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I.
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
1.

Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe:
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK/Ajánlatkérő),
Közbeszerzési és Beszerzési Főosztály, 1139 Bp. Váci út 73/A.
Telefon: 298-2509, Telefax: 298-2463, e-mail cím: kozbeszerzes@neak.gov.hu

2.

Az ajánlattételre felhívandó Ajánlattevők neve, székhelye és e-mail címe:
1. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (1102 Budapest, Halom utca 5.),
kis@any.hu
2. SZENZOR Kft. (Székhelye: 1134 Budapest, Dévai u. 14.), c.a@szenzor.hu

3.

A keret-megállapodásos eljárás első részét megindító hirdetmény száma,
megjelenésének napja:
2018/S 011-020340, 2018. január 17.

4.

A megkötött keret-megállapodások száma:
F042/35-62/2017.; F042/35-63/2017.

5. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, díja:
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívással együtt elektronikus formában ajánlati
dokumentációt küld az ajánlattételre felhívottaknak. A dokumentációt
Ajánlatkérő térítésmentesen bocsátja Ajánlattevők rendelkezésére.
6. A közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Orvosi vények beszerzése: legfeljebb 288 000 000 db.
7. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a verseny újranyitására
sor kerül:
Egyedi Adásvételi szerződés.
8. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti
magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a szerződés teljesítésére
vonatkozó további, különleges feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet
tartalmazza.
A szerződést felróhatóan megszegő Eladó kötbérfelelősséggel tartozik, ha a
Keretmegállapodásban és az egyedi adásvételi szerződésben meghatározottaktól
eltérően késedelmesen vagy hibásan teljesít.
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A késedelmi kötbér mértéke a késedelmesen leszállított vények nettó ellenértéke
után számítva napi 1%, legfeljebb azonban a Keretmegállapodás hatálya alatt a
Keretösszeg 20%-a. A kötbér számítása során az első késedelmes napnak az adott
megrendelési tétel megrendelésének kézhezvételét követő 11. munkanapot kell
számolni, amennyiben még nem történt meg a vénycsomag kiszállítása, vagy a
kézbesítésre tett első kísérlet. Utolsó késedelmes napnak az a munkanap számít,
amikor megtörtént a kiszállítás, vagy a kézbesítésre tett első kísérlet. Felek
megállapodnak, hogy amennyiben az egyhavi teljesítésről kiállított számlához
kapcsolódó késedelmi kötbér nem éri el az 1.000,- Ft-ot, akkor a kötbért Vevő
költséghatékonysági okokból nem érvényesíti.
A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibásan leszállított (így különösen, de nem
kizárólagosan a dupla sorszámmal legyártott) vények nettó ellenértéke után
számítva 20%, de a Keretmegállapodás hatálya alatt legfeljebb a Keretösszeg 20%a. A kötbér számításának az alapja a NEAK illetékes Ellátási és Koordinációs
Főosztályai által kiállított jegyzőkönyv a vényazonosítók ismétlődéséről vagy egyéb
hibáról. Felek megállapodnak, hogy amennyiben az egyhavi teljesítésről kiállított
számlához kapcsolódó hibás teljesítési kötbér nem éri el az 1.000,- Ft-ot, akkor a
kötbért Vevő költséghatékonysági okokból nem érvényesíti. Tekintettel a Ptk.
6:187. § (2) bekezdésében foglaltakra, Felek rögzítik, hogy a hibás teljesítési kötbér
a szavatossági/jótállási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő
eredménytelen elteltekor esedékes.
A Felek rögzítik, hogy a jelen Keretmegállapodás szerinti kötbér érvényesítése az
Eladó részére megküldött fizetési felszólítás útján történik, amelyben foglalt
összegű kötbért Eladó köteles a Vevő fizetési felszólításában foglaltak szerint a
Vevő részére megfizetni. Amennyiben Eladó a fizetési felszólítástól számított 30
napon belül nem rendezi a kötbérfizetési kötelezettségét, Vevő jogosult a kötbért a
következő havi számla ellenértékéből levonni.
A hibás teljesítés esetén az Eladó köteles a hiba bejelentésétől számított 10
munkanapon belül gondoskodni a hibás vények cseréjéről.
Amennyiben Vevő Eladóval szemben késedelmesen teljesít, úgy az Eladó a Ptk.
késedelmi kamatra vonatkozó általános rendelkezései szerint késedelmi kamatot és
egyéb költséget érvényesítheti a késedelem teljes időtartamára.
Vevő a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján teljesítési biztosítékot kíván kikötni a
Keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi adásvételi szerződés(ek)
hatályának időtartamára azzal, hogy a bankgarancia formájában nyújtott teljesítési
biztosítéknak az egyedi szerződés(ek) hatályának lejárta után még 45 napig
érvényben kell maradnia.
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A Keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi a szerződés(ek)ben a teljesítési
biztosíték összege az egyes egyedi szerződés(ek) nettó ellenértékének 1%-a, de
legfeljebb 10.000.000 (tízmillió) forint.
A teljesítési biztosíték határidőre történő nyújtásáról az ajánlattevőnek a
keretmegállapodásos eljárás második részében a jelen felhívásra benyújtandó,
ajánlatában kell nyilatkoznia.
A teljesítési biztosítékot az Eladónak az egyedi adásvételi szerződés
hatálybalépésekor kell az ott rögzített mértékben a Vevő rendelkezésére
bocsátania.
Az ajánlatkérő részére nyújtandó teljesítési biztosítékot a nyertes ajánlattevőnek
az egyedi adásvételi szerződés hatálybalépésekor kell az ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátania. A teljesítési biztosíték teljesíthető – az ajánlattevőként
szerződő fél választása szerint – óvadékként az előírt pénzösszegnek az
ajánlatkérőként szerződő fél Magyar Államkincstárnál vezetett 1003200001743991-00000000 számú számlaszámára történő átutalással, bank vagy biztosító
által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel, a Kbt. 134. §. (6) bekezdés a) pontja alapján.
9. A szerződés időtartama:
Az eredményes verseny lefolytatását követően a szerződéskötés napjától számított
12. hónap utolsó napjáig.
10. A teljesítés helye:
Magyarország teljes területe, az orvosok megrendelései szerint.
11. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetve hivatkozás a
jogszabályokra:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések
pénzneme magyar forint (HUF).
Fő finanszírozási, fizetési feltételek: a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), a Ptk. 6:130. § és a
Ptk. 6:155. §-aiban megfogalmazottak, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. tv. 3. §-ban foglaltak szerint.
Kifizetés: a tárgyidőszaki kiszállított vények darabszáma alapján igazolt teljesítés
szerint, a teljesítésigazolással felszerelt számla elfogadását követő 30 napon belül
átutalással.
A részletes finanszírozási feltételeket a Keretmegállapodás, illetve az egyedi
adásvételi szerződéstervezet tartalmazza.
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12. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére
tehet-e ajánlatot: nem
13. Annak meghatározása, hogy az ajánlattétel során lehet-e többváltozatú
(alternatív) ajánlatot tenni: nem
14. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:
A Kbt. 76.§ (2) bekezdésének a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás.
Megjegyzések:
 A nettó egységárakat kettő tizedesjegy pontossággal (vényenként HUF-ban), a bruttó
egységárakat négy tizedesjegy pontossággal (vényenként HUF-ban) kell megadni.
 Ajánlatkérő a nettó egységárat (HUF/db) értékeli.
 Az „Összár a teljes mennyiségre (bruttó HUF)” oszlopban a 100 %-os
vénymennyiségek (288 000 000 db), valamint az Ajánlattevő által kalkulált bruttó
egységárak szorzatának összegét kell megadni, egész forintra kerekítve.
 Az ajánlattevő csak a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az
ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet (Kbt. 105. § (4) bek.).
15. Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok:
Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy a keretmegállapodásos eljárás I. részében csatolt
igazolások, nyilatkozatok a keretmegállapodásos eljárás II. részében (1. verseny
