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AJÁNLATKÉRÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI  
FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN 

 
 
1. Az ajánlatkérı  
Neve:    Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
Címe:    6720 Szeged, Széchenyi tér 10.  
Levelezési címe:   6720 Szeged, Széchenyi tér 5. 
Telefon:    (62) 551-600    
Telefax:    (62) 551-608    

 
2. Az ajánlattételi felhívás közzétételének napja : 

 
2009. október 19.   

 
3. A szerzıdés meghatározása, tárgya, szerzıdést megkötı fél megjelölése : 

 
Foglalkozás-egészségügyi ellátás biztosítására irányuló szolgáltatási szerzıdés 
Tárgya: 
- munkaköri alkalmassági vizsgálatok elvégzése (munkaviszony megkezdése elıtti 

elızetes, idıszakos, soron kívüli, záró)  

- foglalkozási betegségek kivizsgálása, 

- a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata, 

- tanácsadást az egyéni védıeszközök használatához, 

- a munkavállalók részére tanácsadást a munkakörülmények veszélyforrásairól, 

- az esedékessé váló szőrıvizsgálatok elvégezése, elvégeztetésére (pl. tüdıszőrés) 
felhívni a figyelmet,  

- közremőködik a munkahelyi veszélyforrások, a sürgıs orvosi ellátás 
megszervezésében, az elsısegélynyújtók felkészítésében és a rehabilitációs tervek 
kidolgozásában, 

- érvényesíti a munkavállalók gépjármővezetıi engedélyét, beleértve a hivatásos 
(2. csoport) jogosítványokat is, 

- teljesíti az esetleges receptigényeket, melynek költségét a munkavállaló viseli, 

- a munkahelyi kóroki tényezık felderítése, 

- a megbetegedések elkerülésének érdekében történı tanácsadás, 

- a kockázatbecslés elkészítésében való közremőködés, a veszélyforrásokra figyelemmel 
szükséges vizsgálatok elvégzése, 

- a dolgozók alkalmassági vizsgálatának megtörténtét igazoló dokumentumok kiadása. 
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Szerzıdı fél : Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye  

Címe: 6723 Szeged, Csongor tér 1. 

Az ajánlattétellel kapcsolatban érdeklıdni lehet Dr. Gera Tibor fıigazgatónál, a 62/547-060 
telefonon. 

4. Az ajánlatkérés tárgya és mennyisége: 
 
Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások ellátása a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 
fenntartásában lévı SZKTT Közoktatási Intézménye alábbiak szerint csoportosított tagintézményei 
által foglalkoztatott munkavállalók számára, az ajánlattevı(k) által biztosított rendelıkben: 
 

Részek 
Tagintézmény 

Munkavállalók 
létszáma (fı) 

neve telephelye C D Összesen 

I. 
Eötvös József Egységes 
Gimnázium 

6723 Szeged, Csongor tér 1. 2 54 56 

II. Kossuth Lajos Iskola 6771 Szeged, Szerb u. 15. 1 38 39 

III. 

Weöres Sándor Iskola 

6723 Szeged, Őrhajós u. 4. 

2 36 

46 Tanulási Képességet Vizsgáló 
Szakértıi és Rehabilitációs 
Bizottság 

  8 

IV. 

Sólyom Utcai Óvoda és 
Általános Iskola 

6723 Szeged, Sólyom u. 4. 
3 57 

104 
Pedagógiai Szak- és Szakmai 
Szolgáltató Központ 

  44 

V. 
Zoltánfy István Iskola 

6772 Deszk, Móra F. u. 2. 
3 17 

34 Móra Ferenc Csicsergı 
Óvoda 

2 12 

VI. Dóci Óvoda 6766 Dóc, Alkotmány u. 19.   4 4 

VII. Százszorszép Óvoda 6755 Kübekháza, Petıfi tér 44. 2 5 7 

VIII. 
Pallavicini Sándor Iskola 

6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 
15-17. 

