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Tisztelt Gazdasági Szereplő!
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, mint Ajánlatkérő által „Az Európai

Egészségbiztosítási Kártya és a Közgyógyellátási Igazolvány 2017. évi kiadásához
szükséges nyers kártyatest beszerzése” tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény szerinti 113. § (1) bekezdés szerinti uniós értékhatárt el nem érő és
egyben nemzeti értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljárást indított.
Az Ajánlati Felhívás 2016. december 29. napján került megküldésre az érdeklődő
gazdasági szereplők részére.
A tárgybani közbeszerzési eljárásban – határidőben – kiegészítő tájékoztatás iránti
kérelem érkezett.
A beérkezett kérdésre a választ – határidőben – az alábbiak szerint adom meg a Kbt.
56. § (2) bekezdése alapján:
Kérdés
A Közbeszerzési dokumentumok „II Alapvető Információk” fejezete szerint
„Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az
ajánlatot, ha az Ajánlattevő által csatolt mintapéldányok nem felelnek meg a
közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki paramétereknek.”
A „III. Műszaki követelmények” fejezetben a csatolt minta alapján kéri a
mintakártyákat elkészíteni (35. oldal 3.pont, 39. oldal 4. pont, 44 oldal 6.1.pont,
48.oldal 7.1 pont, 67.oldal 3.pont, 71.oldal 4.1 pont,76. oldal 6.4 pont,80. oldal
7.5.pont).
Kérdésünk, hogy Ajánlatkérő biztosít-e mintakártyákat,amely alapján a beadandó
mintákat elkészíthetjük vagy a csatolt minta alatt a III. Műszaki Követelmények
fejezetben megadottakat érti?

Válasz
Tájékoztatom, hogy Ajánlatkérő biztosít 1 db Európai Egészségbiztosítási Kártya
mintakártyát és 1 db Közgyógyellátási Igazolvány mintakártyát a székhelyén (1139
Budapest, Váci út 73/A) található 153.számú irodában, munkanapokon 9:00 – 16:00
óra, pénteken 9:00 – 13:30 óra között.
Felhívom figyelmét, hogy a kiadott mintakártya szerint kell elkészíteni az Ön által
benyújtandó mintakártyát az Ajánlati felhívás VI.3.12) További információk pont 24.
alpontjára figyelemmel, mely szerint az Ön által benyújtandó mintapéldánynak a
„MINTA” feliratot szükséges tartalmaznia, jól látható módon.
Tájékoztatom, hogy az Ajánlatkérő által kiadott mintakártyákat az ajánlatához kell
csatolnia.
Tájékoztatom, hogy a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő
minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló
1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat Az egyes minisztériumok irányítása alatt álló
központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi
háttérintézmények átalakításáról szóló 1. melléklete p) pontjában foglaltakra,
miszerint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár jogutódlással 2016. december 31.
megszűnt.
Erre tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra is, hogy az OEP szervezeti
átalakulásának függvényében, a kártyatesteken látható OEP specifikus jelölések
(szöveg, illetve grafikus elemek, elérhetőségi adatok) megváltoztatása szükséges. A
szükséges grafikai változtatásokról Ajánlatkérő írásban tájékoztatja nyertes
Ajánlattevőt a kártyák megrendelésekor.
Budapest, 2017. január 06.
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