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I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Országos Közegészségügyi Intézet

EKRSZ_
80204561

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

1097

Ország:

Magyarország

Albert Flórián Út 2-6.

Egyéb cím adatok:

Baranyi

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

baranyi.istvan@oki.antsz.hu

Telefon:

István
+36 14761100

Fax:

+36 14761390

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://oki.antsz.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://oki.antsz.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

ODC Open Doors Consulting Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
40518295

Postai cím:
Város:

Csurgó

EKR000332822018

NUTS-kód:

HU

Postai irányítószám:

8840

Ország:

Magyarország

Rózsa Utca 12.

Egyéb cím adatok:

Dr.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Mezősi-Keszericze

info@opendoors.hu

Andrea

Telefon:

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://oki.antsz.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

Nem
Nem

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Egyéb típus

Egyéb ajánlatkérő típusának költségvetési szerv
meghatározása:

I.5) Fő tevékenység
Egészségügy

Fő tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:
Hivatkozási szám:

Háziorvosi hálózat felállítása és működtetése
EKR000332822018

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
72314000-9

II.1.3) A szerződés típusa:
II.1.4) Rövid meghatározás:

Szolgáltatás megrendelés
Háziorvosi hálózat felállítását és működtetését biztosító szolgáltatás beszerzése az EFOP-1.8.1VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „Komplex népegészségügyi szűrések” kiemelt projekt
vastagbélszűrési programjához kapcsolódóan, vállalkozási szerződés keretében

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
Nem

A beszerzés részekből áll
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték:

376 740 000

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:

HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

EKR000332822018

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)

II.2) Meghatározás
Háziorvosi hálózat felállítása és működtetése

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
72314000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód(ok):
HU110 Budapest

A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye: 1097 Budapest, Albert Flórián út. 2-6

