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A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a 
Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T –ot. 
 
A Döntőbizottság a Swiss Medical Services Kft. (1092 Budapest, Kinizsi u. 22., 
a továbbiakban: kérelmező) által a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (1116 
Budapest, Kalotaszeg u. 31., képviseli: Dr. Nemes Dalma ügyvéd, 1135 
Budapest, Petneházy u. 70-72. II/7., a továbbiakban: ajánlatkérő) „Foglalkozás-
egészségügyi – munkahigiénés szolgáltatás és menedzserszűrés ellátása a 
FŐTÁV Zrt. munkavállalói részére” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen 
benyújtott jogorvoslati kérelmet elutasítja. 
 
A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. 
 
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A 
határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított tizenöt napon 
belül keresettel a felperes belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes 
közigazgatási és munkaügyi bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet az illetékes 
bírósághoz címezve, kizárólag a Döntőbizottsághoz lehet benyújtani. Tárgyalás 
tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a 
határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. 

 
I N D O K O L Á S 

 
A Döntőbizottság a közbeszerzési és a jogorvoslati eljárás során keletkezett 
iratok, a jogorvoslati kérelem, az ajánlatkérő és az egyéb érdekelt észrevételei, 
valamint a felek nyilatkozatai alapján a következő tényállást állapította meg. 
 
Az ajánlatkérő a 2014. november 5. napján feladott, a Közbeszerzési Értesítő 
2014. évi 130. számában 2014. november 7. napján KÉ-23042/2014. 
iktatószámon közzétett ajánlati felhívásával a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 121. § (1) bekezdés b) 
pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított a rendelkező részben 
meghatározott szolgáltatás-megrendelés tárgyában. 
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Az eljárást megindító felhívás – egyebek mellett – az alábbi előírásokat 
tartalmazta. 
 
Az ajánlatkérő a felhívás II.1.7) pontjában a részekre történő, a II.1.8) pontban 
az alternatív ajánlattétel lehetőségét kizárta. 
 
A teljes mennyiséget a felhívás II.2.1) pontjában az ajánlatkérő többek között az 
alábbiak szerint határozta meg: 
„a) A szolgáltató végzi a 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet, 60/2003. (X.20.) 
ESzCsM rendelet, valamint a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet által 
meghatározott feltételek szerinti foglalkozás-egészségügyi (munkaköri 
alkalmassági) vizsgálatokat, amely tartalmazza az előzetes, időszakos, soron 
kívüli és záró-vizsgálatokat. 
b) Osztályvezető, igazgató, régióvezető, vezérigazgató-helyettes, vezérigazgató 
esetében a munkaköri alkalmassági vizsgálat a menedzserszűrés részeként 
történik. 
c) A kormányrendelet alapján meghatározott foglalkozás egészségügyi 
szakrendelésben érintett csoportok FŐTÁV Zrt. esetén: 
„B” foglalkozás-egészségügyi osztály esetében: 100 fő +20% 
„C”: foglalkozás-egészségügyi osztály esetében:500 fő +10% 
d) A munkaköri alkalmassági vizsgálatok típusa és gyakorisága a „B” és „C” 
foglalkozás-egészségügyi osztályok esetében: 
„B” és "C"foglalkozás-egészségügyi osztály: 
vizsgálat gyakorisága: min. évente 
anamnézis: 
- egyéni egészségügyi anamnézis felvétel (legalább: korábbi és aktuális 
betegségek, műtétek, rendszeres gyógykezelés, allergia, gyógyszerérzékenység) 
- foglalkozási anamnézis felvétel (megelőző munkahelyek kóroki tényezői) 
- családi anamnézis (szülőkkel, testvérekkel összefüggő egészségügyi 
információk) 
elvégzendő vizsgálatok: 
- Testsúly és testmagasság, testtömeg index (BMI) 
- Bőr- nyálkahártyák vizsgálata megtekintéssel (fertőzések, allergiás, illetve 
egyéb gyulladásos elváltozások feltárása) 
- Nyirokcsomók, pajzsmirigy vizsg. tap. 
- Rekeszek kitérésének vizsgálata/tüdők auscultációs vizsg. 
- Szívhangok vizsgálata hallgatózással 
- Hasi szervek vizsgálata tapintással, kopogtatással 
- Vérnyomásmérés/pulzus-szám mérése 
- Mozgásszervek alaki és funkcionális vizsgálata 
- Idegrendszer állapotának felmérése, egyensúlyérzék vizsgálata 
- Száj- és garatképletek, nyálkahártyák, fogazat megtekintése 
- Látásélesség vizsgálat közelre-távolra és színlátás vizsgálat 
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- Vércukor és koleszterin szint meghatározása stix-szel 
 
Választható (opciós)vizsgálatok(„B” és "C"foglalkozás-egészségügyi osztály): 
egyedi munkahelyi expozíciók alapján indokolt vizsgálatok: 
- hallás szűrővizsgálat (szűrőaudiometria), 
- 40 év felett, ill. expozíció esetén EKG vizsgálat (12 elvezetéses), 
- perifériás reflexek vizsgálata reflexkalapáccsal, 
- vizelet vizsgálat, 
- Romberg vizsgálat (halló, egyensúlyozó rendszer vizsgálata), 
- laboratómiumi vizsgálatok, 
- BEM vizsgálatok, 
- Légzés funkció vizsgálat, 
- munkakörhöz kötött védőoltások beadása, 
- mellkasröntgen. 
A záróvizsgálatok gyakorisága a „B” és „C” foglalkozás-egészségügyi osztályok 
esetében összesen: 50+100% fő évente a c) pontban megadott vizsgálati szám 
felett. 
A soron kívüli alkalmassági vizsgálatok típusa és gyakorisága a „B” és „C” 
foglalkozás-egészségügyi osztályok esetében összesen: 70+50% fő évente a c) 
pontban megadott vizsgálati szám felett. 
Pszichoszociális vizsgálat (teszt) végzése 75+20% fő évente a munkaköri 
alkalmassági vizsgálat keretén belül az ügyfélszolgálati, csoportvezetői, 
üzemvezetői munkakörökben. 
Mellkasröntgen elvégzése az alábbi munkakörökben: fűtésszerelő-minősített 
hegesztő, lakatos, távvezeték szerelő - minősített hegesztő: 29 fő+ 3 fő. 
e)munkaköri alkalmassági vizsgálatok ütemezése előjegyzési rend szerint 
történjen, 
f)munkavállalók adatainak tárolása elektronikus formában történjen, a 
Szolgáltató kötelessége az előző szolgáltatótól a meglévő adatok átvétele a 
folyamatos működés biztosítása miatt, 
g)munkaköri alkalmassági vizsgálatokon túl el kell végezze az alábbi 
vizsgálatokat: 
- orvosi alkalmassági vizsgálathoz kötött bemeneti feltételű műszaki 
szakképesítő tanfolyamok orvosi alkalmassági vizsgálatainak elvégzése (max. 
140 fő), Könnyű és nehézgépkezelők, gépi meghajtású emelőgépek kezelői 
közül (max. 50 fő munkavállaló) a jogosítvánnyal rendelkezőknek alkalmasság 
igazolás (3 illetve 5 évente) a jogosultságot bizonyító iratba orvos aláírásával és 
pecsétjével, 
h) Hegesztések roncsolásmentes anyagvizsgálói részére (jelenleg megbízással 
rendelkezik 14 fő munkavállaló) évente 1 alkalommal az MSZ EN ISO 9712 
szabvány előírása szerinti szemészeti alkalmassági vizsgálat igazolása,” 
v) Hetente két alkalommal 4-4 órában: hétfő, csütörtöki napokon, rendelést tart a 
Megbízó telephelyén biztosított orvosi rendelőben (1116 Budapest Kalotaszeg u. 
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31.), amelyből alkalmanként maximum 3 órában végezhetőek a foglalkozás-
egészségügyi vizsgálatok. A hét többi napján a soron kívüli, új belépők 
alkalmassági vizsgálatainak elvégzését egyéb külső helyszínen (Budapest 
telephelyű saját rendelőben) biztosítja,” 
 
A felhívás II.3) pontjában a szerződés időtartamát a szerződés megkötésétől 
számított 36 hónapban határozta meg az ajánlatkérő. 
 
Az ajánlatkérő a felhívás III.3.1) pontjában a szolgáltatás teljesítésére vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseket az alábbiak szerint ismertette: 
- egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, 
- munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 58. § 
- foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995.(VII. 14.) Korm rendelet, 
- munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról 
és véleményezéséről szóló 33/1998.(VI. 24.) NM rendelet, 
- egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, 
- egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet, 
- foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995 (VII. 25.) NM 
rendelet.” 
 
Az ajánlatkérő a felhívás IV.2.1) pontjában értékelési szempontként a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást határozta meg. 
 
A felhívás IV.2.2) pontjában az ajánlatkérő közölte, hogy a bírálati szakaszban 
elektronikus árlejtést fog alkalmazni. 
 
A felhívás IV.3.4) pontjában az ajánlatkérő ajánlattételi határidőként 2014. 
december 1. napját határozta meg. 
 
Az ajánlatkérő dokumentációt is készített, mely alapvető információkat, 
iratmintákat, szerződéstervezetet tartalmazott. 
 
Az ajánlatkérő a dokumentáció 20. oldalán felolvasólapot mellékelt, melyben az 
„éves szolgáltatási díj nettó” összegét kellett az ajánlattevőknek megadniuk, 
mely összegnek meg kellett egyeznie az ajánlati ártáblázat ajánlati ár 
mindösszesen sorában található értékkel. 
 