9 43 
89 

Pipacs Óvoda 6762 Sándorfalva, Kis krt. 1. 4 33 

IX. 
Szatymazi Iskola 6763 Szatymaz, Petıfi S. u. 6. 8 33 

57 
Szatymazi Óvoda 6763 Szatymaz, József A. u. 3. 2 14 

X. 
Kazinczy Ferenc Iskola 6756 Tiszasziget, Május 1. u. 21.   8 

19 
Tiszaszigeti Óvoda 6756 Tiszasziget, Szabadság u. 3. 3 8 

XI. 
Újszentiváni Iskola 6754 Újszentiván, Kossuth u. 15.   10 

16 
Újszentiváni Óvoda 6754 Újszentiván, Árpád u. 15.   6 

  Összesen:   41 430 471 
Fenti adatok a 2009. szeptember 01-i állapot szerint kerültek megadásra. 
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5. A teljesítés helye:  

Szeged, Dóc, Deszk, Kübekháza, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván közigazgatási 
területén, az ajánlattevı(k) által biztosított rendelıkben.  
 
6. Annak meghatározása, hogy ajánlattevı a szolgáltatás tárgyának egy részére, vagy 

valamennyi részre is tehet-e ajánlatot: 

Ajánlattevı a szolgáltatás tárgya 3. pontban meghatározott részeire csak külön-külön tehet 
ajánlatot, de több különbözı részre is beadhat ajánlatot.  Egy-egy részre egy ajánlattevı által, csak 
egy – a kiírt követelményeknek megfelelı – ajánlat adható be. Alternatív ajánlat benyújtása nem 
lehetséges.  

A teljesítés határideje, vagy a szerzıdés idıtartama: 

A szerzıdés 2010. január 01. napjától határozatlan idıre szól. 

7. Az ajánlat benyújtásának címe (helység, utca, házszám, emelet, szobaszám): 

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA  
6720 Szeged, Széchenyi tér 5. II. em. 6. 

8. Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2009. október 30. 12.00 óra 

9. Hiánypótlás lehetısége:  

Ajánlatkérı egy alkalommal lehetıséget biztosít hiánypótlásra. 

10. Ajánlat felbontásának helye és ideje:  

Ajánlatkérı az ajánlatokat az ajánlattételi határidı lejártának idıpontjában, az ajánlatok 
benyújtásának helyén bontja fel. 

11. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

Az ajánlatkérı elıleget nem biztosít. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése az aláírt szerzıdés 
szerinti, szerzıdésszerő teljesítés igazolását követıen kiállított számla alapján, negyedéves 
gyakorisággal, a számla kiállítását követı 15 napon belül banki átutalással történik, az ajánlattevı 
által megadott bankszámlaszámra történı átutalással. 

12. Az ajánlattétel nyelve: magyar 

13. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: Az összességében legelınyösebb ellenszolgáltatás. 

Bírálati szempontok: 

Bírálati szempont Súlyszám 
1. nettó ajánlati ár (Ft/év) 50 
2. az ajánlattevı által biztosított rendelı közúton mért távolsága – az ajánlat tárgyát 
képezı, a 3. pontban meghatározott részre vonatkozóan – a legtöbb munkavállalót 
foglalkoztató telephelytıl mérve (km) 

40 

3. az inflációkövetı árváltozás vállalt mértéke a KSH által elızı évre közölt 
fogyasztói árindex %-ában 

10 

Az egyes bírálati részszempontok alsó határa 1 pont, felsı határa 10 pont. Az értékelés módszere: 
valamennyi részszempont esetében a legkedvezıbb ajánlat kapja a legmagasabb értékelési 
pontszámot, a legkedvezıtlenebb a legalacsonyabb értékelési pontszámot. A köztes pontszámok 
kiosztása arányszámítással történik. Az egyes részszempontok értékelési pontszámai a 
súlyszámokkal szorzásra majd összesítésre kerülnek.  
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14. Ajánlati ár 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden olyan költséget, ami a szolgáltatás tárgyával 
kapcsolatosan felmerül. Az ajánlati ár forintban kerül meghatározásra. A megkötött szerzıdésben 
foglalt díjon felül ajánlatkérı semmilyen egyéb jogcímen számlát nem fogad el. 

Tekintettel arra, hogy az ajánlati ár átalány jellegő, így annak változtatására tanévenként egy 
alkalommal kerülhet sor, és a szolgáltatási díj összegét a tanév közbeni létszámváltozások nem 
befolyásolják. 

