) feltüntetni úgy, hogy a megjelölt időtartamok összeadásával az
elvárt időtartam megállapítható legyen. Párhuzamosan szerzett tapasztalat időtartamát ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe.
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„Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás/2018.”

NYILATKOZAT
rendelkezésre állásról
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. ajánlatkérő által kiírt
„Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás/2018.”
elnevezésű eljárásban

Alulírott ____________________ (név) __________________ sz. alatti lakos, mint a teljesítésbe ajánlattevő által
bevonni kívánt szakember
kijelentem
hogy az ajánlat keretében való bemutatásáról tudomásom van, ahhoz kifejezetten hozzájárulok, és ajánlattevővel
fennálló _______________ jogviszony alapján ajánlattevő nyertessége esetén kész vagyok a teljesítés során történő
személyes közreműködésre.

Kelt: _________, 2018. __________
_____________________
(szakember aláírása)
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„Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás/2018.”

NYILATKOZAT
Alulírott_____________________

mint

a(z)

_________________________________

cégjegyzésre

jogosult

képviselője
n y i l a t k o z o m,
hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (H-1134 Budapest, Váci út 45/B.) által a „Foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatás/2018.” megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt ajánlattevőnek az alábbi
teljesítési helyek legfeljebb 30 kilométeres körzetében a következő természetes személyek állnak az ajánlattételi
határidő lejáratának pillanatában a rendelkezésére (kérjük jelölni, amennyiben a tevékenységet az adott
telephelyen alvállalkozó végzi) :
Teljesítésben részt vevő
természetes személy neve
(kérjük jelölni, amennyiben a
tevékenységet az adott
Ajánlatkérő székhelye,
Ssz.
Cím
telephelyen alvállalkozó
telephelye
végzi)
Itt kérjük megadni a teljesítési
hely (rendelő) címét is
1.

NÚSZ Zrt. központ
Budapest

2.

Újhartyán

3.

Lajosmizse

4.

Szolnok

5.

Békéscsaba

6.

Szeged

7.

Szeged

8.

Kiskunhalas

9.

Gyöngyös

10.

Debrecen

11.

Nyíregyháza

12.

Miskolc

13.

Rajka

14.

Hegyeshalom

15.

Székesfehérvár

16.

Veszprém

1134 Budapest, Váci út 45/B.
2367 Újhartyán, Szalma utca
10., 684/A hrsz
6050 Lajosmizse, M5 ap. 67
kmsz. jobb pálya, 0347/6/A hrsz
5000 Szolnok, Abonyi út hrsz:
8154/34/A
5600 Békéscsaba, Berényi út
93., 5605 hrsz
6724 Szeged, Budapesti út 2.,
16883/A/1 hrsz
6728 Szeged, Wimmer Fülöp u.
1.
6400 Kiskunhalas, Széchenyi u.
108., 1834 hrsz
3200 Gyöngyös, Atkári út 2.,
7327 hrsz
4028 Debrecen, Kassai út 27.,
5413/1 hrsz
4400 Nyíregyháza, Debreceni út
256. 26363 hrsz
3516 Miskolc, Pesti út 88-96.
(Sever Center üzletház), 42481
hrsz
9224 Rajka, Közúti határátkelő
013/16 hrsz
9222 Hegyeshalom, Közúti
határátkelő 0147/2 hrsz
8000 Székesfehérvár, M7 ap 59
kmsz, jobb pálya, 20344/2 hrsz
8200 Veszprém, Budapest út
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17.

Szombathely

18.

Budaörs

19.

Dunaújváros

20.

Pécs

21.

Budapest

22.

Gödöllő

23.

Gödöllő

24.

Budapest

25.

Kál

26.

Emőd

27.

Hajdúböszörmény

28.

Ófehértó

29.
30.

Bicske
Lébény

31.

Balatonvilágos

32.

Fonyód

33.

Eszteregnye

34.

Hajdúnánás

35.