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Háziorvosi hálózat felállítását és működtetését biztosító szolgáltatás beszerzése az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú,
„Komplex népegészségügyi szűrések” kiemelt projekt vastagbélszűrési programjához kapcsolódóan: Cél a Magyarországon élő, 50-70
év közötti lakosság körében t vastagbélszűrés megvalósítása. Előzetes számítások szerint várhatóan 210 000 (+)30% páciens küldi
majd be a mintát a laboratóriumba. Közreműködő szervezet (Nyertes Ajánlattevő) feladatai: A szakmai folyamatok adminisztratív
támogatása két szinten – együttműködésben, feladatmegosztás mentén – valósul meg, biztosítva a vastagbélszűrési kampány
megvalósításához elengedhetetlen háziorvosi bevonást és koordinációt: a projekt keretében felállított szakmai szervezet és a jelen
közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztásra kerülő közreműködő szervezet szintjén. Főbb feladatok: - Szerződéskötés az
Ajánlatkérő (Megrendelő) által átadásra kerülő listában szereplő háziorvosi praxisokkal (a célcsoportba tartozó 50-70 év közötti
pácienst biztosító praxisszámnak megfelelő, maximum a Magyarországon betöltött felnőtt, illetve vegyes praxisok számának megfelelő,
(a 2018. júniusi NEAK statisztika szerint 4732 darab) vállalkozási szerződés megkötése) szerződéssablon használatával. Tekintettel
arra, hogy a jelen ajánlati felhívás idején még nem ismert a kampányhoz csatlakozni kívánó háziorvosok pontos száma, a
költségkalkuláció alapját a 210 000 (+) 30% páciens egységcsomag kiadása képezi, nem pedig a bevont háziorvosi praxisok száma).
Abban az esetben, ha a háziorvosi praxis eláll a szerződéskötéstől, illetve a szerződést megköti, azonban a szűrésben érdemben nem
kíván részt venni, ennek tényét Nyertes Ajánlattevő köteles haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított 3
munkanapon belül jelezni Megrendelő kapcsolattartója részére elektronikus úton. Megrendelő fenntartja magának a jogot a szűrési
kampány során további háziorvosi praxisok kijelölésére; - Megrendelő által használt elektronikus nyilvántartások, illetve az ezek
alapján kiállított igazolások alapján egy részidős (praxisonként 50 laborba érkezett vizsgálati minta), illetve egy, a végelszámoláshoz
kapcsolódó teljesítésigazolás kiállítása a szerződött háziorvosi praxisok részére, az egyéni teljesítményeknek megfelelően (az egyes
háziorvosi praxisok esetében eltérő számú meghívó kiküldésére kerül sor, figyelembe véve a földrajzi megoszlást, valamint az adott
praxisok esetében szűrésbe vonható 50-70 év közötti lakosok létszámát); - teljesítésigazolások (maximum a Magyarországon betöltött
felnőtt, illetve vegyes praxisok számának kétszerese darab) megküldése a praxisok számára, az igazolás Megrendelő általi
megküldését követő 5 munkanapon belül; - teljesítésekhez kapcsolódó számlák befogadása, a számlák ellenértékének elutalása (
maximum a Magyarországon betöltött felnőtt, illetve vegyes praxisok számának kétszerese darab utalás); - A részteljesítéshez, illetve a
végteljesítés igazolásához szükséges dokumentumok összeállítása és benyújtása Megrendelő részére (a teljesítés igazolásának
feltételei a későbbiekben kerülnek részletesen bemutatásra). A felmerülő banki költségek, postaköltségek, irodaszer-,
nyomtatás-sokszorosítás költségei, telefonköltség, utazási költségek, valamint a feladatok ellátásához szükséges humánerőforrás
biztosítása Nyertes Ajánlattevő feladata, amely költségeket az ajánlat közreműködői költségsorában van mód betervezni, azaz ott kell
szerepeltetni. A közreműködői díj vetítési alapja az egy páciens után a háziorvosi praxis részére kifizetésre kerülő nettó 1 000 Ft +
ÁFA. Tekintettel arra, hogy jelen beszerzés európai uniós forrásból kerül finanszírozásra, a projektdokumentáció tartalmazza a
háziorvosi díjazás egységárát, mely összeg sem pozitív, sem pedig negatív irányba nem módosítható. A szűrési programhoz csatlakozó
háziorvosi praxisok a díjazásuk mértékéről előzetes tájékoztatást kapnak. A közbeszerzési dokumentumokban (Műszaki leírás)
részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Hátrányos helyzetű munkavállaló(k) alkalmazása a teljesítés során (min. 0 – max. 5
5 fő)

Költség kritérium:

Nem

Ár kritérium:

Igen

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

EKR000332822018

Súlyszám / Jelentőség

95

Igen

Opciók
Opciók ismertetése:

Háziorvosi hálózat felállítását és működtetését biztosító szolgáltatás beszerzése az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú,
„Komplex népegészségügyi szűrések” kiemelt projekt keretében: A Magyarországon élő, 50-70 év közötti lakosság körében végzett
vastagbélszűrés megvalósítása. Az elvégzett előzetes számítások szerint várhatóan 210 000 (+) 30% páciens küld majd be a mintát a
laboratóriumba. A költségkalkuláció alapját ennek megfelelően a 210 000 (+) 30% páciens egységcsomag kiadása képezi, nem pedig a
bevont háziorvosi praxisok száma. Opció lehívása: több (legfeljebb 3) részletben; a lehívás véghatárideje: szerződés hatályának lejártát
megelőző 30. nap. A II.2.4) pontban és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001,Komplex népeg.ügy

II.2.14) További információ:
Az közbeszerzési eljárásban történő ajánlattételt nem kötött gazdálkodó szervezet alapításához; nyertes Ajánlattevő(k) a szerződés
teljesítése érdekében nem hozhatnak létre gazdálkodó szervezetet. A II.2.6) kitöltésére a Kiadóhivatal felé történő feladás miatt kerül
sor. II.2.7)-ben tervezett hónapszám szerepel; a szerződés hatálya a projekt fizikai befejezésének időpontjához igazodik.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtái
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az
alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