15. A szerzıdés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: 

Az ajánlattevı(k)nek, a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló, többször módosított 
27/1995. (VII.25.) Nm. rendeletben elıírt feltételeket és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 
szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendeletben elıírtakat biztosítania kell, továbbá köteles betartani a 
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást szabályozó vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, így 
különösen: 

1. 1993. évi XCIII. törvény 58. § 
2. 9/1999. (I.27.) Korm. rendeletben 
3. 1/1999. (I.27.) Eü. M. rendeletben 
4. 33/1998. (VI.24.) N.M. rendeletben 
5. 27/2000. (IX.30.) Eü.M. rendeletben 
6. 50/1999. (XI.3.) Eü.M. rendeletben 
7. 3/2002. (VII.30.) EszCsM. rendeletben 

foglalt rendelkezéseket. 

Az ajánlattevınek rendelkeznie kell a tevékenysége ellátásához szükséges felelısségbiztosítással, 
melyre vonatkozó igazolást csatolni kell ajánlatához. 

Az ajánlattevınek ismertetnie kell ajánlatában a 2006-2008. év jelentısebb foglalkozás-
egészségügyi szolgáltatásait, legalább az ellátott foglalkoztatottak számának, kategória 
besorolásának, a teljesítés idejének, a szerzıdést kötı másik félnek a megjelölésével. 

Az ajánlattevınek ismertetnie kell ajánlatában azoknak a személyeknek a nevét, végzettségét és 
képzettségét, szakmai gyakorlati idejét, akiket a szolgáltatás teljesítésébe be kíván vonni. Csatolni 
szükséges ezen személyek végzettségét, képzettségét igazoló okiratai egyszerő másolatát. 

Az ajánlattevınek csatolnia kell ajánlatához a rendelkezésére álló orvosi rendelı használati 
jogcímét igazoló okiratot (tulajdoni lap, bérleti szerzıdés …stb.) egyszerő másolatban, valamint az 
ÁNTSZ mőködési engedélye és annak mellékleteit egyszerő másolatban.  

Nem nyújthat be ajánlatot az az ajánlatevı: 

a) aki a referencia igazolása alapján nem rendelkezik érvényes foglalkozás-egészségügyi 
szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerzıdéssel, 

b) akinek ajánlatában megjelölt, a rendelést vezetı orvos nem rendelkezik a foglalkozás 
egészségügy területére vonatkozóan szakvizsgával, illetve nem tudja biztosítani a foglalkozás-
egészségügyi szolgálatról szóló 27/1995. (VII.25.) NM. rendeletben és a foglalkozás-egészségügyi 
szolgálatról szóló 89/1995.(VII.14.) Korm. rendeletben elıírt végzettségő és képzettségő 
szakemberek részvételét. 

c) nem rendelkezik a foglalkozás-egészségügyi ellátás nyújtására alkalmasságot igazoló ÁNTSZ 
mőködési engedéllyel rendelkezı orvosi rendelıvel, és nem igazolja annak használati jogcímét, és 
a rendelı közúton mért távolsága – az ajánlat tárgyát képezı, a 3. pontban meghatározott részre 
vonatkozóan – a legtöbb munkavállalót foglalkoztató telephelytıl mérve meghaladja a 15 km-t. 
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17. Az ajánlatok értékelése 

Az ajánlatok részletes értékelése elıtt az Ajánlatkérı megvizsgálja az ajánlatokat annak érdekében, 
hogy megállapítsa minden egyes ajánlat esetében, hogy: 

a) megfelelıen aláírták-e, 

b) alapvetıen megfelel-e az ajánlatkérésben foglaltaknak. 

Ajánlatkérı az érvényes ajánlatokat „az összességében legelınyösebb ajánlat” szempontja alapján 
hasonlítja össze és bírálja el.  Ajánlatkérı csak azokat az ajánlatokat fogja értékelni és 
összehasonlítani, melyek az ajánlatkérésben foglaltaknak megfelelnek. 