Az ajánlatkérő az ajánlattevők által kitöltendő ajánlati ártáblázatot az alábbi 
tartalommal bocsátotta az ajánlattevők rendelkezésére: 
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„1fő nettó 
díja (HUF) 

Vizsgálandó 
személyek 
száma/év 

(tájékoztató 
adat) 

nettó ár 
összesen 
(HUF) 

ÁFA 
% 

bruttó ár 
összesen 
(HUF) 

1. A szakmai mellékletben előírt 
munkahigiénés szolgáltatás ellátásának 
éves díja a 60/2003. ESZCSM rendeletbe 
foglaltakra figyelemmel 

nem 
kitöltendő 

nem 
kitöltendő 

0   0 
2. foglalkozás-egészségügyi ellátás díja  

foglalkozás-egészségügyi ellátás díja „B 
kategória esetén”   

100 
0   0 

foglalkozás-egészségügyi ellátás díja „C 
kategória esetén”   

500 
0   0 

Soron kívüli vizsgálat    70 0   0 
Záró vizsgálat    50 0   0 
Pszichoszociális vizsgálat    75 0   0 
Mellkasröntgen    29 0   0 
3. Választható Opcionálisan elvégzendő foglalkozás-egészségügyi ellátáshoz tartozó vizsgálatok 

Hallás szűrővizsgálat (szűrőaudiometria)    1 0   0 

40 év felett, ill. expozíció esetén EKG 
vizsgálat (12 elvezetéses)    

1 
0   0 

perifériás reflexek vizsgálata 
reflexkalapáccsal    

1 
0   0 

vizelet vizsgálat    1 0   0 

Romberg vizsgálat (halló, egyensúlyozó 
rendszer vizsgálata)    

1 
0   0 

Laboratómiumi vizsgálatok    1 0   0 
BEM vizsgálatok    1 0   0 
Légzés funkció vizsgálat    1 0   0 
munkakörhöz kötött védőoltások beadása    1 0   0 
mellkasröntgen    1 0   0 

4/a. Menedzserszűrés alapvizsgálat díja 

nők esetén (7 fő)   6 0   0 
férfiak esetén (19 fő)   19 0   0 
nemiségre tekintet nélkül (5 fő)   3 0   0 

4/b. opcionálisan tételként rögzített, választható vizsgálatok díjai nő esetén 

nőgyógyászati vizsgálat (Méhnyak-
rákszűrés cytológiával (rákszűrés) és 40 
év alatt emlő ultrahang, 40 év felett 
mammográfiai vizsgálatot kérünk)   

6 

0   0 
bőrgyógyászati vizsgálat   6 0   0 
csontsűrűség vizsgálat   6 0   0 
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fül-orr-gégészet   6 0   0 

mellkas röntgen   6 0   0 
4/c. opcionálisan tételként rögzített, választható vizsgálatok díjai férfi esetén 

urológia vizsgálat (prosztata rákszűrés)   19 0   0 
bőrgyógyászati vizsgálat   19 0   0 
csontsűrűség vizsgálat   19 0   0 
fül-orr-gégészet   19 0   0 
mellkas röntgen   19 0   0 

5. heti 2*1 órában nyújtott általános orvosi 
szolgáltatás éves díja 

nem 
kitöltendő 

nem 
kitöltendő 0   0 

6. Elsősegélynyújtás oktatás évi díja 
nem 

kitöltendő 
nem 

kitöltendő 0   0 

7. Könnyű és nehézgépkezelők, gépi 
meghajtású emelőgépek kezelői közül a 
jogosítvánnyal rendelkezőknek 
alkalmasság igazolása (3 illetve 5 évente) 
a jogosultságot bizonyító iratba orvos 
aláírásával és pecsétjével. 

  50 

0   0 
8. Hegesztések roncsolás mentes 
anyagvizsgálói részére (jelenleg 
megbízással rendelkezik 12 fő 
munkavállaló), évente 1 alkalommal az 
MSZ EN 9712 szabvány előírása szerinti 
szemészeti alkalmassági vizsgálat 
igazolása. 

  14 

0   0 
9. orvosi alkalmassági vizsgálathoz kötött 
bemeneti feltételű műszaki szakképesítő  
tanfolyamok orvosi alkalmassági 
vizsgálatainak elvégzése 

  140 

0   0 
10. A külön jogszabályban 
meghatározottak szerint a 2. alkalmassági 
csoportba tartozó közúti járművezető 
egészségi alkalmassági vizsgálatának 
elvégzése   15 0   0 

ajánlati ár mindösszesen: 0 

Megjegyzés: nem kitöltendő feliratot tartalmazó cellákba kérjük, ne írjanak!” 
 
Az ajánlattételi határidőre négy ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát, a nevük 
mellett szereplő – eredeti – ajánlati árral: 
Főnix-Med Zrt.       16.384.480 HUF 
kérelmező        16.560.600 HUF 
Hungária Med-M Kft. (a továbbiakban: egyéb érdekelt): 17.399.500 HUF 
Medicina B.M. Kft.      21.470.000 HUF 
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Az egyéb érdekelt az ajánlati ártáblázatát az ajánlata 12-13. oldalán mellékelte, 
melyre vonatkozóan az ajánlatkérő 2015. december 11. napján az alábbi 
tartalmú hiánypótlási felhívást bocsátotta ki: 
„2.) Az ajánlat 12. oldalán található ártáblázatban a szakmai mellékletben előírt 
munkahigiénés szolgáltatatás ellátásának éves díja és Opcionálisan elvégzendő 
foglalkozás-egészségügyi ellátáshoz tartozó vizsgálatok közül a Hallás 
szűrővizsgálat (szűrőaudiometria) és az 5. heti 2*1 órában nyújtott általános 
orvosi szolgáltatás éves díja és a 6. Elsősegélynyújtás oktatás évi díja tételekre 0 
HUF értéket adott. 
Kérem a hiánypótlás során megerősíteni, hogy a nevesített négy tétel esetében 
térítésmentesen (0 HUF) végzi az adott szolgáltatást. 
11.) Az ajánlat 12. oldalán található ártáblázat nem tartalmazza az Áfa % 
mértékét. Hiánypótlás keretében kérem a táblázatot az Áfa % mértékével 
kitöltve ismételten benyújtani.” 
 
Az egyéb érdekelt a határidőre benyújtott hiánypótlása 4. oldalán az alábbi 
tartalommal csatolta a módosított ártáblázatot: 

  

„1fő nettó 
díja 

(HUF) 

Vizsgálandó 
személyek 
száma/év 

(tájékoztató 
adat) 

nettó ár 
összesen 
(HUF) 

ÁFA 
% 

bruttó ár 
összesen 
(HUF) 

1. A szakmai mellékletben előírt 
munkahigiénés szolgáltatás ellátásának 
éves díja a 60/2003. ESZCSM rendeletbe 
foglaltakra figyelemmel 

nem 
kitöltendő 

nem 
kitöltendő 

1 000 000   1 000 000 
2. foglalkozás-egészségügyi ellátás díja  

foglalkozás-egészségügyi ellátás díja „B 
kategória esetén”  14 000 100 1 400 000   1 400 000 

foglalkozás-egészségügyi ellátás díja „C 
kategória esetén”  11 000  500 5500 000   5 500 000 
Soron kívüli vizsgálat   14 000 70 980 000   980 000 
Záró vizsgálat   14 000 50 700 000   700 000 
Pszichoszociális vizsgálat   9 350 75 701 250   701 250 
Mellkasröntgen   8 000 29 232 000   232 000 

3. Választható Opcionálisan elvégzendő foglalkozás-egészségügyi ellátáshoz tartozó vizsgálatok 
Hallás szűrővizsgálat (szűrőaudiometria)    1 8 700   8 700 

40 év felett, ill. expozíció esetén EKG 
vizsgálat (12 elvezetéses)   6 000 1  6 000    6 000 

perifériás reflexek vizsgálata 
reflexkalapáccsal  6 000 1 6 000   6 000 
vizelet vizsgálat   5 000 1  5 000    5 000 

Romberg vizsgálat (halló, egyensúlyozó 
rendszer vizsgálata)   6 000 1  6 000    6 000 
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Laboratómiumi vizsgálatok   8 000 1  8 000    8 000 
BEM vizsgálatok   18 750 1  18 750    18 750 
Légzés funkció vizsgálat   6 000 1  6 000    6 000 
munkakörhöz kötött védőoltások 
beadása   2 000 1  2 000    2 000 
mellkasröntgen   8 000 1  8 000    8 000 

4/a. Menedzserszűrés alapvizsgálat díja 

nők esetén (7 fő)  55 500 6 333 000   333 000 
férfiak esetén (19 fő)  55 500 19 1 054 500   1 054 500 
nemiségre tekintet nélkül (5 fő)  55 500 3 166 500   166 500 

4/b. opcionálisan tételként rögzített, választható vizsgálatok díjai nő esetén 

nőgyógyászati vizsgálat (Méhnyak-
rákszűrés cytológiával (rákszűrés) és 40 
év alatt emlő ultrahang, 40 év felett 
mammográfiai vizsgálatot kérünk) 21 600 6 129 600   129 600 
bőrgyógyászati vizsgálat 12 450 6 74 700   74 700 
csontsűrűség vizsgálat 4 150 6 24 900   24 900 
fül-orr-gégészet 8 300 6 49 800   49 800 

mellkas röntgen  8 300 6 48 000   48 000 
4/c. opcionálisan tételként rögzített, választható vizsgálatok díjai férfi esetén 

urológia vizsgálat (prosztata rákszűrés) 8 300 19 157 700   157 700 
bőrgyógyászati vizsgálat 12 450 19 236 550   236 550 
csontsűrűség vizsgálat 4 150 19 78 850   78 850 
fül-orr-gégészet 8 300 19 157 700   157 700 
mellkas röntgen 8 000 19 152 000   152 000 