újranyitás) is alkalmasak a kizáró okok fenn nem állásának igazolására. Ajánlatkérő
felhívja ajánlattevőket továbbá, hogy nyilatkozzanak arról, hogy nem tartoznak a
Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
16. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása:
Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint mindkét Ajánlattevő számára azonos
feltételekkel, teljes körben hiánypótlási lehetőséget biztosít, figyelemmel a Kbt.
71. § (5)-(6) bekezdésében foglaltakra.
17. Az ajánlattétel nyelve:
Magyar.
18. Az ajánlat benyújtásának módja, formai követelményei:
Az ajánlatot 1 (egy) eredeti papír alapú példányban kell beadni.
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Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatot + 2 példányban elektronikus adathordozón
is be kell nyújtani, amellyel kapcsolatban Ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt
nyilatkozatát, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül
olvasható, de nem módosítható .pdf – vagy azzal egyenértékű kiterjesztésű – file)
példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyeznek.
Amennyiben az egyes példányok között eltérés van, az eredeti papíralapú
példány az irányadó.
A Kbt. 68. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatot írásban és zártan, az
ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül, vagy postai úton kell
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, melyet az általa előírt benyújtási határidőn
túl kap meg, érvénytelennek nyilvánít, és a közbeszerzési törvényben foglaltak
alapján megőrzi.
Ajánlattevőnek az ajánlat eredeti papíralapú és elektronikus példányait egy
borítékban kell lezárniuk, a borítékot megfelelő jelzéssel ellátva: „eredeti”, és
„Határidő előtt nem felbontandó”.
A borítékot
a.) az alábbi címre kell címezni:
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Közbeszerzési és Beszerzési Főosztály
1139 Budapest, Váci út 73/A., I. em. 174. számú irodahelyiség.
Az ajánlatok - személyesen történő beadás esetén - munkanapokon 9:00 – 16:00
óráig, pénteken 9:00 – 14:00 óráig adhatók le, az ajánlattételi határidő lejárta
napján 8:00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatok személyes
benyújtása esetén nem szükséges előzetes egyeztetés. Ajánlatkérő az ajánlatok
átvételéről átvételi elismervényt ad. Postai úton történő benyújtás esetén az
ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártáig be kell érkeznie, az ezzel kapcsolatos
kockázatot az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) viseli. Az ajánlattételi határidő
lejárta után benyújtott ajánlatra a Kbt. 68. § (6) bekezdésben leírtak az irányadók.
A borítékon fel kell tüntetni az eljárás megnevezését:
„Orvosi vények 2019. december 31-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése
keretmegállapodásos eljárás második szakasza verseny újranyitásával”
b.) a borítékon fel kell tüntetni az Ajánlattevők nevét és címét.
Amennyiben a boríték nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az Ajánlatkérő
nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felnyitásáért.
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A Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján – a tárgybani közbeszerzési eljárásban – a nem
elektronikusan beadott ajánlat formai követelményei a következők:
a) Az ajánlat papír alapon benyújtott példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell
fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a
matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá
kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán
legyen;
b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen.
Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni,
az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem
kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást
(pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben
az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatkérő a
kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való
tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az
ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az
adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek,
vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást
kaptak.
d) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt –
módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy
személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
19. Az ajánlat megtételének határideje, mely azonos az ajánlat felbontásának
időpontjával:
2018. április 10., Időpont: 10:00 óra
20. Az ajánlat felbontásának helye:
Helyszín:
NEAK Közbeszerzési és Beszerzési Főosztály
1139 Bp., Váci út 73/A., II. em. 246-os tárgyaló.
21. Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak:
- A Kbt. 68. § (1), (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint.
- A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint: „A nem elektronikusan benyújtott
részvételi jelentkezések és ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az
ajánlattevők (részvételre jelentkezők), valamint az általuk meghívott
személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő
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ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek
képviselői és személyek lehetnek jelen. ”
22. Az eredmény közlésének tervezett időpontja:
2018. április 16.
23. A szerződéskötés tervezett időpontja:
2018. április 26.
24. Az Ajánlattevők további információért, a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében foglaltak
szerinti kiegészítő tájékoztatásért az alábbi címhez fordulhatnak:
E-mail: kozbeszerzes@neak.gov.hu
25. Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap.
26. Egyéb információk:
- Az ajánlattételi felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban nem
szabályozottak vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
- Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását.
- A szerződés nem európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos.
- Ajánlattevő csatolja ajánlata részeként nyilatkozatot a keret-megállapodásos
eljárás I. részében benyújtott igazolások, nyilatkozatok és a kizáró okok
vonatkozásában (2. sz. melléklet)
- Ajánlattevő (közös ajánlattevő) cégszerűen aláírt nyilatkozatát, hogy az ajánlat
elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható
.pdf – vagy azzal egyenértékű kiterjesztésű – file) példányai a papír alapú
(eredeti) példánnyal megegyeznek (AD. 3. sz. melléklet),
- A Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint Ajánlattevőnek nyilatkozatnia kell a teljesítési
biztosíték – Kbt. 134. § (4) bekezdésében előírt – határidőben történő
rendelkezésre bocsátásáról. (4. sz. melléklet)
- Ajánlattevő csatolja ajánlata részeként a cégjegyzésre jogosult személy(ek)
(közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott) aláírási címpéldányát, illetve a
cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó,
a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazását (a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi
V. törvény 9. § (1) bekezdése szerint – ügyvéd által ellenjegyzetten) egyszerű
másolatban illetőleg amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat
az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más
személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt
meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalva –
a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását (5. sz.
melléklet)
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Nyilatkozatot változásbejegyzési kérelem tekintetében (nemleges tartalmú
nyilatkozat esetében is) (6. sz. melléklet),
- Az ajánlattevő kifejezett nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdésében előírt
tartalommal (7. sz. melléklet)
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a
dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók! Nem elektronikus úton
történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy
eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt
példányát kell tartalmaznia.
-

