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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

külföldi hallgatóknak egészségbiztosítás nyújtása

Ajánlatkérő
neve:

Óbudai Egyetem

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

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

Óbudai Egyetem

EKRSZ_
76167195

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Bécsi Út 96/B

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

Kiss

kozbeszerzes@ka.uni-obuda.hu

Telefon:

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

www.uni-obuda.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.uni-obuda.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
külföldi hallgatóknak egészségbiztosítás nyújtása

II.2) A közbeszerzés mennyisége

EKR001078082018

Postai irányítószám:

1034

Ország:

Judit
+36 16665755

Magyarország

Eszter
Fax:

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogramban és az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiatalok Részére programban résztvevő, nem
magyar állampolgár hallgatók részére szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás nyújtása, maximum 400 fő (keretlétszám) részére,
12 hónap (1 év) időtartamban, minimum 1 000 0000,-Ft szolgáltatási totál limit/fő összegben. A biztosításnak az alábbiakra kell
kiterjedni: - A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013 (VII.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2.§ (4) bekezdés e)
pontja szerint az ösztöndíjast az ösztöndíjszerződés időtartamára megilleti a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 16. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott
egészségügyi szolgáltatás, illetve idegen nyelvű egészségügyi szolgáltatás igénybevétele esetén a felmerült igazolt költségek
megtérítése vagy kiegészítő, idegen nyelv ellátásra szóló egészségügyi biztosítás. - Orvosi alapellátás (angol nyelven beszélő háziorvosi
jellegű alapellátás, betegút szervezés), - Szakellátás (beleértve az ambuláns műtéteket is), - Laboratóriumi vizsgálatok,
röntgendiagnosztika, ultrahang-vizsgálat (ha azok a betegség feltárásához, gyógyításához szükségesek), - Orvosi kiszállás (orvos
szakmailag indokolt akut esetben), - Fekvőbeteg ellátás (ideértve a szükséges műtéti beavatkozásokat, kórházi ápolást, egynapos
sebészetet is), - Gyógyszerek költségeinek finanszírozása (az egészségügyi ellátáshoz szükséges gyógyszerek finanszírozása a részlimit
és az önrész figyelembevételével) – maximum 100.000,- Ft összegben, 50%-os mértékű önrész mellett, - Kötszer, ideiglenes
gyógyászati segédeszköz költségeinek finanszírozása (az egészségügyi ellátáshoz szükséges kötszer, gyógyászati segédeszköz
költségeinek finanszírozása)– maximum 100.000,- Ft összegben, 50%-os mértékű önrész mellett - Betegszállítás (ha a Biztosított
mozgásképtelenné válik, illetve nem megoldott az egészségügyi ellátó intézménybe való jutása, a Biztosító megtéríti az országhatáron
belül a - mentőápolói felügyeletet nem igénylő - betegszállítás költségét), - Hazaszállítás költségei (ha a Biztosított egészségi állapota
alapján orvosilag indokolt az otthoni gyógykezelés és a kijelölt szolgáltató is javasolja a Biztosított állandó lakóhelye szerinti országba
történő egyszeri hazaszállítást), - Önrész és részlimit kizárólag azoknál a szolgáltatás-típusoknál alkalmazható, ahol ezek nevesítésre
kerülnek.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
III. rész, XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
-

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

-

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

-

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018.12.19
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
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Igen

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

UNIQA Biztosító Zrt., 1134 Budapest, Róbert Károly Körút 70-74

10456017444

Az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő adatok: Az értékelési szempont megnevezése Az ajánlatban foglalt érték 1.
Rendelkezik-e dedikált biztosítási szakértővel? (igen/nem) igen 2. Rendelkezik-e budapesti tömegközlekedéssel jól
megközelíthető szerződött egészségügyi szolgáltatóval? (igen/nem) igen 3. Ajánlatkérő által fizetendő biztosítási díj nettó
összege (HUF /biztosított/biztosítási időszak (6 hónap)) 30 000,- Ft 4. Szolgáltatás kritérium: az egy főre jutó szolgáltatási totál
limit (nettó HUF/Fő) 1 000 000,- Ft Ajánlattevő alkalmasságának indokolása: Ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi helyzetre
vonatkozó alkalmassági követelmény nem írt elő. A műszaki és szakmai alkalmasságra, valamint a nyilvántartásban való
szereplésre vonatkozó alkalmassági követelmény vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozattételi és igazolási kötelezettségének
eleget tett. Ajánlattevő által benyújtott ajánlat maradéktalanul megfelel az ajánlati felhívásban és a Kbt.-ben foglalt érvényességi
és alkalmassági feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

UNIQA Biztosító Zrt.