Szada

89., 4086/63 hrsz
9700 Szombathely, Körmendi út
100., 10795/12 hrsz
2040 Budaörs, Garibaldi út 1.,
10347/2 hrsz, M1M7 ap 9 kmsz
(pihenő), jobb pálya
2400 Dunaújváros, Venyimi út
8/C., 1009 hrsz
7630 Pécs, Mohácsi út 16.,
41321/1 hrsz
M3 ap 12 kmsz. Budapest,
98095/4 hrsz
2100 Gödöllő (APM), 010/6 hrsz
2100 Gödöllő, Dózsa György út
69. (Berger Udvar)
Budapest (Dél-Pest), Iparvasút
utca 2. 148340 hrsz
3350 Kál (APM), szolgálati
lakások 0116/30, 0116/32 és
0116/34 hrsz
3432 Emőd (APM), 037/6 hrsz
4220 Hajdúböszörmény,
0327/45 hrsz
4558 Ófehértó (APM), Bátori út
65-67.
2060 Bicske (APM), 0325 hrsz
9155 Lébény (APM), 02/4 hrsz
8171 Balatonvilágos (APM), 09/2
hrsz
Fonyód (APM), 0123/70 hrsz
8882 Eszteregnye (APM),
050/25 hrsz
4080 Hajdúnánás (APM),
0248/45 hrsz
2111 Szada, M3 ap 26 kmsz,
093/74 hrsz
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___________________________
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NYILATKOZAT
a teljesítési helyekről a csoportos és nem csoportos szolgáltatás esetén
Alulírott_____________________

mint

a(z)

_________________________________

cégjegyzésre

jogosult

képviselője
n y i l a t k o z o m,
hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (H-1134 Budapest, Váci út 45/B.) által a „Foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatás/2018.” megnevezés alatt indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt ajánlattevő a csoportos
és nem csoport vizsgálatokat az alábbi teljesítési helyeken végzi:

csoportos
alkalmassági
vizsgálat
szükségessége a
telephelyen (3/b
pont szerint)
Területi egységek
JOGI
ÖSSZES
Ajánlatkérő
ÁLLOMÁNY
Ssz.
LÉTSZÁM
székhelye és
NÉLKÜL
(fő)
telephelyei
(fő)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

NÚSZ Zrt. központ
Budapest
Újhartyán
Lajosmizse
Szolnok
Békéscsaba
Szeged (Budapesti
út 4.)
Szeged (Wimmer
Fülöp u. 1.)
Kiskunhalas
Gyöngyös
Debrecen
Nyíregyháza

232

217

24
2
17
12

24
2
16
12

4

4

21

21

7
12
2
2

7
12
2
2

igen
igen

igen
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A vizsgálat helyszíne
(ajánlattevőnek kell kitöltenie és
ajánlatához csatolnia)
A táblázatot ajánlattevő az iratminták
között is megtalálja
Valamennyi sort ki kell tölteni.
csoportos ellátás
nem csoportos
esetén:
ellátás esetén:
- Az „igen”-nel jelölt Budapesten a XIII.
sorokban fel kell
kerületi helyszínt
tüntetni, a NÚSZ
kell feltüntetni
telephelyét vagy az Budapesten kívül
adott településen az
telephelyek
ajánlattevő által
esetében a 30 kmmegajánlott más
es körzetben
helyszínt
található teljesítési
A nem jelölt
helyet kell megadni
esetekben pedig a
telephelyek 30 kmes körzetében lévő
teljesítési helyet
kell megjelölni.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

25.
26.
27.
28.
29.

Miskolc
Rajka
Hegyeshalom
Székesfehérvár
Veszprém
Szombathely
Budaörs
Dunaújváros
Pécs
Budapest /M3 12/
Gödöllő (APM)
Gödöllő (Berger
udvar)
Budapest /DélPest/
Kál
Emőd
Hajdúböszörmény
Ófehértó
Bicske

30.
31.

23.
24.

2
16
15
6
2
19
6
13
15
26
25

2
16
13
6
2
19
6
13
15
24
25

12

12

5

4

118
20
13
10
14

109
20
13
10
12

igen
igen

Lébény

26

26

igen

Balatonvilágos

15

15

32.

Fonyód

1

1

33.

Eszteregnye

27

25

34.

Hajdúnánás

2

2

35.

Szada

4

4

747

713

Összesen

igen

igen

igen
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