Az ajánlattételi felhívás megküldésének a napja: 2018. március 27.
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III.
SZAKMAI, MŰSZAKI FELTÉTELEK
I. A FELADAT RÖVID LEÍRÁSA
1) A társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető
 gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyászati ellátások rendelésére használatos
megszemélyesített, egyedi, nem ismétlődő azonosítóval és ennek vonalkóddal történő
leképezésével ellátott általános orvosi vény és
 szemüveglencse, -keret, kontaktlencse és tartozékaik rendelésére használatos
megszemélyesített, egyedi, nem ismétlődő azonosítóval és ennek vonalkóddal történő
leképezésével ellátott szemészeti vény
előállítása, valamint orvosonkénti és megrendelési tételenkénti csomagolása és kiszállítása
zárt technológiai rendszerben a beérkezett vényigények szerint.
2) A vények igénylésének és kiszállításának számítógépes nyilvántartása az egyedi, nem ismétlődő
azonosítóhoz és a rendelési tétel sorszámához kötötten, a NEAK-al egyeztetett módon.
II. A VÉNYEKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK
II.1) A VÉNYEK FOGALMA, FAJTÁI, TÍPUSAI
II.1.1) A vények fogalma
Az orvosi vény (a továbbiakban: vény) orvosspecifikus (vagy megszemélyesítés nélküli ún.
biankó vény), vonalkóddal is megjelölt, egyedileg, naptári éven belül folyamatosan
sorszámozott, hamisítás elleni védelemmel ellátott formanyomtatvány, amelyet elsősorban
támogatással történő rendelvényezésre biztosít a NEAK az erre jogosult orvosoknak. Az Vevő
ezen eljárás eredményeként legyártásra kerülő vények hátoldalára tájékoztatót kíván elhelyezni.
II.1.2) A vények fajtája
Az orvosi vényeknek két fajtája van: az általános orvosi vény és a szemészeti vény. Mindkét
vényfajta megjelenési formája álló, téglalap alakú.
Mindkét vényfajtából szükséges a NEAK igénye szerinti speciális sorszámozású, ún. biankó
vények előállítása, aminek fő oka, hogy a vények gyártásának a megrendeléstől a kiszállításig
mért átfutási ideje alatt is biztosítani kell az orvosoknak ezt a gyógyszerrendeléshez
szükséges alapvető eszközt betegellátási érdekből. A biankó vényekre a felhasználó orvost
azonosító adatok nem a nyomdában kerülnek rá, hanem a gyártást követően a vény
orvosnak történő kiszolgáltatása után. A biankó vények előállítása során a megszemélyesítés
nyomdai lépését nem kell elvégezni. A biankó vények kiszállítása nem az orvosokhoz, hanem
a NEAK Ellátási és Koordinációs Főosztályaihoz történik, az igény ebben az esetben is az
Eladó által átadott elektronikus megrendelésben jelenik meg.
II.2) A VÉNYEK ANYAGAI
Az orvosi vények anyagai egészségre káros komponenseket nem tartalmazhatnak. A vények
a felhasználás és a tárolás során fizikai, kémiai és mechanikai tulajdonságaikat a
felhasználást, adatfeldolgozást akadályozó mértékben nem változtathatják meg a gyártást
követő 5. év végéig.
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II.2.1) Papír
Az orvosi vények papírja a különféle számítástechnikai nyomtató berendezésekben (lásd AD:
II.3.1.) pont) egyaránt használható, az alábbi követelményeknek megfelelő papír:
- DIN EN 12281. számú szabvány szerinti,
- 80 ± 4 g/m2-tömegű, tollal kézírásra is alkalmas,
- 100-200 ml/perc közötti Bendtsen felületi érdességi érték.
A papír minősége a szerződés időtartama alatt nem változhat.

