
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
SZAKORVOSI KÍSÉRET LEFOLYTATÁSÁRA 
az Európai Visszatérési Alap terhére megvalósuló  

„Minőségfejlesztés a légi toloncok során 5.” című projekthez 
 
 
I. A pályázat tárgya: 

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) az Európai Visszatérési Alap 2012. évi 
allokációjának terhére, a „Minőségfejlesztés a légi toloncok során 5.” című, EVA/2012/1.2.1. 
számú projekt keretében szakorvosi kíséret ellátását biztosítja harmadik országok 
állampolgárainak légi úton történő kitoloncolásához.  
 
A kiutaztatásra váró kedvezményezetteket a repülőtérről minden esetben egy rendőrségi, valamint 
egy BÁH alkalmazott kíséri. Az említett kísérők mellett, a projekt keretében 3 indokolt esetben 
szakorvost/pszichológust kívánunk alkalmazni annak érdekében, hogy biztosítsuk a megfelelő 
szakorvosi ellátást a toloncolások során.  
 
A kiutaztatások a projekt keretében 2013. február 16. – 2014. február 15. között valósulnak meg, 
általában 1-2 napot vesznek igénybe; és költségeit a BÁH fedezi. 
 
Pályázni szakorvosi kíséret biztosítására lehet, mely az alábbiakat foglalja magában: 
 a kiutaztatni kívánt személy egészségügyi állapotának megfelelő pszichológus/szakorvos 

(pl. pszichiáter, nőgyógyász, stb..) kijelölése, 
 a kiutaztatás során a kiutaztatás alatt álló személy egészségi állapotának figyelemmel 

kísérése, 
 a szükséges orvosi vizsgálatok, valamint az általános szakorvosi asszisztencia lefolytatása, 
 a kiutaztatás időtartama alatt a kijelölt szakorvosi kísérő részére szükséges eszközök, 

gyógyászati készítmények és egyéb tárgyi feltételek rendelkezésre állásának biztosítása. 
A kíséret megvalósításának menete: 
 A BÁH a nyertes Vállalkozót a kiutaztatás időpontjáról, célországáról, körülményeiről 

valamint a kiutaztatni kívánt személy egészségügyi állapotáról - orvosi szakvélemény 
megküldésével – tájékoztatja; 

 a szakorvos részére a kiutaztatás idejére a repülőjegyet, a biztosítást, valamint szükség 
esetén a szállást lefoglalja, és a repülőjegyet, a biztosítást, valamint a vouchert a kijelölt 
orvos részére a kiutaztatást megelőző második napon megküldi; 

 a kiutaztatás során a szakorvos jelenlétéről jelenléti ívet vezet; 
 a kíséret teljesítésének időtartama alatt ellenőrzi a szolgáltatás teljesítését; megfelelő 

teljesítés esetén a szolgáltatás zárónapján a szakorvosi kísérő nevének és a megkezdett 
óraszámnak a feltüntetésével teljesítési igazolást állít ki. 

 
II. Benyújtási határidő: 2013. március 13. 
 
III. Benyújtás módja: A pályázatokat kizárólag elektronikusan, a nef@bah.b-m.hu elektronikus 
levélcímre lehet megküldeni. A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kérjük mellékelni: 

- cégkivonat másolata, 
- aláírási címpéldány, 
- a vállalkozás által nyújtott szolgáltatások bemutatását tartalmazó rövid cégismertető, 
- a releváns területen szerzett tapasztalatot igazoló – a Vállalkozás nevében aláírásra 

jogosult személy által hitelesített – dokumentumok.  
 

A pályázati anyagban kérjük feltüntetni az alábbi hivatkozást: Jelentkezés szakorvosi kíséret 
lefolytatására a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal „Minőségfejlesztés a légi toloncok 
során 5.” projektje keretében. 



 
 
IV. Értékelés: A határidőben beérkezett pályázatok közül a Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal belső értékelést követően választja ki azt a szolgáltatót, akivel a szakorvosi kíséret 
lefolytatására vállalkozási szerződést kíván kötni.  

 
A benyújtott ajánlatok elbírálása a bruttó ár és a releváns referenciák alapján történik, melyekre 10-
10 pont adható a következők szerint: 
 Az ajánlati ár vonatkozásában a legkedvezőbb ajánlat 10 pontot ér, a legkedvezőbb 

ajánlatot követő sorrend lineáris arányosítási képlettel kerül megállapításra a 10 pontos 
skálán. 

 A releváns referencia megléte 10 pontot, hiánya 0 pontot jelent. 

Az értékelés során a bruttó árat, valamint a releváns referenciát egyaránt 50-50%-ban vesszük 
figyelembe, ennek megfelelően a pontszámok 0,5-tel kerülnek súlyozásra. 

A pályázat végső pontszáma a bruttó ár és a releváns referencia fentiek alapján megállapított 
súlyozott értékeinek összege. 

A pályázók elektronikus úton értesítést kapnak a pályázati elbírálás eredményéről.  
 
V. Egyéb információk:  
A Hivatal és a Vállalkozó szerződésben rögzíti, hogy a Vállalkozó az általa a kíséret biztosítására 
kijelölt szakorvos/pszichológus szakmai végzettségét igazoló dokumentum hiteles másolatát a 
kitoloncolás lefolytatása előtt min. 2 nappal megküldi a Hivatal részére. 
 
A Hivatal képviselője a kíséret teljesítésének időtartama alatt folyamatosan ellenőrzi a 
szolgáltatás teljesítését. Amennyiben a szolgáltatás lefolytatásának zárónapján megállapítható, 
hogy a szakmai kíséret biztosítása a Vállalkozó hibájából nem teljesült, a Hivatal gyakorolhatja 
kötbérigény érvényesítési jogát. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes bruttó vállalkozói díj 
25%-a. A Megrendelő a megbízási díjból az esedékessé váló kötbér összegét visszatarthatja. 
 
Abban az esetben, a Hivatal úgy találja, hogy Vállalkozó teljes egészében vagy részben nem 
teljesít, vagy teljesítése hiányos, késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke a teljesítési 
határidőre nem teljesített, vagy a nem megfelelő minőségben vagy mennyiségben nyújtott 
szolgáltatás bruttó vállalási árának 0,5%-a/nap. 
 
Tekintettel arra, hogy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal költségvetési szerv, a 
szolgáltatás megrendelésének feltételei a következők: a Hivatal előlegfizetésre nem kötelezhető, a 
szolgáltató részéről részszámla benyújtására nincs lehetőség, valamint késedelmi és meghiúsulási 
kötbér kifizetésére nincs mód. 
 
Tájékoztatom, hogy az árajánlatkérés nem minősül kötelezettségvállalásnak. 
 
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető: Horváth Anita, Nemzetközi 
Kapcsolatok és Alapok Osztálya (e-mail: Horvath.Anita@bah.b-m.hu, tel: 463-9170) 
 
 
 

 