9966.66

Szöveges értékelés:

UNIQA Biztosító Zrt. ajánlattevő: 1. Rendelkezik-e dedikált biztosítási szakértővel? Értékelési pontszám és
súlyszám szorzata: 1500,00 2. Rendelkezik-e budapesti tömegközlekedéssel jól megközelíthető szerződött
egészségügyi szolgáltatóval? (igen/nem) Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 1500,00 3. Ajánlatkérő által
fizetendő biztosítási díj összege (HUF /biztosított/biztosítási időszak (6 hónap)) Értékelési pontszám és
súlyszám szorzata: 966,66 4. Szolgáltatás kritérium: az egy főre jutó szolgáltatási limit (Ft/fő) Értékelési
pontszám és súlyszám szorzata: 6000,00 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei
ajánlattevőnként: 9 966,66 Hungária Med-M Kft. ajánlattevő: 1. Rendelkezik-e dedikált biztosítási szakértővel?
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 1500,00 2. Rendelkezik-e budapesti tömegközlekedéssel jól
megközelíthető szerződött egészségügyi szolgáltatóval? (igen/nem) Értékelési pontszám és súlyszám szorzata:
1500,00 3. Ajánlatkérő által fizetendő biztosítási díj összege (HUF /biztosított/biztosítási időszak (6 hónap))
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 429,63 4. Szolgáltatás kritérium: az egy főre jutó szolgáltatási limit (
Ft/fő) Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 6000,00 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
összegei ajánlattevőnként: 9 429,63 UNION Vienna Zrt. ajánlattevő: 1. Rendelkezik-e dedikált biztosítási
szakértővel? Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 1500,00 2. Rendelkezik-e budapesti
tömegközlekedéssel jól megközelíthető szerződött egészségügyi szolgáltatóval? (igen/nem) Értékelési pontszám
és súlyszám szorzata: 1500,00 3. Ajánlatkérő által fizetendő biztosítási díj összege (HUF /biztosított/biztosítási
időszak (6 hónap)) Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 1000,00 4. Szolgáltatás kritérium: az egy főre
jutó szolgáltatási limit (Ft/fő) Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 0,00 A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként: 4 000,00

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. és 2. részszempont esetében az értékelés során adható pontszám alsó pontérték 0 pont és felső pontérték 100 pont (pontozásos
módszer). Értékelési módszer: A pontozás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. számú melléklet B) pont 1. A pontozás szerint. Pontozás esetén az
ajánlatkérő a szakmai szempontok alapján kialakított értékelési skála alapján, az egyes ajánlati elemekhez közvetlenül rendeli hozzá az
előre meghatározott alsó vagy felső pontértékek közötti megfelelő pontszámot. Ajánlatok 3. és 4. részszempont esetében az értékelés
során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100, 0 pont legrosszabb, 100 pont legjobb. 3. részszempont: Értékelési módszer:
fordított arányosítás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer
alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. számú melléklet A) pont 1. pont ba) pontja szerint, azzal, hogy a legjobb ajánlat (
legalacsonyabb ár) 100 pontot kap, a többi ajánlat fordított arányosítással kerül kiszámításra. 4. részszempont (szolgáltatási kritérium)
: Az ajánlati felhívás II.2.4) pontja alapján minimum 1 000 000,- Ft szolgáltatási totál limit (kötelezően vállalt), ajánlatkérő az e feletti
vállalásokat értékelte, de maximum 2 000 000,- Ft –ig. A felolvasólapon csak a többletmegajánlást kellett szerepeltetni. Ezen
résszempont esetében 0 többletlimit megajánlás esetén az ajánlattevő 0 pontot kap! (Minimum a 0 az e feletti vállalásokat értékeli
ajánlatkérő.) Ajánlatkérő maximális 100 pontot ad a 2 000 000,- Ft szolgáltatási limit és afeletti megajánlásokra. A 4. értékelési
szempontja esetében az Ajánlatkérő az egyenes arányosítási képletnél az „A legjobb”értékhez a legkedvezőbb maximum szintet
alkalmazza a képletben, ha az adott ajánlat ennél magasabb értékű. Értékelési módszer: az egyenes arányosítás a Közbeszerzési
Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám
) 1. számú melléklet A) pont 1. bb) pontja szerint. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlatot maximum 100 ponttal értékeli. A többi
pontszám egyenes arányosítással kerül kiosztásra. Ha e módszerek alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az
általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni. A pontszámok felszorzásra kerülnek a részszemponthoz tartozó
súlyszámmal. A súlyozott pontszámok ajánlattevőnként összeadásra kerülnek. A legmagasabb összesített pontszámot elérő érvényes
ajánlatot tevő lesz a nyertes ajánlattevő.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
UNIQA Biztosító Zrt., 1134 Budapest, Róbert Károly Körút 70-74

10456017444

Ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlat érvényes, az ajánlattevő igazolta a kizáró okok fenn nem állását, valamint műszaki és
szakmai alkalmasságát. Az ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legjobb ár-érték arányú ajánlatot, amely az ajánlati felhívás szerint
a bírálati szempont volt. Az ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
egészségügyi ellátásszervezés
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
-

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
-
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VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2019.02.26

Kezdete:

Lejárata:

2019.03.07

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.02.07

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.02.25

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
- Hivatkozva az ajánlati felhívás VI.3) pont 7) alpontban megfogalmazottakra Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat
alkalmazta. A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján a következő ajánlattevők ajánlata nem került bírálatra: 1. UNION Vienna Insurance
Group Biztosító Zrt. (1082 Budapest, Baross u. 1.) 2. Hungária Med-M Kft. (1132 Budapest, Csanády u. 6/B) - Jogorvoslati kérelem
benyújtására a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint van lehetőség.

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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