II.2.2) Nyomat
Az alnyomat és a feliratok ofszetnyomtatással, a megszemélyesítés digitális nyomtatási
eljárással készül. Az ofszetnyomtatáshoz az előoldalon OCR vörös festéket kell használni,
amelynek reflexiós spektruma 580820 nm tartományon belül van, PANTONE 172 U direkt
szín. A hátoldalon a vény alnyomatával egyező színű vörös festéket kell használni.
Vevő kizárólag az előírásnak megfelelő, élénk színt fogadja el az eljárásban.
A megszemélyesítés fekete színnel történik.
A nyomatnak – beleértve az alnyomatot, a feliratokat és a megszemélyesítést is – 240oC-ig
hőállónak kell lennie, az elektrofotográfiai (lézeres vagy tóneres) nyomtatóban történő további
feldolgozás során, az elkenődés elkerülése érdekében. A vényeken tónerfoltok megjelenése nem
elfogadható. A beadott papírminták tesztelésre kerülnek - mind elektrofotográfiai- mind
festéksugaras nyomtatóval- a papír meggyűrődése, elakadása, illetve a vényen lévő festék
elkenődésének vizsgálata céljából.
A nyomat színe 5 éves időtartam alatt nem változhat olyan mértékben, hogy az a vény
információtartalmát, annak olvashatóságát befolyásolja.
A nyomtatott szövegek betűtípusai és méretei alább, az AD II.4.2) pontban kerülnek
ismertetésre.
II.3) A VÉNYEK FUNKCIÓI
II.3.1) Kitöltés, visszaolvasás
Az orvosi vényeknek egyidejűleg alkalmasnak kell lenniük gépi és kézi kitöltésre. Az orvosok
különféle számítógépes, festéksugaras (ink-jet) és elektrofotográfiai (lézer vagy tóneres)
nyomtatókat használnak, amelyek különböző korúak, eltérő karbantartottsággal bírnak és
különböző (eredeti vagy utángyártott) festékpatronokkal felszereltek. Ezen felül szükséges a
kézírással, golyóstollal történő kitölthetőség biztosítása is. Az orvosi vények legyenek ellátva
hamisítás elleni védelemmel. (Lásd az AD II.5. pontot!)
II.3.2) Feliratok és visszaolvasási mezők helye
Az általános orvosi vény feliratainak helyét az 1.)-2.) ábrák ismertetik. A vények hátoldalán
tájékoztató szöveg található, melynek pontos tartalmát az Vevő az AD II.4.2.3) pontban
határozza meg. A tájékoztató szöveg ofszetnyomtatással, a vény alnyomatával egyező színű
vörös festékkel, hamisítás elleni védelem nélkül készül.
II.4) A VÉNYEK ALAKI, TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
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II.4.1) A vények méretei
Az 1.)-2.) ábrákon megadott méretek az irányadóak, melyektől Vevővel történt egyeztetést
követően el lehet térni.
A méretekre vonatkozó, az 1.)-2.) ábrákon feltüntetett tűréshatárokat úgy kell értelmezni,
hogy az előállított vényeknek ezeken a tűréshatárokon belül kell maradniuk, továbbá azok a
gyártás és a teljesítés során sem változhatnak csak egyeztetést követően.
II.4.2) A vények nyomatain lévő feliratok (szövegek) betűtípusai és ezek méretei
A vörös nyomat ofszetnyomtatással az alábbi, jól olvasható betűtípusokkal és méretekkel (pt),
magyar ékezetes karakterkészlet szerint készül az AD II.4.2.1, II.4.2.2 és a II.4.2.3 pontokban
részletezettek alapján.
A megszemélyesítés mindkét vényfajta esetében digitális nyomtatási eljárással, fekete
színnel, magyar ékezetes karakterkészlet szerinti Arial betűtípussal, az orvos neve kivételével
normál betűváltozattal, 8 pontos betűmérettel készül. Az orvos nevét félkövér
betűváltozattal kell nyomtatni, szintén 8 pontos betűmérettel.
II.4.2.1) Általános orvosi vény előoldala:
– NEMZETI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAPKEZELŐ ORVOSI VÉNYE
– Az orvos adatai:
– Beteg neve, címe:
– Születési dátum:
– ENY:
– EU:
– Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ-szám):
– BNO:
– Kiállítás dátuma:
– Jogcímek:
– Normatív
– Egyedi tám.
– HM
– Közgyógy
– Üzemi baleset
– Eü. kiemelt
– Eü. emelt
– Teljes ár
– Nem helyettesíthető
– Szakorvosi javaslatra vonatkozó adatok:
– Kiállító orvos azonosítója:
– Javaslat kiállításának dátuma:
– Betegellátási esemény sorszáma (naplószám):
– Rp.
– P.H.
– beteg aláírása
– termék átvevőjének aláírása
– orvos aláírása

