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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:263053-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Orvosi szolgáltatások nyújtása
2018/S 116-263053

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Európai Innovációs és Technológiai Intézet
Infopark, Building E, Neumann Janos utca 1
Budapest
1117
Magyarország
E-mail: eit-procurement@eit.europa.eu 
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://eit.europa.eu/
A felhasználói oldal címe: http://eit.europa.eu/collaborate/procurement

I.2) Információ közös közbeszerzésről

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://eit.europa.eu/collaborate/procurement
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Innováció- és technológiaösztönző tevékenységek uniós támogatások odaítélése révén

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Orvosi szolgáltatások nyújtása
Hivatkozási szám: 09/2018/OP/EITPROC

II.1.2) Fő CPV-kód
85141000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
A közbeszerzési eljárás célja a budapesti EIT és CEPOL számára nyújtandó orvosi szolgáltatások biztosítása, a
következők szerint:

mailto:eit-procurement@eit.europa.eu
http://eit.europa.eu/
http://eit.europa.eu/collaborate/procurement
http://eit.europa.eu/collaborate/procurement
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1) felvételt megelőző orvosi alkalmassági vizsgálatok;
2) éves orvosi felülvizsgálatok és esetleges utóvizsgálatok;
3) foglalkozás-egészségügyi tanácsadás és egyéb szolgáltatások (a fenti orvosi vizsgálatokon kívül).
Ez egy intézményközi közbeszerzési eljárás, amely esetében az EIT vezeti a nyílt eljárást. Ennek megfelelően
az EIT a két uniós ügynökség nevében kíván szolgáltatási keretszerződést kötni orvosi szolgáltatások
nyújtására, külön tételek meghatározása nélkül.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 300 000.00 EUR

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
Budapest, Magyarország.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az EIT szolgáltatási keretszerződést kíván kötni egy egészségügyi szolgáltatóval a következő feladatoknak az
EIT és a CEPOL számára történő biztosítására:
1. feladat: Felvételt megelőző orvosi alkalmassági vizsgálatok – az egészségügyi szolgáltató megszervezi
és elvégzi az összes szükséges alkalmassági vizsgálatot (a pályázati dokumentációban meghatározottak
szerint) az EIT és a CEPOL valamennyi (potenciális) új alkalmazottja (azaz az EIT-től vagy a CEPOL-tól
munkaajánlatot kapó „jelöltek”) esetében. A vizsgálatokat az életkorra vonatkozó mutatóknak megfelelően, a
pályázati dokumentációban meghatározottak szerint kell elvégezni.
2. feladat: Éves orvosi felülvizsgálatok és esetleges utóvizsgálatok – a Személyzeti szabályzat és az Európai
Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (CEOS) rendelkezéseinek megfelelően az EIT és
a CEPOL alkalmazottainak kötelezően részt kell venniük az éves orvosi vizsgálaton, és az ügynökségeknek
gondoskodniuk kell arról, hogy alkalmazottaik teljesítsék ezt a kötelezettségüket. A kötelezettség teljesítése
érdekében az ügynökségek megküldik az alkalmazottak listáját az egészségügyi szolgáltatónak. A megküldött
lista alapján az egészségügyi szolgáltató minden évben beütemezi az éves orvosi vizsgálatokat a januártól
novemberig tartó időszakra vonatkozóan, majd elvégzi az éves orvosi felülvizsgálatokat.
3. feladat: Foglalkozás-egészségügyi tanácsadás és egyéb szolgáltatások (a fenti orvosi vizsgálatokon kívül)
– az egészségügyi szolgáltatót felkérhetik az ügynökségek HR csapatai számára biztosított foglalkozás-
egészségügyi tanácsadásra és egyéb szolgáltatások nyújtására, például az ügynökségek alkalmazottaira
vonatkozó oltási kampányok megszervezése vagy munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági képzések
szervezése.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban
került meghatározásra

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 300 000.00 EUR

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
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Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
A szerződés legfeljebb 3 alkalommal, alkalmanként 12 hónap időtartamra automatikusan meghosszabbításra
kerül, kivéve, ha ennek ellenkezőjéről az egyik fél írásbeli értesítést küld, amelyet a másik félnek 3 hónappal
a szerződés lejárata előtt kézhez kell kapnia. A meghosszabbítás nem jelenti a fennálló kötelezettségek
módosulását vagy elhalasztását.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Az EIT élhet azzal a lehetőséggel, hogy az egy vagy több nyertes ajánlattevővel ajánlati felhívás előzetes
közzététele nélkül folytatott tárgyalásos eljárás keretében utólag megnöveli a maximális szerződéses értéket
az alábbiaknak megfelelően: az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló
966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló 1268/2012/
EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban: „alkalmazási szabályok”) 134. cikke (1)
bekezdésének e) pontja.

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Lásd a közbeszerzési dokumentumokat.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
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IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 15/08/2018
Helyi idő: 23:59

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett,
Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 03/09/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:
EIT HQ, Neumann Janos ut. 1/E, Budapest 1117, Magyarország.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A tenderbontáson minden ajánlattevő egy-egy képviselője lehet jelen. Az érdeklődő ajánlattevőket kérik, hogy
előzetesen regisztráljanak e-mailben. Az EIT a tenderbontáson ellenőrzés céljából kérheti az ajánlattevő
képviselőjétől a személyazonosító okmánya/képviseleti meghatalmazása bemutatását.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3) További információk:
A szóban forgó közbeszerzési eljárás intézményközi eljárás. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet
mellett az alábbi uniós ügynökség vesz részt a létrejövő szolgáltatási keretszerződésben: Az Európai Unió
Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL).

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Törvényszék
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Telefon:  +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu 

mailto:generalcourt.registry@curia.europa.eu
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Fax:  +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu/

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Törvényszék
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Telefon:  +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu 
Fax:  +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu/

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
08/06/2018

http://curia.europa.eu/
mailto:generalcourt.registry@curia.europa.eu
http://curia.europa.eu/