5. heti 2*1 órában nyújtott általános 
orvosi szolgáltatás éves díja 

nem 
kitöltendő 

nem 
kitöltendő 1 000 000   1 000 000 

6. Elsősegélynyújtás oktatás évi díja 
nem 

kitöltendő 
nem 

kitöltendő 1 000 000  27 1 270 000 

7. Könnyű és nehézgépkezelők, gépi 
meghajtású emelőgépek kezelői közül a 
jogosítvánnyal rendelkezőknek 
alkalmasság igazolása (3 illetve 5 
évente) a jogosultságot bizonyító iratba 
orvos aláírásával és pecsétjével. 10 000  50 500 000   500000 
8. Hegesztések roncsolás mentes 
anyagvizsgálói részére (jelenleg 
megbízással rendelkezik 12 fő 
munkavállaló), évente 1 alkalommal az 
MSZ EN 9712 szabvány előírása szerinti 
szemészeti alkalmassági vizsgálat 
igazolása.  10 000 14 140 000   140000 
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9. orvosi alkalmassági vizsgálathoz 
kötött bemeneti feltételű műszaki 
szakképesítő  tanfolyamok orvosi 
alkalmassági vizsgálatainak elvégzése  10 000 140 1 400 000   1 400 000 
10. A külön jogszabályban 
meghatározottak szerint a 2. 
alkalmassági csoportba tartozó közúti 
járművezető egészségi alkalmassági 
vizsgálatának elvégzése  7 200 15 108 000   108 000 
ajánlati ár mindösszesen:   17 399 500  17 669 500 
„ 
Az ajánlatkérő a 2014. december 30. napján hozott közbenső döntésében az 
egyéb érdekelt ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelennek nyilvánította azzal az indokolással, hogy az ajánlattevő egyéb 
módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban 
meghatározott feltételeknek, tekintettel arra, hogy a hiánypótlás nem tartalmazza 
a hiánypótlási felhívás 11.) pontjában leírt hiányosság pótlását, ugyanis a 
hiánypótlás 4. oldalán található táblázat egy tevékenységet kivéve nem 
tartalmazta az ÁFA %-os mértékét. 
 
A kérelmező a fenti döntéssel szemben 2015. január 12. napján benyújtott 
jogorvoslati kérelmében a jogsértés megállapítását, a döntés megsemmisítését és 
az ajánlatkérő eljárási költségek viselésére kötelezését kérte. 
A Döntőbizottság a 2015. február 26. napján kelt, 22/16/2015. számú 
határozatában a kérelemnek helyt adott, és megállapította, hogy az ajánlatkérő 
megsértette a Kbt. 74. § (1) bekezdése e) pontjára tekintettel a Kbt. 63. § (3) 
bekezdését, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésére tekintettel a Kbt. 67. § (1) 
bekezdését, ezért az ajánlatkérő közbenső, valamint az azt követően hozott 
valamennyi döntését megsemmisítette. 
 
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást folytatva megtartotta az elektronikus 
árlejtést, melynek eredményeképpen 2015. március 30. napján az alábbi 
végleges ajánlati árak keletkeztek: 
Főnix-Med Zrt.      10.842.000 HUF 
kérelmező       10.666.667 HUF 
egyéb érdekelt      10.650.000 HUF 
Medicina B.M. Kft.     13.700.000 HUF 
 
Az egyéb érdekelt végleges ajánlati árára vonatkozó ártáblázat az alábbi 
adatokat tartalmazta: 
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Feladat megnevezése 

1fő nettó díja 
(HUF) 

Vizsgálandó 
személyek 
száma/év 

(tájékoztató 
adat) 

ÁFA % Hungária Med M 
Kft. árlejtés után 
benyújtott árai 

1. A szakmai mellékletben előírt 
munkahigiénés szolgáltatás 
ellátásának éves díja a 60/2003. 
ESZCSM rendeletbe foglaltakra 
figyelemmel 

nem 
kitöltendő 

nem 
kitöltendő 

 600 000 

2. foglalkozás-egészségügyi ellátás 
díja  

    

foglalkozás-egészségügyi ellátás díja 
„B kategória esetén” 7 280 

100 0 728 000 

foglalkozás-egészségügyi ellátás díja 
„C kategória esetén” 5 610 

500 0 2 805 000 

Soron kívüli vizsgálat  7 140 70 0 499 800 
Záró vizsgálat  7 139 50 0 356 950 
Pszichoszociális vizsgálat  4 675 75 0 350 625 
Mellkasröntgen   8 000 29 0 232 000 
3. Választható Opcionálisan elvégzendő foglalkozás-egészségügyi ellátáshoz tartozó vizsgálatok 
Hallás szűrővizsgálat 
(szűrőaudiometria)   8 700 

1 0 8 700 

40 év felett, ill. expozíció esetén 
EKG vizsgálat (12 elvezetéses)  6 000 

1 0 6 000 

perifériás reflexek vizsgálata 
reflexkalapáccsal   6 000 

1 0 6 000 

vizelet vizsgálat   5 000 1 0 5 000 
Romberg vizsgálat (halló, 
egyensúlyozó rendszer vizsgálata)   6 000 

1 0 6 000 

Laboratómiumi vizsgálatok   8 000 1 0 8 000 
BEM vizsgálatok   18 750 1 0 18 750 
Légzés funkció vizsgálat   6 000 1 0 6 000 
munkakörhöz kötött védőoltások 
beadása   2 000 

1 0 2 000 

mellkasröntgen   8 000 1 0 8 000 
4/a. Menedzserszűrés alapvizsgálat 

díja 
 
 

    

nők esetén (7 fő)  55 500 6  333 000 
férfiak esetén (19 fő)   55 500 19  1 054 500 
nemiségre tekintet nélkül (5 fő)  55 500 3  166 500 
4/b. opcionálisan tételként rögzített, választható vizsgálatok díjai   
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nő esetén 
 1fő nettó díja 

(HUF) 
Vizsgálandó 
személyek 
száma/év 

(tájékoztató 
adat) 

ÁFA % Hungária Med M 
Kft. árlejtés után 
benyújtott árai 

nőgyógyászati vizsgálat (Méhnyak-
rákszűrés cytológiával (rákszűrés) és 
40 év alatt emlő ultrahang, 40 év 
felett mammográfiai vizsgálatot 
kérünk)  21 600 

6 0 129 600 

bőrgyógyászati vizsgálat  12 450 6 0 74 700 
  4 150    

csontsűrűség vizsgálat  8 300 6 0 24 900 
fül-orr-gégészet  4 295 6 0 49 800 
 
mellkas röntgen  21 600 

6 0 25 770 

4/c. opcionálisan tételként rögzített, választható vizsgálatok díjai 
férfi esetén 

  

urológia vizsgálat (prosztata 
rákszűrés)  8 300 

19 0 157 700 

bőrgyógyászati vizsgálat  12 450 19 0 236 550 
csontsűrűség vizsgálat  4 150 19 0 78 850 
fül-orr-gégészet  8 300 19 0 157 700 
mellkas röntgen  4 295 19 0 81 605 
5. heti 2*1 órában nyújtott általános 
orvosi szolgáltatás éves díja 

nem 
kitöltendő 

nem 
kitöltendő 

0 500 000 

6. Elsősegélynyújtás oktatás évi díja nem 
kitöltendő 

nem 
kitöltendő 

0 600 000 

7. Könnyű és nehézgépkezelők, gépi 
meghajtású emelőgépek kezelői 
közül a jogosítvánnyal 
rendelkezőknek alkalmasság 
igazolása (3 illetve 5 évente) a 
jogosultságot bizonyító iratba orvos 
aláírásával és pecsétjével. 6 000  

50 0 300 000 

8. Hegesztések roncsolás mentes 
anyagvizsgálói részére (jelenleg 
megbízással rendelkezik 12 fő 
munkavállaló), évente 1 alkalommal 
az MSZ EN 9712 szabvány előírása 
szerinti szemészeti alkalmassági 
vizsgálat igazolása.  6 000 

14 0 84 000 
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9. orvosi alkalmassági vizsgálathoz 
kötött bemeneti feltételű műszaki 
szakképesítő  tanfolyamok orvosi 
alkalmassági vizsgálatainak 
elvégzése  6 000 

140 0 840 000 

10. A külön jogszabályban 
meghatározottak szerint a 2. 
alkalmassági csoportba tartozó közúti 
járművezető egészségi alkalmassági 
vizsgálatának elvégzése  7 200 

