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II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000665812020Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.6) Fő tevékenység

Egyéb tevékenység:

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Egyéb ajánlatkérő típusának 
meghatározása:

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000665812020/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000665812020/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Egyéb:

Központi költségvetési szerv (Ügynökség)

Egyéb tevékenység:

informatika

Egészségbiztosítási szolgáltatás
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU333 Csongrád

HU321 Hajdú-Bihar

HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén

HU231 Baranya

HU221 Győr-Moson-Sopron

HU211 Fejér

HU110 Budapest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

66512200-4

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az Ajánlatkérő a teljes állomány tekintetében kívánja biztosítani a szolgáltatást, csoportos egészségbiztosítási szerződést kíván kötni. 
A biztosítotti kör, azaz a „csoport” a teljes állomány, amely csoport nem bontható meg a munkavállalók, illetve a közalkalmazottak 
aktuális munkavégzési helyének függvényében. Jelen esetben – a biztosítotti kör természetéből következően – a munkavégzés helye 
szerinti megbontás nem értelmezhető. A szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás lényege, hogy a biztosítási díjért cserébe a 
Biztosító megszervezi és finanszírozza az egészségügyi szolgáltatások nyújtását a biztosítotti kör részére (tehát a 
szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítási szolgáltatás nem azonos az egészségügyi szolgáltatások nyújtásával!), így a 
szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítási szolgáltatás keretei között földrajzi kötöttségek nélkül elérhetővé válnak a biztosítotti 
igényeknek megfelelő egészségügyi szolgáltatások. A szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítási szolgáltatás tehát egynemű 
tevékenység, az sem a finanszírozandó és szervezendő egészségügyi szolgáltatások típusa alapján, sem az egészségügyi szolgáltatások
nyújtásának helyszíne alapján nem bontható részekre.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa: Szolgáltatás megrendelés

Eljárás tárgya és teljes elnevezése: Kormányzati Informatikai Fejlesztés Ügynökség által foglalkoztatott közalkalmazottak és 
munkavállalók számára csoportos szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás – beleértve a szolgáltatás megszervezését is - 
fedezetének nyújtása 12 hónapra

Egészségbiztosítási szolgáltatás

A szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás keretében a következő városokban kell a Biztosítónak (azaz 
a nyertes ajánlattevőnek) az általa finanszírozandó egészségügyi szolgáltatások nyújtását megszervezni: 
Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged és Székesfehérvár. További részletek a közbeszerzési 
dokumentumokban.
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A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

783 havi nettó biztosítási díj (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Kormányzati Informatikai Fejlesztés Ügynökség által foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók számára csoportos 
szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás – beleértve a szolgáltatás megszervezését is - fedezetének nyújtása 12 hónapra. 
Létszámsáv: 300-330 fő. A szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás keretében a következő egészségügyi szolgáltatások nyújtását 
kell a Biztosítónak (azaz a nyertes ajánlattevőnek) megszervezni és finanszírozni: járóbeteg szakellátás,diagnosztikai vizsgálat,
laboratóriumi vizsgálat,menedzserszűrés,egynapos sebészeti eljárások, kórházi fekvőbeteg ellátás (max 2 ágyas szoba,saját fürdőszoba
,hűtőszekrény,Tv,Wifi).További infók a közbeszerzési dokumentumokban

Igen

Igen

A legtöbb járóbeteg eügyi szolg-t nyújtó bp-i helyszín és AK székhelye közötti táv (
km, közúton, gyalogosan, elektronikus útvonalterv használatával (https://
www.google.hu/maps/), a legrövidebb út (km)

7

Járóbeteg szakorvosi szakellátás keretében AK által minimálisan elvárt szakorvosi
szakterületeken felül az ajánlattevő által megajánlott többlet szakterület száma 
Bp-en (db-ban megadva max. 5db)

