Dr. Guba Zoltán

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
A B-A-Z Megyei Kormányhivatal ajánlatkérő a „Szakmai alkalmassági vizsgálat, valamint
munkaköri alkalmassági vizsgálat, továbbá szakorvosi vizsgálat beszerzése” tárgyú
közbeszerzési eljárás során tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az alábbi kiegészítő tájékoztatás
iránti kérések érkeztek, amelyre az alábbi
kiegészítő tájékoztatást
nyújtja.
1.
A Szerződés 14.2. pontja szerint:
14.2. a külön jogszabályban előírtak szerint a munkakörhöz kötött kötelező védőoltással történő immunizálás díja a
szerződéskötéskor 2.000,- HUF, kivéve
a) a térítésmentes védőoltással történő immunizálást és
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó körben is – a pneumococcus baktérium, a human papilloma vírus és az influenza
elleni immunizálás.
Nem egyértelmű, hogy az a) és b) pontban mennyi a díja az immunizálásnak, csak annyi egyértelmű,
hogy nem 2.000.- Ft. Kérjük a T. Ajánlatkérőt, módosítsa a szerződést úgy, hogy egyértelmű legyen.
Kiegészítő tájékoztatás:
A kiegészítő tájékoztatásnak az a célja, hogy segítse a megfelelő ajánlattételt (Kbt. 56. § (1) bek.).
A dokumentáció III. fejezet 1. pontja és a VI. fejezet (Műszaki leírás) alapján egyértelmű, hogy az
„ajánlati árnak az alkalmassági vizsgálatok munkadíjára kell vonatkoznia 1 főre meghatározva”.
Ez alapján tájékoztatjuk az érdekelt gazdasági szereplőket, hogy az ajánlattétel során csak az
alkalmassági vizsgálat díját szükséges megadni (AD III. fejezet 1. pont, Műszaki leírás), így a
védőoltások díjának megajánlása nem része az ajánlattételnek, annak térítése a felmerült költségek
szerint történik, a felmerült költség igazolása mellett. A szerződés hivatkozott pontjában a 284/1997.
(XII.23.) Kormány rendeletben szereplő megfogalmazás került beállításra, az egyértelmű. Ajánlatkérő
nem kívánja módosítani a szerződéstervezetet.
2. A Szerződés 14.3. és 15. pontja szerint:
14.3. egyéb esetekben (pl. szemészeti vizsgálat, orvosi klinikai laboratóriumi, orvosi mikrobiológiai laboratóriumi és
egyéb kiegészítő vizsgálatok) a vonatkozó jogszabályi előírások az irányadóak a díjazás összegére.
15.
A fenti díjak esetleges jogszabály módosítás miatti változása nem igényel szerződésmódosítást, Megrendelő
mindenkor a hatályos jogszabályban meghatározott összeget téríti meg.
Kérjük T. Ajánlatkérőt szíveskedjen közölni tételesen a fenti pontban felsorolt vizsgálatok díját,
amennyiben a hivatkozott jogszabályok tartalmazzák azokat.
Kiegészítő tájékoztatás:
A kiegészítő tájékoztatásnak az a célja, hogy segítse a megfelelő ajánlattételt (Kbt. 56. § (1) bek.).
A dokumentáció III. fejezet 1. pontja és a VI. fejezet (Műszaki leírás) alapján egyértelmű, hogy az
„ajánlati árnak az alkalmassági vizsgálatok munkadíjára kell vonatkoznia 1 főre meghatározva”.
Ez alapján tájékoztatjuk az érdekelt gazdasági szereplőket, hogy az ajánlattétel során csak az
alkalmassági vizsgálat díját szükséges megadni (AD III. fejezet 1. pont, Műszaki leírás), így a szemészeti,
labor, stb vizsgálat díjának megajánlása nem része az ajánlattételnek, annak térítése a felmerült költségek
szerint történik, a felmerült költség igazolása mellett.
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3.
Kérjük a T. Ajánlatkérőt szíveskedjen közölni, hogy milyen nagyságrendre lehet számítani a szakmai
alkalmassági vélemény megadásához szükséges, de TB finanszírozás terhére nem végezhető
vizsgálatokra a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatok
százalékában?
Kiegészítő tájékoztatás:
Ajánlatkérő a képzéseket a megye munkaerő-piaci igénye szerint indítja meg, így azt, hogy az induló
képzéseken milyen százalékban merül fel a TB finanszírozás terhére nem végezhető kiegészítő
vizsgálatokra igény, nem lehetséges előre megadni. Ajánlatkérő ismét megjegyzi, hogy a
dokumentáció III. fejezet 1. pontja és a VI. fejezet (Műszaki leírás) alapján egyértelmű, hogy az
„ajánlati árnak az alkalmassági vizsgálatok munkadíjára kell vonatkoznia 1 főre meghatározva”.
Ez alapján tájékoztatjuk az érdekelt gazdasági szereplőket, hogy az ajánlattétel során csak az
alkalmassági vizsgálat díját szükséges megadni (AD III. fejezet 1. pont, Műszaki leírás.
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