15 0 108 000 

ajánlati ár mindösszesen:    10 650 000 

 
Az ajánlatkérő 2015. április 2. napján – egyebek mellett – az alábbi tartalmú 
indokoláskérést bocsátotta ki az egyéb érdekelt részére: 
„Ajánlatkérő a Kbt.-ben foglalt kötelezettségének eleget téve – a Kbt. 69. § 
alapján – az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elem (ellenszolgáltatás) 
tartalmát megalapozó adatokat, valamint írásbeli indokolást kér a Hungária 
Med-M Kft. ajánlattevőtől, a beadott ajánlata vonatkozásában, mivel a becsült 
érték és rendelkezésre álló fedezet összegének (nettó 40.000.000 HUF) 
figyelembevételével az ajánlat (nettó 10.650.000 HUF/év) aránytalanul 
alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz. 
Az Ajánlattevő kötelessége az ajánlati árra vonatkozó minden tényt, adatot, 
kalkulációt rendelkezésre bocsátani ahhoz, hogy az Ajánlatkérő ezek gondos 
mérlegelésével döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról.  
Az Ajánlattevőnek kell bizonyítania, hogy a kért ellenszolgáltatás a gazdasági 
ésszerűséggel összeegyeztethető, elfogadása nem veszélyezteti a szerződés 
szerződésszerű teljesítését, hiszen maga az Ajánlattevő rendelkezik a legtöbb 
információval arról, hogy a szerződés az általa kért ellenszolgáltatás ellenében 
teljesíthető, mivel az Ajánlattevő ismeri a piacol. valamint azokat a költség-
nemeket, amelyeket az ajánlat megtételekor figyelembe vett. Másrészről 
Ajánlattevő célja a közbeszerzési eljárás megnyerése, ezért az Ő érdekkörében 
jelentkezik annak szükségessége, hogy igazolja az általa kért ellenszolgáltatás 
gazdasági ésszerűségét.  
A törvény csak az objektív alapú indokolás elfogadását teszi lehetővé, melyre 
tekintettel Ajánlattevőnek olyan részletes indokolást kell benyújtania, ami 
bemutatja a tényleges helyzetet, alkalmas annak alátámasztására, hogy az 
Ajánlatkérő részéről megkérdőjelezett árelem, illetve árelemek valósak, így a 
szerződés a vállalt áron teljesíthető.  
Az indokolásnak objektív tényeken kell alapulnia. Az Ajánlattevő 
indokolásának konkrétnak kell lennie, ezért például üzletstratégiai okokra, vagy 
az arra való általános hivatkozás, hogy az ajánlattevő jelentős kedvezményben 
részesül, nem tekinthető olyan igazolásnak, amely objektív módon bizonyítja a 
kért ellenszolgáltatás megalapozottságát. Ajánlatkérő álláspontja szerint az 
árengedményre hivatkozás, konkrétumok közlése nélkül a választ szintén nem 
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teszi megalapozottá. Az indokolásra felhívott Ajánlattevőt terheli az ajánlati ár 
megalapozottságát alátámasztó minden információ megosztása az 
ajánlatkérővel, az ő terhére esik, ha indokolásában nem bocsát megfelelő 
adatokat rendelkezésre.  
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy különösen az alábbi iratok 
becsatolását tekinti objektív igazolási módnak: szándéknyilatkozat, 
költségelemzés, pénzügyi kimutatás, részletes költség kalkuláció, bérleti 
költségek alátámasztására iratok másolatai, munkabérre vonatkozóan 
szerződéses/megbízási viszonyban álló személyesetén a szerződés másolata, 
amelyből a fizetendő összeg megállapítható, vagy munkavállaló esetén a 
munkaszerződés másolatát, valamint a 1508-as NAV nyomtatvány másolatait.  
Az Ajánlatkérőnek az Ajánlattevő indokolása alapján - az összes, a kérdéskör 
tekintetében releváns és rendelkezésére álló adat figyelembevételével - 
ismételten meg kell vizsgálnia, hogy az ár a gazdasági ésszerűséggel 
összeegyeztethető-e. Ajánlattevő indokolása nem fogadható el, ha az „ajánlati 
ár” a szerződés teljesítéséhez szükséges élőmunka-ráfordítás mértékére 
tekintettel nem nyújt fedezetet a külön jogszabályban, illetve a kollektív 
szerződésben vagy a hatáskörrel rendelkező felelős miniszter által az ágazatra, 
alágazatra kiterjesztett szerződésben az eredményhirdetést megelőző egy éven 
belül megállapított munkabérre és az ahhoz kapcsolódó közterhekre.  
Amennyiben van ilyen (a kollektív szerződésben vagy a miniszter által az 
ágazatra, alágazatra kiterjesztett szerződésben megállapított munkabér), és az 
erről szóló információ az Ajánlattevő rendelkezésére áll, úgy kérjük, hogy ezen 
irányadó munkabérekről is tájékoztassa Ajánlatkérőt. 
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy a Kbt. 58. § (4) bekezdése szerint 
az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése 
érdekében más állami szervtől vagy gazdasági szereplőtől is információt kérhet.  
Az objektivitás követelményéből is következik, hogy valamennyi ajánlati elem 
vonatkozásában ténylegesen felmerülő valamennyi költséget ott kell elszámolni, 
ahol az valójában felmerül, az egyes költségtényezők nem csoportosíthatók át 
sem egy adott feladaton belül, sem nem számolhatók el harmadik személyekkel 
kötött más szerződések költségei között. 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) 15. § (3) és (7) bekezdése 
szerint: „A könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a 
valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók által is 
megállapíthatóknak kell lenniük. Értékelésük meg kell, hogy feleljen az e 
törvényben előírt értékelési elveknek és az azokhoz kapcsolódó értékelési 
eljárásoknak (a valódiság elve). Az adott időszak eredményének 
meghatározásakor a tevékenységek adott időszaki teljesítéseinek elismert 
bevételeit és a bevételeknek megfelelő költségeit (ráfordításait) kell számításba 
venni, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől. A bevételeknek és a költségeknek 
ahhoz az időszakhoz kell kapcsolódniuk, amikor azok gazdaságilag felmerültek 
(az összemérés elve).” Az Sztv. fentiekben kiemelt rendelkezései szerint az 
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egyes számviteli tételeknek, a költségeknek a valóságban is megtalálhatónak 
kell lenniük és reális értéket kell képviselniük, az adott tételeket ott és akkor kell 
elszámolni, ahol és amikor azok ténylegesen felmerülnek. 
Amennyiben az ajánlattevő nem ad objektív tényeken nyugvó tárgyilagos 
indokolást, elmulasztja annak esélyét, hogy az ajánlatkérő az ajánlatát 
érvényesnek nyilváníthassa. Amennyiben az ajánlattevő az indokolásában 
objektív tényeket, igazolt számításokat nem közöl, és egyéb bizonyítékokat sem 
jelöl meg, az ajánlatkérő nem tud meggyőződni a kérdéses ajánlati elemek 
valóságtartalmáról.  
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy indokolása során vegye 
figyelembe az ajánlati felhívásban és dokumentációban, valamint ajánlattevő 
ajánlatában foglaltakat és a szabályszerű foglalkoztatás vonatkozó 
követelményekeit.  
Követelmény továbbá, hogy a gazdasági ésszerűség körében, az ajánlati ár 
biztosítson fedezetet a teljesítéshez szükséges élőmunka számára. 
A szolgáltatás megadott áron való teljesíthetősége csak akkor állapítható meg, 
ha az ajánlati ár együttesen fedezetet nyújt mind a jogszabályban meghatározott 
minimális bérköltségekre, mind a konkrét szolgáltatással összefüggő általános 
és speciális költségekre. Indokolása során kérjük, hogy mutassa be a 
szolgáltatás teljesítéséből származó vállalkozási nyereségét is.  
Kérjük, hogy a fentiekre figyelembe véve adjon indokolást ajánlata 
tekintetében, továbbá lehetőség szerint számszerű adatokkal igazolja, hogy az 
ajánlati elemek megalapozottak. 
A tárgyi szerződés teljesíthetőségével kapcsolatos indokolásában éves 
bontásban különösen az alábbiakra térjen ki: 
- Közvetlen és közvetett bérek (munkabérek, járulékok, kötelező pótlékok, 
vezetői pótlékok, valamint a helyettesítések, szabadságok, betegszabadságok 
költségei). 
- Kötelező adók, járulékok (pl. helyi iparűzési adó, társasági adó). 
- Biztosítás költségei. 
- Vállalkozási infrastruktúra fenntartásának általános fajlagos költségei (pl: 
improduktív órák költsége, minőségbiztosítás, környezetvédelem, telefon, posta, 
banki költségek, értékcsökkenési leírás, munkaegészségügyi szolgáltatás, irodai 
rezsidíj). 
- Rendelő és eszközök, gépek bérleti díja, FŐTÁV Zrt. telephelyén 
található orvosi rendelő működési engedélyezésének díjai. 
- A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alvállalkozók vonatkozásában 
felmerült költségek. 
- Oktatási segédanyagok díjai. 
- A szerződés teljesítésével kalkulált haszon. 
- Egyéb költségek, melyeket az ajánlati árában figyelembe vett Ajánlattevő. 
Kérem, hogy írásbeli indokolásához adott esetben szíveskedjen csatolni az 
ajánlati árat alátámasztó dokumentumokat is.” 
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A kérelmező 2015. április 9. napján nyújtotta be árindokolását, melynek teljes 
tartalmát üzleti titokká nyilvánította. 
 
Az ajánlatkérő 2015. április 21. napján küldte meg az ajánlattevők részére az 
ajánlatok elbírálásáról szóló összegezését, mely szerint az eredményes eljárás 
nyertese az egyéb érdekelt, a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
ajánlattevő a kérelmező lett. 
 
A kérelmező 2015. április 23. napján terjesztette elő – a jogorvoslati kérelmével 
lényegét tekintve egyező tartalmú – előzetes vitarendezési kérelmét, melyet az 
ajánlatkérő a 2015. április 29. napján kelt válaszával elutasított. 
 
2015. május 6. napján iratbetekintésre került sor, melynek alkalmával a 
kérelmező betekintett a közbeszerzési eljárás üzleti titkot nem képező irataiba. 
 
A kérelmező 2015. május 8. napján nyújtotta be jogorvoslati kérelmét, melyben 
a jogsértés – az egyéb érdekelt ajánlatának aránytalanul alacsony ár okán történő 
érvénytelenné nyilvánításának elmulasztása – megállapítását, az eljárást lezáró 
döntés megsemmisítését, valamint az ajánlatkérő igazgatási szolgáltatási díj 
megfizetésére kötelezését kérte. 
 