15

Nem

Igen

Nem

12

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem



EKR000665812020

SZ.1. A fenti biztosítási ágazatokkal (a Bit. nem életbiztosítási ágán belül az 1. (Baleset) és a 2. (Betegség) ágazata) kapcsolatos 
tevékenységi engedély(ek) meglétét az Ajánlatkérő az MNB honlapján ellenőrzi a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. 
törvény 43.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus nyilvántartásokban. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében a fenti biztosítási
ágazatokkal (a Bit. nem életbiztosítási ágán belül az 1. (Baleset) és a 2. (Betegség) ágazata) kapcsolatos tevékenységi engedély(ek) 
meglétét a fentebb említett elektronikus nyilvántartások tartalma valamiért nem igazolja, az ajánlattevő az elvárt tevékenységi 
engedély(ek) másolatának (ideértve a Magyarországon kívüli, de uniós tagállami székhellyel rendelkező ajánlattevők esetében a 
notifikációs eljárással kapcsolatos dokumentumok másolatát is) csatolásával is igazolhatja az alkalmasságát. A jelen beszerzés és az 
annak eredményeként kötendő szerződés tárgya (a „Kormányzati Informatikai Fejlesztés Ügynökség által foglalkoztatott 
közalkalmazottak és munkavállalók számára csoportos szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás – beleértve a szolgáltatás 
megszervezését is - fedezetének nyújtása 12 hónapra”) a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Bit.) hatálya alá tartozó biztosítási tevékenység. A Bit. 40. § (1) bekezdésének második fordulata alapján biztosítási tevékenységet 
kizárólag biztosító végezhet. A Bit. 41. § (1) bekezdése alapján biztosítási, viszontbiztosítási tevékenység és a biztosítási, 
viszontbiztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenység Magyarország területén az MNB, vagy – határon átnyúló 
szolgáltatás keretében vagy fióktelep útján végzett tevékenység esetében – a székhely szerinti tagállam felügyeleti hatósága által 

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Bit.) 41.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tevékenységi engedéllyel a következő egészségbiztosítási ágazatokra kiterjedően: a Bit. nem 
életbiztosítási ágán belül az 1. (Baleset) és a 2. (Betegség) ágazata. A Magyarországon kívüli, de uniós tagállami székhellyel 
rendelkező ajánlattevők esetében az említett biztosítási ágazatokban való magyarországi tevékenységhez a Szolvencia II irányelv 
szerinti notifikációs eljárás előzetes lefolytatása is szükséges!

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek EKR űrlapon nyilatkozni kell, hogy nem tartozik a fenti kizáró 
okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját – az EKR űrlap kitöltésével - a 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, 
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)–k
), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Mind az alvállalkozók, mind a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában EKR 
űrlapban kell nyilatkozni. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési 
dokumentum nem alkalmazandó, azonban AK köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - 
korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt 
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák AK által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt 
információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. 
Releváns továbbá a Kbt. 69.§ (11a) bekezdése a Kbt. 114/A.§ (4) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően. Öntisztázás a Kbt. 64. § 
alapján. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított 
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - 
ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlattevő 
vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában
nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy ezt is jelezni kell a vonatkozó EKR űrlapon. A változásbejegyzéssel kapcsolatos 
információk tekintetében kérjük a vonatkozó EKR űrlap kitöltését. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. AK előírja, hogy az 
ajánlattevők a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be (
Kbt. 114/A (1) bek)

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 
62. § (1) bekezdés b), g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) kizárja az eljárásból azon 
ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során 
következnek be.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Az Ajánlatkérő a teljes állomány tekintetében kívánja biztosítani a szolgáltatást, csoportos egészségbiztosítási szerződést kíván kötni. 
A biztosítotti kör, azaz a „csoport” a teljes állomány, amely csoport nem bontható meg a munkavállalók, illetve a közalkalmazottak 
aktuális munkavégzési helyének függvényében. Jelen esetben – a biztosítotti kör természetéből következően – a munkavégzés helye 
szerinti megbontás nem értelmezhető. A szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás lényege, hogy a biztosítási díjért cserébe a 
Biztosító megszervezi és finanszírozza az egészségügyi szolgáltatások nyújtását a biztosítotti kör részére (tehát a 
szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítási szolgáltatás nem azonos az egészségügyi szolgáltatások nyújtásával!), így a 
szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítási szolgáltatás keretei között földrajzi kötöttségek nélkül elérhetővé válnak a biztosítotti 
igényeknek megfelelő egészségügyi szolgáltatások. A szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítási szolgáltatás tehát egynemű 
tevékenység, az sem a finanszírozandó és szervezendő egészségügyi szolgáltatások típusa alapján, sem az egészségügyi szolgáltatások
nyújtásának helyszíne alapján nem bontható részekre.