- Garamond bold; 9
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond bold; 7
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond bold; 7
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
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– Kiadás dátuma:
– A termék kiadójának kézjegye:
– A retaxát végző kézjegye:
– Extra vonalkód:
– gyártó neve, címe, telefonszáma

- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond bold; 7
- Garamond; 4

II.4.2.2) Szemészeti vény előoldala:
– NEMZETI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAPKEZELŐ ORVOSI VÉNYE
– Az orvos adatai:
– Beteg neve, címe:
– Születési dátum:
– ENY:
– EU:
– Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ-szám):
– BNO:
– Kiállítás dátuma:
– Jogcímek:
– Normatív
– Egyedi tám.
– HM
– Közgyógy
– Üzemi baleset
– Eü. kiemelt
– Eü. emelt
– Teljes ár
– Nem helyettesíthető
– Rp.
– P.H.
– beteg aláírása
– termék átvevőjének aláírása
– orvos aláírása
– Kiadás dátuma:
– A termék kiadójának kézjegye:
– A retaxát végző kézjegye:
– Extra vonalkód:
– gyártó neve, címe, telefonszáma
A szemtengely jelölésének betűtípusa, méretei:
– TABO: 8; – J: 9; – B: 9; – Ax. int.: 7; – számjegyek: 6;
A szemüvegre vonatkozó táblázat feliratai és betűi:
– A szemüveglencse típusa:
– A felületkezelés megnevezése:
– A szemüvegkeret típusa:

- Garamond bold; 9
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond bold; 7
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 5
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond; 7
- Garamond bold; 7
- Garamond; 4
- Times New Roman,
- Garamond; 6
- Garamond; 6
- Garamond; 6
- Garamond; 6
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A kontaktlencsére vonatkozó táblázat feliratai és betűi:
– A kontaktlencse típusa:

