
16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok 
I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Postai cím: Keleti Károly utca 24. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1024 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Egészségügyi szűrővizsgálatok elvégzése” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

Nyertes Ajánlattevő feladata Ajánlatkérő, valamint Ajánlatkérő feletti tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal dolgozói részére az Ajánlatkérő által megjelölt székhelyen és telephelyeken, mobil szűrőállomással, munkaidőben 

egészségügyi szűrővizsgálatok elvégzése. 

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodást kíván kötni. 

Ajánlatkérő a megkötött keretmegállapodás alapján az első megrendelés (a továbbiakban: Megrendelés) keretei között az egyes 

szűrővizsgálatok elvégzésének konkrét menetrendjét/ütemtervét nyertes Ajánlattevő és Ajánlatkérő közösen készítik el, az Ajánlatkérő 

által rendelkezésre bocsátott adatok – egyebek mellett a vizsgálatokban részt vevő személyek végleges száma, valamint a kitelepüléssel 

érintett teljesítési helyszínek meghatározása – alapján. 

A további Megrendelés(ek) keretei között teljesítendő szűrővizsgálatok elvégzését követően nyertes Ajánlattevő a leletek alapján 

vizsgált személyenként összefoglaló szakvéleményt készít, melyeket postai úton eljuttat a vizsgálattal érintett telephelyek 

képviselőinek. Ajánlatkérő rögzíti, hogy adott esetben az elkészített ütemterv alapján egyetlen Megrendelés keretei között is 

megrendelheti valamennyi szűrővizsgálat elvégzését. 

A szűrővizsgálatokkal érintett munkavállalók száma 1400 fő, mely egyben a megkötendő keretmegállapodásban előirányzott teljes 

mennyiség is (a továbbiakban: keretmennyiség). 

Az elvégzendő vizsgálatok az alábbiak: 

− Anamnézis felvétel, vérnyomás mérés, BMI meghatározás 

− Laborvizsgálat - vérvétel (alap belgyógyászati labor és TSH szint meghatározása) 

− Hasi áttekintő vagy nyaki lágyrész ultrahang vizsgálat 

− Low Dose mellkas CT (LDCT) vizsgálat 

− Légzésfunkciós vizsgálat (spirometria) 

− EKG vizsgálat 

A tevékenység ellátáshoz szükséges valamennyi orvostechnikai eszköz biztosítása nyertes Ajánlattevő feladata. 

Egy kitelepülési napon legfeljebb 45 fő vizsgálatára kerül sor. 

A teljesítéssel kapcsolatos kitelepülési napok száma a következő intervallum szerint alakul: minimum 31, maximum 40 nap, mely 

adatok konkrét meghatározása az első Megrendelés keretei között történik. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás 9. pontja szerinti 

teljesítési helyek kapcsán párhuzamosan nem fog sor kerülni kitelepülésre, azaz egyszerre csak egy helyszínen szükséges jelen lenni. 



Az elvégzendő feladatok részletes leírását az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás és a 

Keretmegállapodás-tervezet tartalmazza. 

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 

Fő tárgy:  

85140000-2 – Különféle egészségügyi szolgáltatások 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

Jelen eljárásban a Kbt. Harmadik Rész, XVII. fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra. 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. Harmadik Rész, 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt 

közbeszerzési eljárás. 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2018/02/22. 

V. szakasz: A szerződés teljesítése 

V.1 A szerződést kötő fél (felek) 

V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1 

Hivatalos név: V&H MEDICAL-RAD Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 

Postai cím: Herkules utca 20. 

Város: Nagykanizsa Postai irányítószám: 8800 

V.2) A szerződés teljesítése 

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt  igen  nem 

A nem szerződésszerű teljesítés indoka: 

V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2018/10/17. 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2018/10/31. 

V.2.4) A szerződés értéke 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: nettó 48.250.000,- Ft 

Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

  

__________________________________________________________________________________________________

_______ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