A Döntőbizottság a kérelmező jogorvoslati kérelme indokolásának ismertetése 
előtt rögzíti, hogy a kérelmező a – 2015. június 1. napján megtartott – tárgyalást 
követő 2015. június 8-ai észrevételében az alábbi nyilatkozatot tette: „A jelen 
nyilatkozattételünk megengedése esetére a Hargitai-Mezőfi Ügyvédi Irodának, 
dr. Hargitai László ügyvéd ügyintézése mellett adott ügyvédi 
meghatalmazásunkat visszavonjuk a meghatalmazás keltére visszamenőleg.” 
A Döntőbizottság – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 37. § (1) 
bekezdésére tekintettel – a fenti nyilatkozatot tartalma alapján úgy ítélte meg, 
hogy a kérelmező a jogi képviselője – a 2015. május 22. napján adott 
meghatalmazás alapján tett – tárgyalási nyilatkozatának figyelmen kívül 
hagyását, és a tárgyalást követően előterjesztett nyilatkozatának figyelembe 
vételét kérte. Figyelemmel a Kbt. 147. § (4) bekezdésére, a Döntőbizottság az 
utóbbi kérést a 2015. június 8-ai nyilatkozat azon részeire vonatkozóan 
teljesítette, melyek megegyeztek a kérelmező által a tárgyaláson becsatolt 
összesen 3 oldal terjedelmű, 2 oldal szöveges részt és 1 oldal táblázatot 
tartalmazó, cégszerűen aláírt nyilatkozattal, tekintettel arra is, hogy az erre való 
tárgyalást követő nyilatkozattételi lehetőséget a Döntőbizottság az ajánlatkérő és 
az egyéb érdekelt részére is biztosította. 
 
A kérelmező a fentiek alapján figyelembe vett beadványaiban előadta, hogy az 
irreálisan alacsony ár miatt az ajánlatkérő kért be indokolást, azonban abban 
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álláspontja szerint az ajánlatkérő a gazdasági ésszerűséget nem vizsgálta, illetve 
nem támaszkodott korábbi tapasztalataira, a közbeszerzést megelőzően végzett 
piacfelmérés eredményére, illetve nem volt figyelemmel a közbeszerzést 
megelőzően a szükséges anyagi fedezet meghatározásához felhasznált egyéb 
adatokra, így megszegte a Kbt. 69. § (2) bekezdésének rendelkezéseit. 
A kérelmező álláspontja szerint a közbeszerzési eljárás eredményeként 
meghozott döntés nem megfelelő mérlegelés alapján került kihirdetésre, ezáltal 
az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 69. § (5) bekezdésében foglalt előírásokat. E 
körben a kérelmező idézte a Kbt. 69. § (5)-(6) bekezdését. 
 
A kérelmező álláspontja szerint – bár az üzleti titokká nyilvánítás miatt az 
indokolás tartalmát nem állt módjában megismerni – az az ártáblázatokból is 
látszik, hogy az áralku során az egyéb érdekelt a leginkább munkaerő-igényes 
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtásának árát mintegy 50%-kal 
csökkentette az eredetileg benyújtott ajánlatához képest. 
E körben előadta, hogy a közbeszerzési eljárást megindító felhíváshoz 
kapcsolódó dokumentáció mellékletében található műszaki leírás szakmai 
tartalma sokrétű, összetett szolgáltatás nyújtását teszi szükségessé. A 
szolgáltatás nyújtásához szükséges szakorvosi és asszisztensi jelenlétre az 
ajánlatkérő telephelyén, valamint a szakrendelésekhez kapcsolódó egyéb 
költségekre a kérelmező álláspontja szerint nem nyújt fedezetet az egyéb 
érdekelt által benyújtott ajánlat. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás 
ellátásához kapcsolódó bérek, közterhek, fogyóanyagok beszerzése, a rendelő 
ÁNTSZ engedélyeztetése, a veszélyes anyagok elszállításának költsége nem 
fedezhető az egyéb érdekelt által az áralkut követően megajánlott árból. 
A kérelmező e körben előadta, hogy mint az ajánlatkérő 2012. évi közbeszerzési 
eljárása során megbízást nyert foglalkozás-egészségügyi ellátója, az ajánlatkérő 
által igényelt szolgáltatás teljes körű ellátását az ártárgyalások lezárását 
követően 2013. évben 11.148.000.-Ft-ért végezte. A tárgyi közbeszerzési eljárás 
árlejtése során a kérelmező évi nettó 10.666.667.-Ft/év árajánlatot nyújtott be, 
mely 481.333 Ft-tal alacsonyabb, mint az előző időszak szolgáltatási ára. Ezzel 
az ajánlattal a kérelmező önköltségen vállalná a szolgáltatás ellátását. 
Ezzel szemben a nyertesként kihirdetett egyéb érdekelt még alacsonyabb árat 
nyújtott be, amely a kérelmező álláspontja szerint nem csak a Kbt. 
rendelkezései, de gazdasági megfontolások alapján is irreálisan alacsonynak 
minősül, és ezzel veszélyezteti a foglalkozás-egészségügyi ellátás megfelelő 
színvonalon történő megvalósulását. 
 
A kérelmező hangsúlyozta, hogy az egyéb érdekelt ajánlati ára ugyan 20,125 %-
kal tér el az eljárás becsült értékétől, azonban a közbeszerzési eljárásban előírt 
leghangsúlyosabb és legmunkaerőigényesebb feladat – a foglalkozás-
egészségügyi szolgáltatás nyújtása – tekintetében az árlejtés során mintegy 
50%-kal csökkentette árait, holott a műszaki leírásban foglaltak és a gyakorlati 
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tapasztalat alapján nyilvánvaló, hogy e tevékenység képezi a közbeszerzési 
eljárás keretében beszerezni kívánt szolgáltatás alapját. 
 
A kérelmező foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás munkaerőigénye és 
bérköltsége körében hivatkozott arra, hogy a felhívás II.2.1.a) pontja alapján a 
szolgáltatás nyújtásakor a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletét, 
így az ott meghatározott képletet és annak értelmezését is alkalmazni kell, mely 
álláspontja szerint a jelen esetben a következőt jelenti: 
100/1200(b)+500/1500(c)x100=41,6%-os időigény a főállásúhoz képest, azaz 
168 óra x 41,6%=70 óra/hónap orvos és asszisztens esetében. 
A kérelmező álláspontja szerint a  képlet alapján mind az orvos, mind az 
asszisztens tekintetében havi 70 munkaórát kell a szolgáltatóknak beszámítani a 
megajánlott szolgáltatási árakba. Ebből a rendelési óraszám havonta 35 óra, az 
egyéb foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátására kell, hogy a másik 35 órát 
ráfordítsák a szolgálatok. 
A kérelmező álláspontja szerint a levezetése alapján világossá válik, hogy az 
egyéb érdekelt az általa megajánlott összegből még az orvosi élőmunka árát sem 
tudja kikalkulálni, nem beszélve a rendelő fenntartási és cégüzemeltetési 
költségekről, az iparűzési adóról, illetve az elvárt vállalkozási eredményről. A 
kérelmező álláspontja szerint az alapellátást évi 4.989.750.-Ft-ból kihozni azt 
jelenti, hogy folyamatosan 52 héten keresztül kell a heti 8 órát orvossal és 
asszisztenssel biztosítani. 
E körben kifejtette, hogy csak rendelési óraszám esetén 52 hét x 8 óra 
kiszámolásával óránként 11.994.-Ft fedezet jön ki. Ez még éppen elégséges 
lehet a rendelésre, viszont nem nyújt fedezetet az egyéb rendelők 
létszámarányos nyitvatartásával és az egyéb feladatokkal, mely további 35 
óra/hónap, azaz összesen havi 70 órát jelent. Ezt a jogszabályt az ajánlatkérőnek 
is ismernie kellett, ezért el kellett volna utasítania az egyéb érdekelt 
ármagyarázatát. Ezen esetben ugyanis csak 5.940.-Ft jön ki egy orvos és egy 
asszisztens élőmunka díjára, ami a piacon minimálisnak tekinthető 1.400.-
Ft/asszisztens és 4500.-Ft/orvos ráfordítás esetén mindössze 40.-Ft/óra díjat, 
azaz havi 2800.-Ft-ot hagy a rendelő és összes egyéb költség fedezetére. 
A kérelmező a fenti érveléshez az alábbi táblázatot csatolta: 

„A Hungária Med M Kft. lehetséges árazási táblázata az árlejtés után 

Kategória Telephelyek létszám 
csomagár Ft/ 

fő/év 
havi díj Éves díj 

Munkahigiénés szolgáltatás éves díja       0 Ft 600 000 Ft 

B   100 7280 60 667 Ft 728 000 Ft 

C    500 5610 233 750 Ft 2 805 000 Ft 

Soron kívüli   70 7140 41 650 Ft 499 800 Ft 

Záró vizsgálat   50 7 139  29 746 Ft 356 950 Ft 

Pszichoszociális vizsgálat   75 4675 29 219 Ft 350 625 Ft 

MRTG   29 8000 19 333 Ft 232 000 Ft 

Összesen       414 365 Ft 5 572 375 Ft 
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Árrés  -312 388 Ft -3 748 653 Ft 

Összes Költség         9 321 028 Ft 

            

Rendelő felszerelés, fenntartás költségei rendelő szám Ft/óra      Ft/HÓ 1 128 850 Ft 
beruházás kamatköltség félig felszerelt 
rendelő esetében 1 

1 400 000 
Ft 5% 5 833 Ft 70 000 Ft 

internet 1 5000   5 000 Ft 60 000 Ft 
veszélyes hulladék (telepített rendelő -
ANTSZ-) 1 2000   2 000 Ft 24 000 Ft 