- Garamond; 6
- Garamond; 6

II.4.2.3) Valamennyi vényfajta –biankó, megszemélyesített ezen belül általános és
szemészeti - hátoldala
A vények hátoldalán található tájékoztató szöveg a vény alnyomatával egyező színű vörös
nyomat, ofszetnyomtatással magyar ékezetes karakterkészlet szerinti Garamond betűtípussal,
normál betűváltozattal, 8 pontos betűmérettel készül. A tájékoztató szöveg:
TISZTELT BIZTOSÍTOTT!
Ön a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) orvosi vényét tartja kezében, ami arra
jogosítja fel, hogy az orvosa által rendelt gyógyszert, gyógyászati segédeszközt (GYSE)
társadalombiztosítási támogatással válthassa ki a gyógyszertárban, GYSE-szaküzletben. Vény
nélkül ezekhez a termékekhez nem, vagy csak támogatás nélkül juthat hozzá.
A vény előlapját kezelőorvosa tölti ki, majd aláírásával és bélyegzőjével hitelesíti azt. A vény
átvételét Ön az aláírásával igazolja a „beteg aláírása” vonalon, amivel egyben arról is
nyilatkozik, hogy a gyógyszer vagy GYSE rendelését megelőzően átesett orvosi vizsgálaton,
illetve kezelőorvosa felvilágosította a gyógyszer vagy GYSE alkalmazásával kapcsolatos
tudnivalókról. Fontos tudnia, hogy a vényt nem csak személyesen válthatja ki, hanem ezt
képviselője – például családtagja – is megteheti. A termékek átvételét az átvevő a vény
előlapján, a „termék átvevőjének aláírása” vonalon aláírásával igazolja, amivel egyben arról
is nyilatkozik, hogy a terméket kiszolgáló szakember megadta a gyógyszer vagy GYSE
alkalmazásához szükséges tájékoztatást.
Előfordulhat, hogy az Önnek rendelt gyógyszer több különböző néven is forgalomban van.
Ezeket az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) egymással
egyenértékűnek és helyettesíthetőnek minősítette, így márkanévtől függetlenül alkalmasak
az Ön orvosa által előírt kezelésre. Ennek ellenére gyakran igen eltérő a kiváltáskor fizetendő
térítési díj. Az alacsonyabb ár nem jelent rosszabb minőséget, mivel hazánkban csak szigorú
minőségi kritériumoknak megfelelő termékek kerülhetnek forgalomba. Kezelőorvosának a
gyógyszerrendelés során tájékoztatnia kell Önt a várható költségekről és a rendelt gyógyszer
helyettesítő készítményeiről. Ha kezelőorvosa a vény előlapján a helyettesítést egészségügyi
okból nem zárta ki, az Önt kiszolgáló gyógyszerész köteles tájékoztatást adni a kedvezőbb
térítési díjú helyettesítő készítményekről. Ha csökkenteni kívánja gyógyszerkiadásait, és
egyetért a gyógyszerész javaslatával, a gyógyszertárban is lehetősége van az alacsonyabb
térítési díjú készítményt választani.
Amennyiben orvosa Önnek gyógyszert rendel, annak alapos oka van. Kérjük tehát, hogy a
rendelt gyógyszert váltsa ki, és orvosa, gyógyszerésze utasításainak megfelelően tárolja és
alkalmazza azt, hiszen csak így várható egészségi állapotának javulása. A gyógyszer helyes
alkalmazásáról a termékhez mellékelt betegtájékoztatóból kap információt, de kérdezheti
kezelőorvosát vagy gyógyszerészét is. Amennyiben a gyógyszer szedése során nem várt
esemény, mellékhatás lép fel, értesítse kezelőorvosát vagy gyógyszerészét, akik szükséges
esetben bejelentést tesznek az illetékes hatóságnak. Kérjük, hogy lejárt gyógyszereit –
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melyek veszélyes hulladéknak minősülnek – vigye vissza a gyógyszertárba, ahol
gondoskodnak azok biztonságos megsemmisítéséről.
A vényeket a NEAK a hamisítás megakadályozása érdekében biztonsági elemekkel rendeli, és
térítésmentesen biztosítja az orvosoknak a folyamatos és biztonságos betegellátás
érdekében. Ha bővebben kíván olvasni arról, hogy a NEAK mit tesz a betegek magas
színvonalú gyógyszer- és GYSE-ellátása érdekében, keresse fel internetes oldalainkat:
http://www.neak.gov.hu/gyogyszer,
http://www.neak.gov.hu/gyogyszerkereso,
http://www.neak.gov.hu/gyse.
Mielőbbi gyógyulást, tartós jó egészséget kívánunk!
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Az oldal alján 112 mm*36 mm-es bekeretezett téglalap, bal felső sarkában szöveg. A szöveg:
Nyilatkozatok, közlemények:
II.5) A VÉNYEK HAMISÍTÁS ELLENI VÉDELME
Tekintettel arra, hogy a vények egyediek, alapvető jelentőségű, hogy az egyedi azonosító
mellett ne lehessen azokból másodpéldányokat létrehozni. Éppen ezért szükséges, hogy a
vények rendelkezzenek az alábbiakban meghatározott hamisítás elleni védelemmel
(rövidítve: HV). A hamisítás elleni védelem elemeinek helyét az 1.)-2.) ábrák ismertetik. A
hamisítás elleni védelem alkalmazott jelöléseinek kifejtése:
 HV1: UV sugárzásban jól láthatóan világító (fluoreszkáló) felirat a vények fejlécében
„NEMZETI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAPKEZELŐ ORVOSI VÉNYE” szöveggel.
 HV2: Mikroírás (pozitív) a vények alsó harmadában a beteg aláírása, a termék
átvevőjének aláírása és az orvos aláírása szövegek feletti vonalaknál, melynek szövege:
„NEMZETIEGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSIALAPKEZELŐ”, szóközök nélkül, folytatólagosan és
ismétlődően egy vonalon belül a vonal teljes hosszúságában, a vonal végénél csonkolva.
II.6) A VÉNYEK MEGRENDELÉSE ÉS MEGSZEMÉLYESÍTÉSE
A vényekre az Eladónak fel kell vezetni az azonosításra és a megszemélyesítésre alkalmas
adatokat, vagyis az orvos személyére, munkahelyére és bizonyos esetekben a rendelés
jogcímére utaló információkat (pro familia vények), illetve a vény egyedi azonosító sorszámát.
A megszemélyesítésre és azonosításra szolgáló adatokat a vénynek szöveg, számsor és
vonalkód formájában kell tartalmaznia meghatározott helyen.
A megszemélyesítéshez szükséges adatokat az Vevő elektronikus formában folyamatosan
átadja az Eladónak a megrendelés részeként. Az Eladó az átadott adatokat köteles
maradéktalanul és pontosan felvezetni a vényekre. Az adatok átadásának részletes módját és
az adatstruktúrát a Felek folyamatosan egyeztetik. Vevő változásokat eszközölhet az
adattartalomban az Eladóval történt egyeztetést követően.
Az Eladó saját digitális hálózati rendszerén belül, digitális nyomtatással oldja meg a
nyomatok megszemélyesítését, különös tekintettel arra, hogy minden vényt egyedi
azonosítóval és ennek megfelelő vonalkóddal lásson el a megrendelésnek megfelelően.
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A gyártási hibás vényeket a gyártó saját, zárt adatbiztonsági rendszerén belül megsemmisíti,
különös tekintettel az esetleges duplázódásokra.
A kezelt adatok védelmének érdekében Eladónak meg kell felelnie a biztonsági okmányok
védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI.14.) Korm. rendeletben megfogalmazott
követelményeknek.
- zárt rendszerű, szigorú elszámolást lehetővé tevő technológiai szervezeti rendszer
és annak biztonsági szabályzata,
- belső ellenőrzési szervezet, valamint az elkülönített őrzés feltétele,
-az előállítás során keletkezett selejt és hulladék anyagok zárt rendszerű
megsemmisítéséhez szükséges szabályzat és berendezés.
II.6.1) A megszemélyesítéshez szükséges adatok és azok átadása
Vevő hetente két alkalommal adja át elektronikus levél mellékleteként az adatokat xml
formátumú fájlban. Az Vevő és az Eladó részéről erre a célra működtetett elektronikus
levélcímet a felek a szerződéskötésig egyeztetik. Az átadott adatok struktúrája és az adatok
jelentése egy rendelési tételen belül az alábbi:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
<document>
<rendeles>
<sorszam>288074</sorszam>
sorszáma]
<mep_id>...</mep_id>
<orvos_nev> Dr. Vény Vendel </orvos_nev>
neve]
<orv_tel>+3612885100</orv_tel>
telefonszáma]
<menny>5000</menny>
mennyiség]
<int_ag_kod>380092100</int_ag_kod>
azonosító]
<int_nev> NEAK Közép-Magyarországi
neve]
Területi Hivatal </int_nev>
<int_irsz>1139</int_irsz>
irányítószáma]
<int_varos> Budapest </int_varos>
városcíme]
<int_utcahsz> Teve utca 1/a-c.</int_utcahsz>
címe]
<cim_nev> NEAK Közép-Magyarországi
neve]
Területi Hivatal </cim_nev>
<cim_irsz>1139</cim_irsz>
cím; irsz]