18. Egyéb információk: 

a) Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban, zárt borítékban kell benyújtani. 

b) A zárt borítékon a következı jelige szerepeljen: „Ajánlat a Szegedi Kistérség Többcélú 
Társulása Közoktatási Intézménye foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás ellátására”. – „Az 
ajánlattételi határidı lejárta elıtt nem bontható fel! ” 

c) Az ajánlattevınek az ajánlat minden egyes tartalommal rendelkezı oldalát szignálnia kell, az 
nyilatkozatokat az aláírásra jogosult képviselınek kell cégszerően aláírnia, folyamatos 
lapszámozással, tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. Az oldalakat egybefőzve, nem 
bontható kötéssel kell egymáshoz rögzíteni. (ahogyan pl. a közjegyzıi okiratok kerülnek 
összefőzésre). 

d) Az eredeti és a másolati példányok közötti bármilyen eltérés esetén ajánlatkérı az eredeti 
példányban írtakat fogadja el érvényesnek. Amennyiben a számszerő adatok vonatkozásában 
eltérés van a számmal és betővel írottak között, ajánlatkérı a betővel írt adatot tekinti 
érvényesnek. 

e) Az ajánlattevınek viselnie kell az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatos összes 
költséget. Az Ajánlatkérı nem felelıs az ilyen költségekért, tekintet nélkül a pályázati eljárás 
lefolytatására vagy kimenetelére.  

 

Az ajánlatkérı kiköti, hogy fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlatkérés tárgyában 
közbeszerzési eljárást folytasson le, amennyiben a beérkezett ajánlatok alapján a szerzıdés 
szerinti érték meghaladja a hatályos közbeszerzési értékhatárt. 
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AJÁNLATTEVİI NYILATKOZAT 
 
 

Alulírott ajánlattevı, az ajánlatkérés áttanulmányozását követıen az alábbi ajánlatot teszem 

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások ellátása a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 

fenntartásában lévı SZKTT Közoktatási Intézménye alábbiakban felsorolt tagintézményei  részére: 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Bírálati szempont Megajánlott 
érték 

1. nettó ajánlati ár (Ft/év)  
2. az ajánlattevı által biztosított rendelı közúton mért távolsága – az ajánlat 
tárgyát képezı, az ajánlatkérés 3. pontjában meghatározott részre vonatkozóan – 
a legtöbb munkavállalót foglalkoztató telephelytıl mérve (km) 

 

3. az inflációkövetı árváltozás vállalt mértéke a KSH által elızı évre közölt 
fogyasztói árindex %-ában 

 

 

 

Az ajánlattevı képviseletében ezennel kijelentem, hogy az ajánlatkérésben foglalt valamennyi 

feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk és a fentiek szerint 

ajánlatot teszünk a teljesítésre és vállaljuk, hogy ajánlatunk elfogadása esetén a szerzıdésben 

meghatározottakat teljesítjük. 

 

 

Kelt: ……………….., 2009. …………… hó …….. nap 

 

 

 

….......................................................... 

                                                                            cégszerő aláírás           
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SZAKEMBEREK BEMUTATÁSÁNAK ÖSSZESÍTİ TÁBLÁZATA 

 

 

Szakember 
megnevezése 

Végzettség / képzettség 
Szakmai 

tapasztalat 
ideje 

Szakmai tapasztalat jellege 

    

    

    

 
            

 
Kelt: ……………….., 2009. …………… hó …….. nap 

 

 

 

….......................................................... 

                                                                            cégszerő aláírás           
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NYILATKOZAT A SZERZİDÉS TERVEZETBEN  

FOGLALT FELTÉTELEK VÁLLALÁSÁRÓL 

 

Alulírott, mint a(z) …………………………(név, székhely) ajánlattevı a Foglalkozás-egészségügyi 

szolgáltatások ellátása a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában lévı SZKTT 

Közoktatási Intézménye tárgyú ajánlatkérés során ajánlattevı nyilatkozattételre jogosult 

képviselıje nyilatkozom, hogy cégünk az elıírt szerzıdés tervezetben foglaltakat teljes körben 

megismerte, elfogadta, és vállalja annak maradéktalan teljesítését. 

 

 

 

 

Kelt: ……………, 2009.  …………….. hó ….. nap 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….……… 

cégszerő aláírás 

 

 