Nem

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

Nem

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak

Nem

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

Igen

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
2018/S 172-390798

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

EKR000332822018

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Elnevezés:

Háziorvosi hálózat felállítása és működtetése

A szerződés száma:

10588-1/2019/PKF

Igen

Szerződés/rész odaítélésre került:

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

Nem
Nem

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):
Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

V.2) Az eljárás eredménye
2019.03.18

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

3

A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági
ajánlásban meghatározottak szerint):

3

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

3

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

Nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:

DDR 2000 KFT.

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
84885607

Postai cím:
Postai irányítószám:

1141

Ország:

Magyarország

Város:

BUDAPEST

HU110

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok(közterület neve, SZUGLÓ UTCA 82.
típusa, házszám, egyéb):
E-mail:

info@digitsystem.hu

Telefon:

Internetcím:

+36 302466007

Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

23865532242

A nyertes ajánlattevő kkv:

Nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

342 160 000

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
Pénznem:

376 740 000

HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre
vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

EKR000332822018

Igen

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

Arány:

%

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
Ajánlati felhívás III.1.3) M1.1. és M.1.2. pontjai szerinti alkalmassági követelménynek megfelelés (Majoros András; Berettyánné Tóth
Valéria).

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk
A közbeszerzési eljárás eredményesen zárul;t szerződéskötésre sor került. A nyertes ajánlattevő adószáma: 23865532-2-42 Az
ajánlattevők neve, címe és adószáma: DDR 2000 KFT., 1141 BUDAPEST, SZUGLÓ UTCA 82., 23865532-2-42 BlueMix Consulting
Korlátolt Felelősségű Társaság, 1098 Budapest, Dési Huber utca 16/I. II/1., 23565469-2-43 INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság, 8000 Székesfehérvár, Móri út 16., 14996058-2-07 Az eljárás során nem kerültek előírásra
környezetvédelmi vagy szociális szempontok.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím:

Riadó u. 5

Város:

Budapest

Postai irányítószám:

1026

Ország

Magyarország

E-mail:

dontobizottsag@kt.hu

Telefon:

+36 18828592

Internetcím: (URL)

www.kozbeszerzes.hu

Fax:

+36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

Ország

E-mail:

Telefon:

Internetcím: (URL)

Fax:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. § (1)-(10) bekezdései alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím:

Riadó u. 5

Város:

Budapest

Postai irányítószám:

1026

Ország

Magyarország

E-mail:

dontobizottsag@kt.hu

Telefon:

+36 18828592

Internetcím: (URL)

www.kozbeszerzes.hu

Fax:

+36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma
2019.03.27

(A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

EKR000332822018

D1. melléklet
D1. melléklet - Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés
indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

3. Magyarázat

Hirdetmény neve

Státusz

Feladás
dátuma

Közzététel
dátuma

Feladó felhasználó

Megtekintés

Ajánlati/részvételi
felhívás hirdetmény
feladása

Megjelent

2018.09.04

2018.09.11

Pákozdyné dr. Bőcz Ildikó

Feladott verzió
Közzétett verzió

Korrigendum/
Helyesbítés
hirdetmény feladása

Megjelent

2018.10.01

2018.10.07

Pákozdyné dr. Bőcz Ildikó

Feladott verzió
Közzétett verzió

Korrigendum/
Helyesbítés
hirdetmény feladása

Megjelent

2018.10.08

2018.10.11

Pákozdyné dr. Bőcz Ildikó

Feladott verzió
Közzétett verzió

Hirdetmény:
Tájékoztató az eljárás
eredményéről

Feladott

2019.03.21

Pákozdyné dr. Bőcz Ildikó

Feladott verzió
Közzétett verzió
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