FO-05-02-003
Pályázati felhívás

A Tettye Forrásház Zrt. pályázati felhívása
„foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás ellátása”
tárgyában
1.

A tevékenység részletes leírása:

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. pályázatot hirdet foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás ellátására, a TETTYE
FORRÁSHÁZ Zrt. által foglalkoztatott munkavállalók számára, a 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8. szám alatti
telephelyén biztosított rendelőben.
Tárgya:
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̶
̶
̶
̶
̶
̶

meglévő munkakörök foglalkozás egészségügyi besorolása, nyilvántartása, új munkakörök esetén
aktualizálása, munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált
vizsgálata évente egy alkalommal vagy változás bekövetkezésekor,
a kockázatértékelés elkészítésében való közreműködés, a veszélyforrásokra figyelemmel szükséges
vizsgálatok elvégzése,
rákkeltő anyagok bejelentésében való közreműködés,
munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatok ellátásának biztosítása,
foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentése, kivizsgálása,
jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatok elvégzése (munkaviszony
megkezdése előtti előzetes, időszakos, soron kívüli, záró),
szükséges szakorvosi vizsgálatok kezdeményezése,
szükséges oltások nyilvántartása, beszerzése és a munkavállalók ellátása,
az esedékessé váló szűrővizsgálatok elvégezése, elvégeztetése a szerződéseses partnereknél (pl.
tüdőszűrés),
tanácsadás az egyéni védőeszközök használatához,
a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos, egészséget, biztonságot érintő kérdésekkel
összefüggő felvilágosítása és ennek dokumentálása,
közreműködés a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók felkészítésében és a
rehabilitációs tervek kidolgozásában,
a munkavállalók gépjárművezetői engedélyének érvényesítése, beleértve a hivatásos (2. csoport)
jogosítványokat is,
teljesíti az esetleges receptigényeket, amelynek költségét a munkavállaló viseli,
a megbetegedések elkerülésének érdekében történő tanácsadás és szűrővizsgálatok elvégzése vagy
megszervezése,
alkoholszondáztatás vérvétellel járó eseteinek lebonyolítása,
munkahelyi balesetek kivizsgálásában való részvétel,
a dolgozók alkalmassági vizsgálatának megtörténtét igazoló dokumentumok kiadása, nyilvántartás
vezetése és megküldése a HR terület részére,
az orvosi rendelő felszerelésének és állapotának megőrzése.

Jelenleg érvényes tájékoztató jellegű adatok:
Átlagos statisztikai létszám: 280-320 fő
Egészségi osztályok szerint: A: kb. 10 fő, B: kb. 150 fő, C: kb.150 fő, D: 0 fő
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A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek:
A pályázó(k)nak a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló, többször módosított 27/1995. (VII.25.) NM.
rendeletben előírt feltételeket és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm.
rendeletben előírtakat biztosítania kell, továbbá köteles betartani a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást
szabályozó vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, így különösen:
1993. évi XCIII. törvény 58. §-ban,
89/1995. (VII. 14.) Korm. rendeletben,
33/1998. (VI.24.) NM rendeletben,
50/1999. (XI.3.) EüM rendeletben foglalt rendelkezéseket.
Jelen pályázati felhívás mellékleteként küldjük a tevékenységről készült vállalkozási szerződés tervezetet.
Egyúttal kérjük, hogy árajánlatukat a szerződés feltételeinek figyelembevételével adják meg, illetve a
szerződéssel kapcsolatos esetleges észrevételeiket a pályázati adatlap megfelelő rovatában jelezzék.
2.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi bontásban:
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

3.

