
JEGYZŐKÖNYV HELYSZÍNI BEJÁRÁSRÓL 

 

Ajánlatkérő: 
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (1096 Budapest, Haller út 29.). 

 

Az eljárás megnevezése:  

„Takarítási, ablaktisztítási szolgáltatás 2+2 évre” elnevezéssel az Európai Unió hivatalos 

lapjában TED: 2016/S 116-205799 hirdetményszámon 2016. június 17-én megjelent felhívással 

megindított, a Kbt. 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás. 

 

A helyszíni bejárás helyszíne: 

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 1096 Budapest, Haller út 29., Gazdasági 

Igazgatóság tárgyalója 

 

A helyszíni bejárás időpontja: 

2016. július 05. 11:00  

 

Az ajánlatkérő nevében eljáró a helyszíni bejárás megkezdését megelőzően az alábbiak szerint járt 

el: 

-          Tájékoztatta a megjelent ajánlattevőket arról, hogy a helyszíni bejáráson kérdéseket tehetnek 

fel, melyre adott válaszokat csak tájékoztatásnak vegyék. Nyomatékosan kérte az ajánlattevőket, 

hogy a kérdéseiket (beleértve a helyszínen esetlegesen feltett kérdéseket is) írásban, kiegészítő 

tájékoztatáskérés keretében tegyék fel, mert csak az írásban megküldött kérdésekre adott 

válaszok a hivatalosak, a figyelembe veendők az esélyegyenlőségre és az eljárás 

transzparenciájára vonatkozó alapelvek maradéktalan megtartása mellett; 

-          Felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenléti ív, melyet a helyszíni bejáráson megjelentek 

aláírnak, nem kerül kiküldésre a jegyzőkönyv részeként, mert a jelenléti ív kiküldésére is a Kbt. 

56. § (7) szabályai vonatkoznak (annak kiküldése sértené a gazdasági szereplők 

esélyegyenlőséget). 

-          Felhívta a figyelmet arra, hogy a helyszíni bejárás során legyenek figyelemmel a 

betegjogokra (különösen az Eütv. 25.§ (6) bekezdése), és az egészségügyi dolgozók 

személyiségi jogaira, így különösen a képmás védelmére (Ptk. 2:48 §) így fénykép készítése 

esetén a betegek, egészségügyi dolgozók nem fényképezhetők. Ajánlatkérő képviselője ezen 

felül megkérte Ajánlattevőket, hogy semmiféle fényképet ne készítsenek a bejárás során, az 

Intézetről se. 

 

Fenti tájékoztatást követően a megjelentek közösen megtekintették a következő helyszíneket: 

 

 Gazdasági épület, folyosó, iroda (I. em.) 

 Főépület, alagsor 

 Főbejárat 

 Főépület, Hemodinamikai részleg (I. em.) 

 Gyermekház I. em. 

 Főépület, 4. emeleti intenzív osztály 
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A helyszíni bejárás során Ajánlatkérő képviselői körbevezették az érdeklődőket a jelen 

közbeszerzési eljárással érintett kórház fent megjelölt helyszínein külön kiemelve, hogy mely 

helyiségeket használhatja a nyertes ajánlattevő raktárnak és öltözőnek. 

 

 

Kérdés, észrevétel nem lévén közreműködő befejezettnek nyilvánítja a helyszíni bejárást. 

 

Jelen jegyzőkönyv kettő (2) számozott oldalt tartalmaz és kettő (2) eredeti példányban készült. 

 

A jegyzőkönyv lezárása: 2016. 07. 05. 11 óra 30 perc. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 
Jegyzőkönyvvezető 

dr. Csősz Horváth Alexandra 