Rendelő ANTSZ engedélyeztetése 1 30000     30000 

  óra Ft/óra      Ft/ÉV 

Rendelő rezsi/ó ( rezsi, asszisztens, anyag) 69 1 605 Ft 2650 - 182 850 Ft 

  hónap Ft/hó       

Rendelő bérleti díj 12 63 500 Ft     762 000 Ft 

igazgatási díj       78 811 Ft 945 731 Ft 

  alkalom Ft/alkalom        

előfinanszírozás 1 914 622 Ft 5% 3 811 Ft 45 731 Ft 

OHC -Overhead cost 600 1 500 Ft   75 000 Ft 900 000 Ft 
Közvetlen szolgáltatást nyújtó  szakemberek 
díja havi óra 

Ft/óra 
vagy ft/fő   582 871 Ft 6 994 447 Ft 

            

orvos (rendelési díj) 69 6 000 Ft   448 362 Ft 5 380 344 Ft 

asszisztens (rendelési díj) 69 1 800 Ft   134 509 Ft 1 614 103 Ft 

            

Szolgáltatás átvételének költségei         252 000 Ft 

Elektronikus nyilvántartás kialakítása 12 15000     180 000 Ft 
Asszisztensi díj-átvétel költsége-40 órával 
számolva   1 800 Ft     72 000 Ft” 

 
A kérelmező előadta, hogy a többi – a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatáson 
felüli – szolgáltatási/vizsgálati elem, vagyis az opcionálisan választható 
vizsgálatokra megadott létszám egy keretszám. A kiegészítő, valamint a 
menedzserszűrő vizsgálatokon való részvétel jogszabályilag nem kötelező. A 
kérelmező tapasztalatai alapján ezek megvalósulására nincs garancia, és 
jelentősen kisebb számú ellátást mutatnak, mint az árbekérőben szerepelt. 
A fentiek alapján a kérelmező álláspontja szerint az egyéb érdekelt ajánlatában 
külön vizsgálandó, hogy költségkalkulációjában nem tervezett-e 
keresztfinanszírozással, ugyanis valószínűsíthető, hogy a foglalkozás-
egészségügyre tervezett 50%-os költségcsökkentést a menedzserszűrésre, 
valamint egyéb szolgáltatásokra tervezett összegekből kívánja finanszírozni. 
 
A kérelmező előadta továbbá, hogy az egyéb érdekelt feltehetőleg nem számolt 
a rendelő-átvétel költségeivel. E körben hivatkozott a felhívás és a műszaki 
leírás azon előírásira, melyek szerint az ajánlatkérő munkavállalóinak adatait 
elektronikus formában kell tárolni. A kérelmező álláspontja szerint az ehhez 
kapcsolódó adatrögzítés a felsoroltakon túl további 35 óra plusz munkát jelent 



19 
 

egy jól képzett asszisztens számára, amennyiben 600 fővel, személyenként 6-7 
adattal, adatonként pedig fél perc adatrögzítési idővel kalkulálunk 
(600x7x30=126.000 mp=35 óra). Ehhez még hozzá kell számítani a rendelő 
átvételével összefüggő engedélyezési időt és ennek ÁNTSZ költségét, melyet a 
fenti 35 órához hozzáadva megállapítható, hogy az egyéb érdekelt feltehetően 
nem kalkulált további 40 óra munkaidő bérköltségével. 
 
A kérelmező álláspontja szerint, amennyiben az ajánlatkérő megfelelően 
vizsgálta volna a nyertesként kihirdetett ajánlat gazdasági ésszerűséggel való 
összeegyeztethetőségét és a tervezett munkabéreket, nyilvánvalóan mérlegelnie 
kellett volna, hogy a korábbi szolgáltató által megajánlott áraknál jelentős 
mértékben alacsonyabb ellenszolgáltatásért – figyelembe véve az éves infláció 
mértékét, a munkabér- és közterhek változásait, valamint azt, hogy a szolgáltatás 
előző szolgáltatótól történő átvétele is jelentős szervezési- és ügyviteli 
költségekkel jár – nem nyújtható megfelelő szolgáltatás. 
 
A kérelmező 400.000.-Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazolta. 
 
Az ajánlatkérő észrevételeiben az alaptalan jogorvoslati kérelem elutasítását 
kérte. 
 
Az ajánlatkérő előadta, hogy a Kbt. 69. §-a alapján az ajánlatkérőt 
indokoláskérési kötelezettség terheli, ugyanakkor fontos megjegyezni azon 
körülményt, hogy a Kbt. 71. § szerint értékelésre kerülő elemek aránytalanul 
alacsony árát nem a többi ajánlattevő ajánlatához és a szolgáltatás becsült 
értékéhez képest kell az ajánlatkérőnek értékelnie, hanem a szerződés tárgyára 
figyelemmel. Az ajánlatkérő hangsúlyozta, hogy a fentieknek megfelelően 
indokolást kért az ajánlati ár szakmai és gazdasági megalapozottsága érdekében, 
melyre az egyéb érdekelt az indokolását teljes körűen, számszakilag 
alátámasztott módon és formában, objektíven és táblázatba strukturáltan 
nyújtotta be, úgy, hogy kalkulációja nyereséget is tartalmazott, mely alapján az 
ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek keretei között, kellő 
megalapozottsággal tudta elvégezni értékelési kötelezettségét. 
Az ajánlatkérő álláspontja szerint a fentiek alapján megállapítható, hogy a tárgyi 
eljárásban nem a korábbi évek tapasztalatai, hanem az ajánlat részeként 
benyújtott dokumentumok, illetve adatok kerültek értékelésre. Ehhez 
hozzáfűzte, hogy az aránytalanul alacsony ár, illetve az árindokolás megítélése 
kapcsán természetesen a korábbi évek tapasztalatait is figyelembe vette. 
Az ajánlatkérő a fentiekhez hozzáfűzte, hogy a kérelmező – az árindokolás 
üzleti titoknak való minősítése okán – beadványaiban több esetben 
feltételezésekre alapoz, az egyéb érdekelt árindokolásának érdemi ismerete 
nélkül. 
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Az ajánlatkérő álláspontja szerint a 89/1195 (VII.14.) Korm. rendelet kérelmező 
által hivatkozott 3. számú melléklete a tárgyi eljárásban nem alkalmazható, 
relevanciával nem bír, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő jelen beszerzés 
tárgyát képező szolgáltatással érintett 620-670 fős állományi létszáma nem éri el 
a kötelező alkalmazáshoz szükséges minimális létszámot, és a jogszabály 
arányosítást nem tartalmaz. 
 
A Döntőbizottság az ajánlatkérő kérelmező jogi képviselőjének 
összeférhetetlensége megállapítására és kizárására irányuló indítványát nem 
vizsgálta, tekintettel arra, hogy a kérelmező a jogi képviselő meghatalmazását a 
meghatalmazás keltére visszamenőleg visszavonta. 
 
Az egyéb érdekelt észrevételeiben előadta, hogy nincs jelentősége annak, hogy 
az árlejtés során 50 %-kal lejjebb vitte az alapellátás díját, a beadott első ajánlat 
nem mérvadó, a végleges ajánlat kerül értékelésre. 
Az egyéb érdekelt álláspontja szerint megállapítható, hogy árajánlata 0,125 %-
kal (összeg szerint 16.667.-Ft-tal) alacsonyabb a kérelmező ajánlatánál, és nem 
önköltségi áron ajánlja szolgáltatását, hanem tartalmaz egy bizonyos – az üzleti 
titkot képező árindokolásban megjelölt – nyereséget. Álláspontja szerint a 
fedezet számításnál a szolgáltatás valamennyi elemét figyelembe véve a 
költségek felmerülési jellegének megfelelő részletezettséggel, teljes körűen 
határozta meg a költségeket. Előadta továbbá, hogy minden egyes fedezeti 
szinten képzett költségtartalékot nem várt kiadásokra (közvetlen költség, 
működési, általános, illetve rendkívüli tartalék), és a végén kimutatta a 
nyereségtartalmat is. 
Az egyéb érdekelt álláspontja szerint a kérelmező azon érvelése, mely szerint a 
8/1195. (VII. 14.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján legalább havi 70 
órában kellene orvost biztosítani, nem helytálló, nincs összhangban a vonatkozó 
rendelettel. 
E körben kifejtette, hogy a hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján 
legalább 1000 munkavállaló esetén kell teljes munkaidős orvost és ápolót 
biztosítani, és mivel jelen közbeszerzési eljárásban 600 munkavállaló szerepel, 
megállapítható, hogy főműszak-időben rendelkezésre álló orvost és ápolót nem 
kell biztosítani. Ehhez hozzáfűzte, hogy a rendelet arról már nem rendelkezik, 
hogy kisebb létszám esetén a teljes munkaidőhöz képest arányosítással ki 
kellene számítani, hogy hány órában kell orvost és ápolót biztosítani, így a 
kérelmező által a 41,6 %-os arányszámból számolt havi 70 órás biztosítandó 
időtartam téves. 
 
