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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.
A módosított Ajánlati Felhívás 2017.január 09. 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
1. 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) Amennyiben a beadott ajánlatból kimarad a mintapéldány, úgy e körülmény
hiánypótlással korrigálható-e?
b) Amennyiben a beadott ajánlathoz csatolt mintapéldánnyal ajánlatkérő
elégedetlen,úgy hiánypótlás keretében a javított mintapéldány beadható-e?

Válasz
Tájékoztatom, hogy az Ajánlati felhívás VI.3.12) További információk 24.
pontjában az alábbiak kerültek rögzítésre,mely szerint köteles Ajánlatkérő
eljárni:
„ 24. Az Ajánlattevőnek ajánlathoz be kell nyújtania az általa megajánlott
EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA és KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY
kártyákból mintapéldányt a tervezett gyártástechnológia leírásával együtt, a
86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 7.§-ának figyelembe vételével. Fent nevezett
kártyák tekintetében 5 -5 mintadarab kerül megkérésre! A benyújtott
mintapéldányokat Ajánlatkérő a a meghatározott műszaki paraméterekhez
képest vizsgálja (KÁRTYA KÖZOKIRAT ÉS BIZTONSÁGI OKMÁNY JELLEGE MIATTI
KÖVETELMÉNYEK, MÉRETEK ÉS FELÉPÍTÉS, HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY,
FIZIKAI ÉLETTARTAM, FORMAI ÉS SZERKEZETI KÖVETELMÉNYEK). A
mintapéldánynak a „MINTA” feliratot szükséges tartalmaznia jól látható
módon. 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.”
Kérdés
2. A „III. Műszaki követelmények” fejezetben a csatolt minta alapján kéri a
mintakártyákat elkészíteni.
Kérdésünk, hogy Ajánlatkérő biztosít-e mintakártyákhoz használható kész
grafikát, amely alapján a beadandó mintákat elkészíthetjük vagy a műszaki
leírás szerint az ajánlattevők készítik el a grafikát?
Válasz
Tájékoztatom, hogy Ajánlatkérő biztosítja mintakártyákhoz használható kész
grafikát
a
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku_adatok/kozbeszerz
esi_informaciok/kozbeszerzesi_eljarasok/2016nemzeti/eu_egeszsegbiztositasi_kartya.html címen.
Ajánlatkérő a közgyógyellátási igazolvány kártyatesthez biztosítja a grafikai
háttér alapját képező kép file-t, amelynek színére és egyéb tartalmi elemeire
vonatkozóan a mintakártya és a műszaki leírás szerint kérjük az előállítást.

Továbbiakban Ajánlatkérő biztosít 1 db Európai Egészségbiztosítási Kártya
mintakártyát és 1 db Közgyógyellátási Igazolvány mintakártyát is 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.
Kérdés
3. Ha az ajánlattevők készítik a grafikát, az ahhoz szükséges csatolmányokat
hogyan tudjuk elérni?Az I. Ajánlati felhívás I.3) Kommunikáció pontjában
megadott
http://www.oep.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku_adatok/kozbeszerzesi
_informaciok
/kozbeszerzesi_eljarasok/2016nemzeti/eu_egeszsegbiztosotasi_kartya címen nem tudunk belépni,így az
ott található file-okat nem tudjuk elérni.
A Módosított közbeszerzési dokumentumok II.7.1-es pontja szerint: „ A
háttér
képéhez
segítségként
csatolásra
kerül
kozgyogyzold3_back_cmyk.psd és a kozgyogyzold3_back_cmyk.eps fájlok
2006.02.22-én mentett változata, továbbá Kozgy-back-eredeti.jpg file.
Megjegyzendő, hogy ez csak a háttérkép ábrájára vonatkozik, egyéb
előírásokra, színezésre, szövegezésre jelen Műszaki követelmények a
meghatározóak.”
Válasz:
Tájékoztatom,
hogy
a
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku_adatok/kozbeszerz
esi_informaciok/kozbeszerzesi_eljarasok/2016nemzeti/eu_egeszsegbiztositasi_kartya.html
címen
fent
nevezett
dokumentumok elérhetők.
Kérdés
4. A mintakártyák elkészítéséhez szükséges képeket, logókat, címert
elérhetővé teszik ajánlattevők számára?

Válasz:
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 23.
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