működési engedély foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatásra,
a tevékenység ellátásához szükséges felelősségbiztosítás igazolása,
a szolgáltatást végző orvos(ok) neve, szakvizsgá(ka)t igazoló dokumentumok,
azon tevékenységek, feladatok felsorolása, amely részét képzik a havi ajánlati árnak,
külön árlista azon vizsgálatokra és feladatokra, esetlegesen ajánlott egyéb szolgáltatásokra, szűrésekre,
amelyek nem részei a havi ajánlati árnak pl.: oltások ára (Kullancs, Tífusz, Influenza elleni oltás);
szűrővizsgálatok (húgysav szint meghatározás; vizeletvizsgálat; koleszterinszint mérés; vércukorszint
mérés; légzésfunkció vizsgálat; urológia; nőgyógyászat; hasi-, kismedence- és pajzsmirigy ultrahang;
bőrgyógyászat; elsősegélynyújtó tanfolyam) jogosítványhosszabbítás. Ha bármely szolgáltatás az
alapszolgáltatás keretében meg tudják oldani, akkor kérjük az árlistán 0 Ft-tal jelezni. Ahol a törvényi
előírás szerinti ár kerül alkalmazásra, ott kérjük feltüntetni a 2017-ben érvényes törvényi árat,
a szolgáltatás ideje, gyakorisága (heti rendelések száma és időpontja),
ajánlati ár, havi időszakra, melynek tartalmaznia kell minden olyan költséget, ami a szolgáltatás tárgyával
kapcsolatosan felmerül. Az ajánlati ár forintban kerül meghatározásra. A megkötött szerződésben foglalt
díjon felül ajánlatkérő semmilyen egyéb jogcímen számlát nem fogad el. Tekintettel arra, hogy az
ajánlati ár átalány jellegű, így annak változtatására évenként egy alkalommal kerülhet sor, és a
szolgáltatási díj összegét az év közbeni létszámváltozások nem befolyásolják. Az általány árba nem
tartozó külön díjas szolgáltatásokhoz kapcsolódó árakat mellékletben kérjük csatolni a pályázathoz.
a vállalt fizetési határidőt (minimum 30 nap):
Megjegyzés: a pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése az aláírt szerződés szerinti, szerződésszerű
teljesítés igazolását követően kiállított számla alapján, havi gyakorisággal, a számla kiállítását
követő minimum 30 napon belül banki átutalással történik, a pályázó által megadott
bankszámlaszámra történő átutalással.
a kitöltött Pályázati adatlapot,
melléklet a külön díjazású szolgáltatásokról, vizsgálatokról,
referencia bemutatása.

Az ajánlatok beadási, elküldési határideje: 2017. november 15. 10 óra

1.verzió

Oldalszám: 2/4

Érvényes: 2017.05 17-től

FO-05-02-003
Pályázati felhívás

Az ajánlatokat kérjük eljuttatni, a címben található tárgy megjelölésével, elektronikusan a
takacs.renata@tettyeforrashaz.hu e-mail címre.
4.

5.

Az elbírálás fő szempontjai:
• összességében legelőnyösebb ajánlat
• havi ajánlati ár és annak tartalma
• kapcsolódó szolgáltatások árlistája
Az Ajánlatkérő a pályázat tárgyával kapcsolatban igény esetén – melyet az alábbi elérhetőségek
valamelyikén szíveskedjenek jelezni – helyszíni bejárást biztosít a tevékenység helyszínén Ajánlattevők
részére.
A felmerülő kérdéseket, az alább megadott e-mail címre küldött levélben lehet feltenni. A feltett
kérdéseket és arra adott válaszokat minden pályázónak megküldjük. A válaszokban közölt információk,
minden Ajánlattevőre nézve, kötelező érvényűek a pályázat benyújtásakor, valamint elbírálásakor.
Kapcsolattartónk:
Harkai Mária, HR vezető
harkai.maria@tettyeforrashaz.hu
+36-20/222-3111

6.

Az Ajánlatkérő a pályázatokat a 4. pontban felsorolt szempontok alapján rangsorolja, ezért kérjük, hogy
ajánlatuk is e feltételek megadásával készüljön.
Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot fogja nyertesnek nyilvánítani, akivel szerződést
kíván kötni.

7.

Az ajánlatok értékelése és a pályázók tájékoztatása várhatóan 2017. november 30-ig megtörténik.

8.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, valamint
szükség esetén az ajánlattevőkkel ártárgyalást folytasson, továbbá a Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján a
kiírásnak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot tevővel a szerződéskötést megtagadja.

Dátum: Pécs, 2017. november 3.
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Pályázati adatlap
„……..”
Pályázó neve:
Székhelye:
Képviseli:
Adószáma:
Cégjegyzékszáma:
Bankszámla száma:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó elérhetősége:
Ajánlati ár:
Fizetési határidő (min. 30 nap):
Megbízási szerződéssel
kapcsolatos megjegyzés:

Dátum: ……………………………………..
…………………………………………………………………
cégszerű aláírás
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