Az egyéb érdekelt álláspontja szerint ajánlata nem tartalmaz 
keresztfinanszírozást, minden feladat veszteség nélkül teljesíthető, így nem 
helytálló azon kérelmezői kijelentés, mely szerint az egyéb érdekelt az 
alapellátás veszteségét fedezné az opcionálisan elvégzendő feladatokból. E 
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mellett rögzítendő az is, hogy jelen esetben nem is beszélhetünk 
keresztfinanszírozásról, hiszen az ajánlatkérő egy árat, az összárat értékelte, így 
nem volt jelentősége annak, hogy az összáron belül miképpen osztják meg az 
árakat. Az egyéb érdekelt álláspontja szerint a kérelmező által írt megosztás e 
mellett nem is lenne logikus, hiszen ez esetben nem a biztosan elvégzendő 
alapellátás díját csökkentenék a bizonytalan opcionális szolgáltatás terhére, 
hanem ellentétesen, a biztos szolgáltatás díját magasra vennék, és a 
bizonytalanokét minimálisra. Egyéb érdekelt nem élt ezzel a lehetőséggel, 
minden szolgáltatásra reális, teljesíthető árat adott. 
Az egyéb érdekelt előadta, hogy abban az esetben, ha nem kerülne 
megrendelésre egyetlen opciós tétel sem – tekintettel az általa kalkulált 
tartalékokra és nyereségre – ugyanúgy pozitív eredmény képződik a 
szolgáltatása során. Ennek alátámasztására részletes kalkulációt mutatott be, 
melynek adatait kérte üzleti titokként kezelni. 
 
Az egyéb érdekelt a betegek adtainak átadás-átvételével kapcsolatban előadta, 
hogy a felhívás szerint az elektronikus nyilvántartást igény esetén a korábbi 
szolgáltató, azaz jelen esetben a kérelmező biztosítja. A kézi bevitel igénye 
akkor merülhet fel, ha a kérelmező nem adja át az általa vezetett elektronikus 
nyilvántartást. Ha ez valósulna meg, akkor sem helytálló a kérelmező számítása, 
ugyanis az egyéb érdekelt által elvégzett próbák szerint egy munkavállaló adatai 
egy perc alatt bevihetők, ami 600 munkavállalónál 600 percet, azaz 10 órát 
jelent. Ennek költsége 3 évre oszlik, így egy évre 3,3 órányi költség jutna, ami 
kb. 7.000 Ft-os tétel, így nem valószínű, hogy az árindokolást felborítaná, mivel 
az tartalékot is biztosít. E körben előadta továbbá, hogy ha azt vesszük 
figyelembe, hogy az elektronikus bevitelt az asszisztens a rendelési időben 
végzi, külön díjazás nélkül, akkor itt nem is jelentkezik plusz költség. 
Az egyéb érdekelt vitatta a kérelmező azon érvelését is, mely szerint az orvosok 
minimális bérköltsége 4.500.-Ft/óra. E körben hivatkozott arra, hogy az 
árindokolásban is kimutatta, hogy ennél alacsonyabb költséggel tud orvost 
foglalkoztatni, és e mellett jut fedezet a rendelő költségére is, amit ugyancsak 
részletesen bemutatott az árindokolásban. 
A rendelő-átvétel (telephely-engedélyezés) során jelentkező ÁNTSZ 
engedélyezési költséggel kapcsolatban előadta, hogy nagyságrendileg 30.000.-
Ft-ot tesz ki ennek a közigazgatási eljárási díja, illetve munkaórában számolva 1 
munkaórát, tehát kb. 2000.-Ft bérköltséget jelent. Az utóbbi költségkalkulációt 
még annyival egészítette ki, hogy ezt a 30.000.-, illetve 2000.-Ft összeget 3-al 
kell osztani, tekintettel arra, hogy a szerződés időtartama 3 év, és a becsült érték 
is ez alapján lett kalkulálva, de az ajánlati árat egy évre kellett képezni. 
 
A Döntőbizottság rögzíti, hogy az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárását a 
Kbt. rendelkezései alapján indította, így a Kbt. 181. § (1) bekezdése szerint e 
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jogorvoslati eljárásra is a hirdetmény feladásának időpontjában, 2014. november 
5. napján hatályos Kbt. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Tekintettel arra, hogy a kérelmező az indokolását üzleti titokká nyilvánította, a 
Döntőbizottságnak az alábbiak figyelembevételével kellett eljárnia. 
 
A Kbt. 134. § (1) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárására – 
e törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján alkotott 
kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a Ket. rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
 
A Ket. 17. § (1) és (6) bekezdése szerint: 
„(1) A hatósági eljárás tartama alatt – különösen az iratokba való betekintés 
engedélyezésénél, a tárgyalás során, a döntés szerkesztésénél és a döntésnek 
hirdetményi úton való közlésénél – a hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény 
által védett titok és a hivatás gyakorlásához kötött titok (a továbbiakban együtt: 
védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy 
tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen. 
(6) Az adat védelmére vonatkozó szabályok megtartása nem vezethet a 
jogorvoslathoz való jog korlátozásához.” 
 
A Döntőbizottságnak abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az 
ajánlatkérő jogszerűen nyilvánította-e érvényessé az egyéb érdekelt ajánlatát. 
 
A Döntőbizottság az alábbi jogszabályi rendelkezések, és azokból levont 
következtetések alapján hozta meg döntését. 
 
A Kbt. 69. § (1)-(6) bekezdései az alábbiak szerint rendelkeznek: 
„(1) Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek 
tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és 
erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a 
megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat 
tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, 
amely a 71. § szerint önállóan értékelésre kerül. 
(2) Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérő korábbi 
tapasztalataira, a közbeszerzést megelőzően végzett piacfelmérés eredményére 
vagy a közbeszerzést megelőzően a becsült érték meghatározásához felhasznált 
egyéb adatokra kell figyelemmel lenni. Köteles az ajánlatkérő az (1) bekezdést 
alkalmazni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt - az (1) bekezdés szerinti - 
ellenszolgáltatás több, mint húsz százalékkal eltér a közbeszerzés - az 
ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülő valamely eleme esetén az adott 
elemre eső - 18. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült 
értékétől. 



23 
 

(3) Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles 
meggyőződni az ajánlati elemek megalapozottságáról. Ha az indokolás nem 
elégséges a megalapozott döntéshez, az ajánlatkérő írásban tájékoztatást kér az 
ajánlattevőtől a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. Az ajánlattevő 
kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, 
kalkulációt ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő 
mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár 
megalapozottságáról. 
(4) Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely 
különösen 
a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás 
módszerének gazdaságosságára, 
b) a választott műszaki megoldásra, 
c) a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire, 
d) az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás 
eredetiségére, 
e) az építési beruházás, szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés teljesítésének 
helyén hatályos munkavédelmi rendelkezéseknek és munkafeltételeknek való 
megfelelésre, vagy 
f) az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére 
vonatkozik. 
(5) Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja 
elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az 
indokolást. 
(6) A gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethetőnek minősül az indokolás 
különösen akkor, ha az ajánlati ár - a szerződés teljesítéséhez szükséges 
élőmunka-ráfordítás mértékére tekintettel - nem nyújt fedezetet a külön 
jogszabályban, illetve kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, 
alágazatra kiterjesztett szerződésben az eljárás eredményéről szóló értesítés 
ajánlattevőknek történő megküldését megelőző egy éven belül megállapított 
munkabérre és az ahhoz kapcsolódó közterhekre. Az ajánlatkérő az ajánlat 
megalapozottságának vizsgálata során ezen irányadó munkabérekről is 
tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől.” 
 
A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 89/1995. (VII. 14.) szóló Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 4. § (3) bekezdése szerint a szolgálat 
alapfeladatainak ellátásához – a 3. mellékletben meghatározott létszámok esetén 
– legalább egy, teljes munkaidőben rendelkezésre álló orvost és ápolót kell 
biztosítani. 
 
A Korm. r. 3. sz. melléklete az alábbiakat tartalmazza: 
„A főműszak-időben biztosítani kell a szolgálatban egy orvos és egy ápoló 
jelenlétét: 
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a) „A” foglalkozás-egészségi osztály esetén az 1000 munkavállalónként, 
b) „B” foglalkozás-egészségi osztály esetén az 1200 munkavállalónként, 
c) „C” foglalkozás-egészségi osztály esetén az 1500 munkavállalónként, 
d) „D” foglalkozás-egészségi osztály esetén a 2000 munkavállalónként. 
Ha az ellátandó munkavállalók egynél több foglalkozás-egészségi osztályból 
kerülnek ki, az egy szolgálat által ellátható létszámot a következő képlet 
segítségével kell kiszámítani: 

 
ahol: Ae, Be, Ce, De az ellátandó munkavállalók száma az A-D foglalkozás-
egészségi osztályokból, A, B, C, D az A-D foglalkozás-egészségi osztály 
létszámhatárainak számértékei. 
Ha F=100±20, akkor egy főműszakidőben rendelkezésre álló orvost és egy 
ápolót kell biztosítani.” 
 