II.2.13) További információ:
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III.1.6) A szerződés biztosítékai:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

M.1.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem 
rendelkezik összesen legalább 200 főre vonatkozó, szerződésszerűen teljesített, egészségbiztosítási szolgáltatás teljesítésére 
vonatkozó referenciával. Az alkalmassági követelmény igazolható egy vagy több szerződéssel.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M.1. Az ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés szerint már az ajánlatában csatolnia kell alkalmasságának igazolására a 321/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 
hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciák ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni: • teljesítés kezdő 
és befejező időpontja (év/hó/nap pontossággal); • szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét; • az elvégzett munka tárgyának és 
mennyiségének rövid bemutatása olyan részletességgel, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelést egyértelműen 
megállapítható legyen. • nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben AT 
konzorciumban teljesítette a referenciamunkát, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az AT a referencia 
mely részeit teljesítette. AK az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 (év) év (36 hónap) alatt befejezett, de 
legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a 
referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az alkalmasság 
igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 23. §-a és a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (5) bekezdése az irányadó. 
Releváns továbbá a Kbt. 69.§ (11a) bekezdése a Kbt. 114/A.§ (4) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően. Az alkalmasság igazolására
a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók. Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelménynek kapacitást nyújtó szervezetek útján is 
megfelelhetnek a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdésében foglaltak szerint.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

kiadott engedéllyel végezhető. Ennek megfelelően a biztosítási tevékenység végzéséhez felügyeleti engedély szükséges. A Bit. 41.§ (2) 
bekezdése értelmében a harmadik országbeli biztosító a tevékenységét Magyarország területén – a Bit. 41.§ (3) bekezdésben 
meghatározott kivétellel – magyarországi fióktelepen keresztül az MNB engedélyével végezheti. A Szolvencia II irányelv – amely a 
biztosítók vonatkozásában jelenleg a tagállamok szabályozásának alapját adja – a kölcsönös elismerés (mutual recognition), az 
egységes engedély (single passport) és a székhely szerinti tagállam felügyelete (home country control) elveire tekintettel rendelkezik a
szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján folytatott üzleti tevékenységről. A Szolvencia II irányelv 14-15. cikkei alapján a székhely 
szerinti tagállam felügyeleti hatósága által kibocsátott engedély „az egész Közösségben érvényes”, illetve a biztosító számára lehetővé 
teszi, hogy az Európai Unió „egész területén üzleti tevékenységet folytasson, mivel az engedély magában foglalja a letelepedés jogát 
és a szolgáltatásnyújtás szabadságát is”. A saját tagállamuk illetékes hatóságánál nyilvántartásba vett biztosítók tehát mind a 
letelepedés szabadsága alapján (fióktelepen keresztül), mind a szolgáltatásnyújtás szabadsága értelmében (határon átnyúló 
tevékenységként) biztosítási tevékenységet kezdhetnek és folytathatnak másik tagállamban. Ehhez – a korábbi biztosítási tárgyú 
európai uniós irányelvekben foglaltakhoz hasonlóan – az illetékes hatóságok közötti értesítési (ún. notifikációs) eljárás előzetes 
lefolytatása szükséges. A határon átnyúló szolgáltatással kapcsolatos notifikációs eljárás keretében – a Szolvencia II irányelv 147-148. 
cikkeinek megfelelően – a székhely szerinti tagállam illetékes felügyeleti hatósága (a biztosító bejelentése alapján) tájékoztatja a 
fogadó állam illetékes felügyeleti hatóságát arról, hogy a biztosító a szolgáltatásnyújtás alapján a másik (fogadó) tagállamban 
szándékozik üzleti tevékenységet folytatni. A székhely szerinti tagállam illetékes felügyeleti hatósága erről értesíti az érintett biztosítót
is, amely – a Szolvencia II irányelv 148. cikk (4) bekezdése alapján – üzleti tevékenységét attól a naptól kezdheti meg, amelyen 
tájékoztatják a felügyeletek közötti információtovábbítás megtörténtéről. Amennyiben a székhely szerinti tagállam illetékes felügyeleti 
hatósága értesíti a magyar felügyeleti hatóságot a biztosító szándékáról, akkor az MNB tájékoztatást nyújt a biztosítási tevékenységre 
vonatkozó magyar szabályozásról. A fentebb rögzítettekből következik, hogy a beszerzés tárgya szerinti biztosítási tevékenységet („
Kormányzati Informatikai Fejlesztés Ügynökség által foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók számára csoportos 
szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás – beleértve a szolgáltatás megszervezését is - fedezetének nyújtása 12 hónapra”) csak az 
alkalmassági követelményként előírt engedélyekkel rendelkező biztosító nyújthatja a Bit. előírásainak megfelelően. Ebből következően 
az Ajánlatkérő a törvény erejénél fogva nem köthet szerződést a beszerzés tárgya tekintetében az alkalmassági követelményként előírt
engedélyekkel nem rendelkező nyertes ajánlattevőkkel. A leírtak miatt az alkalmassági követelménynek való megfelelést igazolnia kell 
minden ajánlattevőnek, továbbá a közös ajánlattevő minden tagjának külön-külön is. Az Ajánlatkérő ezen alkalmassági követelmény 
tekintetében nem teszi lehetővé kapacitást nyújtó szervezet bevonását, mivel az ajánlattevőknek (a közös ajánlattevőknek külön-külön 
is) a Bit. rendelkezései alapján mindenképpen rendelkezniük kell az alkalmassági követelményként előírt engedélyekkel.