A Kbt. szabályrendszerében a jogalkotó meghatározta, hogy amennyiben 
valamely ajánlat aránytalanul alacsony árat tartalmaz, úgy az ajánlatkérőnek 
meg kell győződnie az ajánlat érvényességének megítélése miatt arról, hogy az 
adott ajánlattevő által megajánlott áron a szerződés teljesíthető-e. 
A Kbt. 69. § (1) bekezdésének alapkövetelménye, hogy aránytalanul alacsony 
ellenszolgáltatás esetén az ajánlatkérő köteles az érintett ajánlattevőtől 
indokolást kérni. A (2) bekezdés első mondata rögzíti azokat a szempontokat, 
melyeket az ajánlatkérőnek figyelembe kell vennie az ár aránytalanul voltának 
megítélésekor, míg a második mondat a körülmények vizsgálata nélküli, 
kötelező indokoláskérési esetet tartalmazza. 
Az ajánlatkérőnek az indokoláskérésben konkrétan meg kell adnia azokat az 
általa lényegesnek tartott ajánlati elemeket, amelyekre vonatkozóan kéri az 
adatok és az indokolás benyújtását. 
Tekintettel arra, hogy az ajánlattevő célja a közbeszerzési eljárás megnyerése, 
ezért ilyen esetben elsősorban neki érdeke, hogy az ajánlatkérő részére olyan 
indokolást adjon a valós helyzetről, amely alapján az ajánlatkérő megnyugtató 
módon tud dönteni az indokolás elfogadásáról. 
Tehát az ajánlattevőnek olyan objektív alapú indokolást kell adnia, amely 
független, tárgyilagos választ tartalmaz, egyértelműen alátámasztja a tényleges 
helyzetet, és nem hagy kétséget az ajánlatkérőben afelől, hogy a szerződés 
ténylegesen teljesíthető lesz. 
Az indokolás elfogadhatóságának kérdését elsődlegesen a konkrét beszerzés 
egyedi tárgyának specifikumaira, az adott beszerzési piacon érvényesülő 
árviszonyokra, a teljesítés releváns feltételeire tekintettel kell vizsgálni. Az 
irreális ár vizsgálatát az ajánlatkérőnek az indokoláskérése alapján elsősorban az 
ajánlattevő által biztosított adatokra kell alapítania. 
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A Kbt. 69. § (3)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell az 
ajánlatkérőnek az indokolás tartalma alapján vizsgálnia a beszerzés tárgyának a 
megajánlott áron való teljesíthetőségét, a vállalás gazdasági ésszerűséggel való 
összeegyeztethetőségét, melynek alapján kerül az ajánlatkérő abba a helyzetbe, 
hogy döntsön az érintett ajánlat érvényességéről vagy érvénytelenségéről. A 
Kbt. 69. § (3) bekezdése rögzíti az árajánlat megalapozottságáról való 
meggyőződést és az ehhez estlegesen szükséges további tájékoztatáskérést a 
megalapozott döntés meghozatala érdekében. 
Az ajánlatkérőnek a részére benyújtott indokolásban és esetleges tájékoztatásban 
foglaltak alapján kell megítélnie az ajánlat érvényességét. Amennyiben az 
indokolás nem fogadható el, nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, 
és már további tájékoztatáskérésnek sincs helye, az ajánlatkérő köteles az 
ajánlatot érvénytelené nyilvánítani. 
 
A Döntőbizottság rögzíti, hogy az ajánlatkérő megvizsgálta az egyéb érdekelt 
ajánlatát és megállapította, hogy az ajánlati ár aránytalanul alacsony, tekintettel 
arra, hogy a kérelmező által megajánlott éves nettó ajánlati ár több, mint húsz 
százalékkal alacsonyabb volt a becsült értéknél. 
Ezt követően az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) bekezdés második mondatában 
előírt törvényi kötelezettségének eleget téve indokolást kért, melyben 
részletesen meghatározta, hogy az egyéb érdekeltnek az egyes ajánlati elemekre 
vonatkozóan mely személyi és dologi költségelemeket kell bemutatnia, illetve 
hogy a kalkulációját alátámasztó dokumentumokat is csatolja be. Az ajánlatkérő 
kifejezetten felhívta az egyéb érdekelt figyelmét az objektív tényeken alapuló 
tárgyilagos indokolásra, valamint – a számviteli törvény ide vonatkozó 
rendelkezéseinek idézése mellett – arra, hogy minden ajánlati elem 
vonatkozásában valamennyi költségelemet ott kell elszámolni, ahol az valójában 
felmerül. 
A Döntőbizottság megállapította, hogy az egyéb érdekelt az üzleti titokká 
nyilvánított indokolásában először bemutatta a 10.650.000.-Ft-os végeleges 
ajánlati árát, mint bevételt terhelő közvetlen (személyi és dologi jellegű), 
általános működési, központi (ügyvezetési és adó) költségeit úgy, hogy minden 
területre képzett tartalékot, ezen felül pedig rendkívüli tartalékot és nyereséget is 
tervezett. 
Az egyéb érdekelt ezt követően részletesen bemutatta az egyes feladatok – így 
többek között a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a válaszható, 
opcionálisan elvégzendő vizsgálatok – önköltségét, valamint a fenti egyéb 
költségek összetevőit. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó 
szöveges indokolásban a felhívásnak és a műszaki leírásnak megfelelően 
rögzítette, hogy a feladatot egy orvos és egy asszisztens látja el heti két 
alkalommal, alkalmanként három órás rendelési idővel. 
A továbbiakban az egyéb érdekelt bemutatta a fenti költségekre vonatkozó 
kalkulációit, valamint csatolta az ezeket alátámasztó dokumentumokat, így 
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többek között a bérdokumentáció részét képező munkaszerződéseket, 
bérjegyzékeket, valamint tárgyi eszközeinek leltárfelvételi íveit. 
 
A Döntőbizottság a fentiek alapján megállapította, hogy az egyéb érdekelt 
indokolása az ajánlatkérő által előírt szempontoknak teljes mértékben megfelelő, 
kellően részletes, és objektív alapú volt, mely alapján az ajánlatkérő meg tudott 
győződni az ajánlati ár megalapozottságáról, ezért jogszerűen nyilvánította az 
indokolást elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek, 
így az ajánlatot érvényessé. 
 
A Döntőbizottság nem fogadta el a kérelmező azon érvelését, mely szerint az 
egyéb érdekeltnek mind az orvos, mind az asszisztens tekintetében havi 70 órás 
munkaidővel, illetve ennek bérköltségével kellett volna kalkulálnia, tekintettel 
arra, hogy jelen esetben a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás kertében 
ellátandó létszám nem éri el a Korm. r.-ben szabályozott minimális létszámot, és 
a Korm. r. nem tartalmaz olyan előírást, hogy ebben az esetben a teljes 
munkaidő arányosan csökkentett óraszámában kellene foglalkoztatni az orvost 
illetve az asszisztenst. 
 
A Döntőbizottság nem tartotta megalapozottnak a kérelmező 
keresztfinanszírozásra vonatkozó feltételezését, tekintettel arra, hogy az egyéb 
érdekelt – az ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívását figyelembe vevő – 
indokolása, illetve második észrevételének erre irányuló kimutatása alapján 
megállapítható volt, hogy minden költség ott került tervezésre, ahol az 
ténylegesen felmerül, illetve felmerülhet. 
 
A Döntőbizottság nem látta helytállónak a kérelmező azon feltételezését sem, 
hogy az egyéb érdekelt nem kalkulált a rendelő átadás-átvételével összefüggő 
elektronikus adatrögzítési és ÁNTSZ engedélyezési költségekkel, tekintettel 
arra, hogy az egyéb érdekelt által négy helyen is kalkulált – közvetlen költség, 
működési, általános, illetve rendkívüli – tartalék ezen kiadásokra bőségesen 
fedezetet nyújt. 
 
A Döntőbizottság mindezek alapján a Kbt. 134. § (2) bekezdésében biztosított 
hatáskörében eljárva, a Kbt. 152. § (2) bekezdés a) pontja szerint az alaptalan 
jogorvoslati kérelmet elutasította. 
 
A Döntőbizottság az eljárási költségek viseléséről a Kbt. 134. § (1) bekezdése 
alapján alkalmazandó, a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható 
szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési 
Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 
288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján rendelkezett, 
amely szerint: „Amennyiben a jogorvoslati ügyet lezáró érdemi határozatban a 
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Közbeszerzési Döntőbizottság a Kbt. 152. § (2) bekezdés c)-f) pontja szerinti 
jogkövetkezményeket alkalmazza, a befizetett igazgatási szolgáltatási díj 
200.000 forintot meghaladó része a kérelmezőnek a Közbeszerzési 
Döntőbizottság érdemi határozatának megküldését követő 8 napon belül 
visszajár. Az igazgatási szolgáltatási díj összegéből 200.000 forint ilyenkor is a 
Közbeszerzési Hatóság saját bevétele, amelynek viseléséről a Közbeszerzési 
Döntőbizottság a Ket. szerint az eljárási költségekre vonatkozó általános 
szabályok szerint rendelkezik. Az alaptalan kérelem esetében a díj nem kerül 
visszatérítésre, a kérelmező viseli az igazgatási szolgáltatási díj teljes összegét.” 
Az alaptalan jogorvoslati kérelemre tekintettel az igazgatási szolgáltatási díj 
nem kerül visszatérítésre, a kérelmező viseli az igazgatási szolgáltatási díj teljes 
– 400.000.- Ft-os – összegét. 
 
A határozat bírósági felülvizsgálatát a Kbt. 157. §-a biztosítja. 
A Döntőbizottság tájékoztatja a feleket, hogy jelen határozat bírósági 
felülvizsgálatára – mivel az ajánlatkérő nem központi költségvetési szerv – a Pp. 
326. § (12) bekezdés r) pontja és a Pp. 326. § (2) bekezdése alapján a felperes 
belföldi székhelye (lakóhelye) szerinti közigazgatási és munkaügyi bíróság az 
illetékes. A Pp. 326. § (11) bekezdés b) pontja szerint a fővárosi székhelyű, 
azonban működését kizárólag Pest megye területén végző felperesi szervezetet a 
bíróság illetékessége szempontjából úgy kell tekinteni, mintha székhelye Pest 
megye területén lenne. Amennyiben a felperes belföldi székhellyel (lakóhellyel) 
nem rendelkezik, úgy a Pp. 326. § (5) bekezdése értelmében a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az illetékes. 
A Kbt. 160. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel hívta fel a Döntőbizottság 
a felek figyelmét arra, hogy amennyiben nem tárgyaláson kívül kívánják a 
határozat bírósági felülvizsgálatát, akkor a tárgyalás tartását a keresetlevélben 
kell kérni. 
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