Nem

Nem

Nem
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Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda.

(egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)Az első tárgyalás időpontja:

(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:

IV.1.4) Információ a tárgyalásról

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő 
csökkentésére irányuló információ

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Kórházi fekvőbeteg ellátás kivételével az időpont egyeztetéstől számítva 8 munkanapon belüli időpont biztosítása a biztosított részére. 
Call Centeres időpont-egyeztetés keretében 24 órás egészségügyi tanácsadó vonal és központi elektronikus elérhetőség (központi 
e-mail cím és/vagy online felület) rendelkezésre állása. Legalább 1 fő kapcsolattartó biztosítása, aki a szerződéssel kapcsolatosan 
felmerülő kérdésekben, az egészségbiztosítási szolgáltatás egyeztetése érdekében folyamatosan rendelkezésre áll a szerződés hatálya 
alatt. TovábbiakKözbeszDokban.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Biztosító (nyertes ajánlattevő) a 12 hónapos teljesítési időszakra fizetendő biztosítási díj vonatkozásában 4 darab részszámlát állíthat 
ki egyenlő részletekben a Szerződő (Ajánlatkérő) részére a Ptk 6:447.§ alapján. A Biztosító kizárólag a szerződésben rögzített és Ptk- 
ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően tarthat igényt a biztosítási díjra, ezen rendelkezésekre figyelemmel előleg igénylésére nincs 
lehetőség. A biztosítási díj kifizetése a Kbt. 135.§ (5) bekezdés, valamint a Ptk. 6:42 -6:45§, 6:130.§ (1)-(2) bekezdése szerint a számla 
kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalás útján történik. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §(1) bekezdés 
szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.Alkalmazandó a Kbt. 27/A.§-a és a Kbt. 135.§ (1) bekezdése.TovábbiakKözbeszDokban

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Késedelmi kötbér: a háromhavi biztosítási díj 0,07%-a/munkanap, meghiúsult kötbér: a meghiúsulási időszakra eső biztosítási díj 25%-
a

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem



EKR000665812020
VI.3.4) További információk:

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához 
kötött:

VI.3.3) Az ajánlati biztosíték

: Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja alapján. 1. (Ft) és 2. értékelési szempont (km) esetében fordított arányosítás, 3. értékelési szempont 
esetében egyenes arányosítás (db).

VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

10-0

VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3) További információk:

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától 
kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé 
teszi.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

a következő dátumtól számítva:

vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja (részvételi felhívás esetében)

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

(KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

2020.08.05 14:00

HU

60

2020.08.05

2020.08.05 16:00

ekr.gov.hu

Igen

2021.július 2.

Igen

Igen

Igen

Nem
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(A rendszer automatikusan tölti)2020.07.15

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

1. Az Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) a) pontja szerint jár el. Az Ajánlatkérő a nyílt eljárás szabályait alkalmazza - az 
alábbiakban rögzített eltéréseket meghaladóan - a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint. Az Ajánlatkérő a nyílt 
eljárás Kbt. Második Részében meghatározott szabályaitól az alábbiak szerint kíván eltérni: a) Az ajánlattételi határidő az eljárást 
megindító felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számítva legalább 15 nap. A jelen eljárás tekintetében alkalmazandó 
konkrét ajánlattételi határidőt a jelen felhívás tartalmazza. b) Az alkalmazni kívánt kizáró okokat és a vonatkozó igazolási módokat 
jelen felhívás megfelelően és teljes körűen tartalmazza. Az Ajánlatkérő kizárólag ennek megfelelően fogadja el a kizáró okok hiányának
igazolását. c) Az Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114.§ (4a), a Kbt. 114.§ (8) és a Kbt. 114.§ (13) és a Kbt. 114/A.§ (1)-(4) bekezdéseit. d) 
A kiegészítő tájékoztatás tekintetében a Kbt. 114.§ (6) bekezdése alkalmazandó. Kiegészítő tájékoztatást kérés: kizárólag az EKR-en 
keresztül. AK a Kbt. 114. § (6) bek. vonatkozásában a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő 
lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát 
megelőző negyedik munkanapig megérkeznek AKhoz. e) Az SZ.1. alkalmassági követelmény és a kapcsolódó igazolási mód 
megfogalmazására a beszerzés tárgya tekintetében alkalmazandó Bit. szabályaira és 2013. évi CXXXIX. törvény vonatkozó 
rendelkezéseire figyelemmel került sor. Az Ajánlatkérő a törvény erejénél fogva nem köthet szerződést a beszerzés tárgya szerinti 
szolgáltatás nyújtásához szükséges Bit. szerinti engedélyekkel nem rendelkező gazdasági szereplővel, így a szakmai tevékenység 
végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt a közös ajánlattevők minden tagjának igazolnia kell, és nincs lehetőség kapacitást 
nyújtó szervezet bevonására. További részletek a felhívás SZ.1. alkalmassággal kapcsolatos részeinél. Az Ajánlatkérő kizárólag a 
felhívás rendelkezéseinek megfelelően fogadja el az SZ.1. alkalmassági követelmény igazolását. 2. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§
-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre 
vonatkozó megállapodását. 3. AK helyszíni bejárást és konzultációt nem tart. 4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott 
űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével
, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat. 5. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 65. § (7) bek. 
szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését (EKR űrlap kitöltésével). A nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtani mindegyik 
esetben (az SZ.1. alkalmassági minimumkövetelmény esetében nem vonható be kapacitást nyújtó szervezet). 6. A jelen ajánlattéti 
felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei 
szerint kell eljárni. 7. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg (M.1 és SZ.1) 8. A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő 
közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 9. AK a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem 
alkalmazza. 10. AK nem ír elő ajánlati biztosítékot. 11. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös ATk 
vonatkozásában. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1)-(8) bek-re. 12. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama az ajánlattételi 
határidő lejártának napjától számított 60 nap. A felhívás IV.2.5. pontjában rögzített adatok ennek megfelelően értelmezendők.