[a rendelési tétel

[az orvos
[az orvos
[a rendelt
[kilencjegyű
[a szolgáltató

[a szolgáltató
[a szolgáltató
[a szolgáltató
[címzett

[elsődleges kézbesítési
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<cim_varos> Budapest </cim_varos>
[elsődleges kézbesítési
cím; város]
<cim_utcahsz> Teve utca 1/a-c.</cim_utcahsz>
[elsődleges
kézbesítési cím]
<kezdo_sorsz>210803244711000115</kezdo_sorsz> [a vények kezdő sorszáma]
<veg_sorsz>210803244711500019</veg_sorsz> [a vények utolsó sorszáma]
<szakvizsga>Belgyógy., Háziorv.,Fogl.orv</szakvizsga> [az orvos szakvizsgái]
</rendeles>
<rendeles>........
</document>
Az átadott adatfájlban a rendelési tétel sorszáma az adott rendelési tétel egyértelmű
azonosítását szolgálja, ehhez kapcsolódik a megrendelés, illetve ezt követően a teljesítés
nyomon követése és igazolása is. Egy megrendelési tétel egy orvos egy egyedi megrendelése,
mely az egyesével növekvő sorszámtól és az ehhez kapcsolódó CDV kódtól (a vényazonosító
11-16 és 18 karakterei) eltekintve minden elemében megegyező tartalmú vényeket foglal
magába.
Az orvos neve, telefonszáma, kilencjegyű azonosító kódja, munkahelyének neve, címe és
szakvizsgája a vényen kerül feltüntetésre. A vényen az adatok megjelenésének sorrendjét az
1. és 2. ábra mutatja be. Fentről lefelé haladva:
1. sor: az orvos neve, ezt követően az orvos szakvizsgái rövidítve (zárójelben, vesszővel
elválasztva egymástól)
2. sor: a megadott szolgáltató neve önmagában (pro familia rendelés esetén a „Pro Familia”
felirat önmagában)
3. sor: a szolgáltató nevének folytatása (ha szükséges; ha nem szükséges, üresen marad)
4. sor: a szolgáltató négyjegyű irányítószáma és városcíme (egy szóközzel elválasztva
egymástól)
5. sor: a szolgáltató címe (közterület neve, jellege és házszám)
6. sor: az orvos/szolgáltató telefonszáma „Tel.:” előírást követően
7. sor: a szolgáltató azonosítója „Kilencjegyű azonosító:” előírást követően.
A rendelt mennyiség adja meg a rendelési tételen belül legyártandó vények számát.
A legyártandó vények típusát a kezdő és utolsó vényazonosító 17. karaktere kódolja. Ez az érték
egyrészt meghatározza, hogy normál vagy szemészeti vény legyártása szükséges, másrészt innen
derül ki, hogy biankó vagy pro familia vények gyártására van igénye az Eladónak. A sorszám
felépítését részletesen a II.6.2. rész tartalmazza. Amennyiben a vény formátuma alapján biankó,
úgy a megszemélyesítésre vonatkozó adatokat nem kell a vényre nyomtatni gyárilag. Pro familia
vény esetén az orvos neve és szakvizsgái alatt a „Pro Familia” feliratot szükséges a vényre
nyomtatni.
Az elsődleges kézbesítési címre vonatkozó adatok jelölik az adott megrendelési tétel
teljesítési helyét, ide kell eljuttatnia Eladónak a vénycsomagot. Egészségügyi szolgáltató
orvosa kizárólag a vényen megjelölt telephelyre rendelheti a vényét, vagyis kórház,
szakellátó, háziorvosi rendelő és magánrendelő orvosa esetében a vényen feltüntetendő
címadatok egyeznek az elsődleges kézbesítési címre vonatkozó adatokkal. Pro familia orvos
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esetében az orvosnak lehetősége van arra, hogy a vényen feltüntetett lakcíme helyett
elsődleges kézbesítési címként annak az egészségügyi szolgáltatónak a címét adja meg, ahol
dolgozik.
A vények kezdő és utolsó sorszáma ad alapot ahhoz, hogy az Eladó maga állítsa elő a
rendelési mennyiségnek megfelelő összes vény egyedi azonosító sorszámát és vonalkódját.
II.6.2) Az egyedi vényazonosító számsor képzése és felépítése
Az egyedi vényazonosító számsor a vonalkód-prefixszel együtt 18 karakterből áll. Az alábbi
táblázat mutatja a vényazonosító kód felépítését, melynek módosítását a Vevő bármikor
kezdeményezheti az Eladó felé:

A fenti táblázat normál vények esetén mutatja be a vényazonosító kód felépítését. A
korábban definiált biankó vények esetében a számsor szerkezete az alábbi táblázatban
foglaltak szerint alakul:

A fenti két táblázatban a 17. karakter az alábbi táblázatban foglaltak szerinti értékeket veheti
fel:
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A táblázatok értelmében a számsor 18. karaktere minden esetben egy un. CDV kódot
tartalmaz, melyet úgy kell képezni, hogy a vényazonosító CDV nélküli utolsó karakterétől
indulva egyesével megszorozzuk a sorszám számjegyeit felváltva 3-mal és 1-gyel, míg az első
jegyhez nem érünk. A kapott számok összegének 10-zel történő osztási maradéka a CDV.
A II.6.1) részben leírtak alapján a NEAK az Eladóval a megszemélyesítéshez szükséges
adatokat elektronikusan közli, ezen adatok tartalmazzák a rendelés kezdő és utolsó
vényazonosítóinak sorszámát, ennek alapján az Eladó állítja elő az egyedi sorszámokat. Az
AD II.6.1) és az AD II.6.2) fejezetek alapján a nyertes szállító a kezdő és végsorszámból veszi a
rendelési tétel összes vényazonosítójának 1-10 és 17. karakterét. A 11-16 karakterek
egyesével növekvő sorszámok a rendelési tételen belül. A 18. karaktert, vagyis a CDV kódot
az Eladó a fent leírt algoritmus alapján minden vényhez maga képzi le.
II.6.3) A vonalkód
A tizennyolc-jegyű egyedi vényazonosítót szemmel is olvasható számokkal és felette Kód-128
típusú szabványos vonalkóddal is meg kell jeleníteni a vény 1.)-2.) ábráin megjelölt részén, a
jobb felső szegmensben az orvos adatai mellett. A vonalkód az MSZ EN 799:2001
szabványnak felel meg, a kódtípusa Kód-128, az alábbi fő paraméterek jellemzik:
 A jelkép szerkezetét az MSZ EN 799:2001 szabvány 4.2 pontja határozza meg.
 Az adott felhasználási környezetre alkalmazott kódkészlet: „C”, az MSZ EN 799:2001
szabvány 4.3.3.3 pontja szerint.
 Jelképellenőrző jel (jelkép CDV) az MSZ EN 799:2001 4.3.5 pontja valamint az A1
melléklet szerint.
 „FNC1” funkcionális karaktert tartalmaz az MSZ EN 799:2001 B melléklete szerint.
 A jelkép méreteit és tűréseit alapvetően az MSZ EN 799:2001 szabvány 4.4 pontja
határozza meg azzal, hogy a vonalkód szélessége legalább 50 mm, magassága 12 mm
legyen.
 A jelkép X moduljának mérete az MSZ EN 799:2001 szabvány 4.6 pontja és a
gyakorlati alkalmazás sajátosságai alapján 0,3-0,34 mm.
 A jelkép előtt és mögött megjelenő világos mező az MSZ EN 799:2001 szabvány
4.6.3.1 pontja alapján kerül meghatározásra.
A Kód-128 vonalkód felépítése az MSZ EN 799:2001 szabvány alapján a következő:

Az EU konform vényeken alkalmazott vonalkód struktúrája
összhangban a MSZ EN 799:2001 szabvánnyal 1.
(vonalkód felépítése)

Stop

Start C

FNC1

123451 07 000001 1 8
CDV
AI: (21)
Jelkép CDV

ADAT
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II.7) A VÉNYEK CSOMAGOLÁSA ÉS KISZÁLLÍTÁSA
Eladó az orvosok megrendelési tételeit - az egyedi azonosító sorszámmal és vonalkóddal ellátott
vényeket külön-külön csomagolja, majd a csomagokat saját költségén a megrendelés részeként
biztosított elektronikus adatfájlban található elsődleges kézbesítési címre juttatja. Az elsődleges
kézbesítési cím az orvosnak, az egészségügyi szolgáltatónak vagy a NEAK Ellátási és Koordinációs
Főosztályának címe lehet. Igény szerint lehetőség van ettől eltérő cím megjelölésére is.
Egészségügyi szolgáltató orvosa kizárólag a vényen megjelölt telephelyre rendelheti a
vényét, vagyis kórház, szakellátó, háziorvosi rendelő és magánrendelő orvosa esetében a
vényen feltüntetendő címadatok egyeznek az elsődleges kézbesítési címmel. Pro familia orvos
esetében az orvosnak lehetősége van arra, hogy a vényen feltüntetett lakcíme helyett
elsődleges kézbesítési címként annak az egészségügyi szolgáltatónak a címét adja meg, ahol
dolgozik, ezzel is egyszerűsítve a kiszállítás logisztikai folyamatát.
Eladó több módon biztosíthatja a vénycsomagok hatékony kézbesítését:




Saját erőforrásokból gondoskodhat a kiszállításról.
Igénybe veheti harmadik fél szolgáltatásait, pl. feladhatja utánkövetett postai
küldeményként a csomagokat, vagy csomagküldő szolgálatot bízhat meg a feladattal.
Kombinálhatja a fenti két lehetőséget.

Eladó a rögzített határidők szem előtt tartása mellett tetszés szerint optimalizálhatja a logisztikai
folyamatot, egy vagy több egymáshoz közel eső egészségügyi szolgáltató megrendeléseit egy
szállítással is célba juttathatja.
A rendelési tételnagyságokra vonatkozóan az alábbiak érvényesek:

Pro familia vény esetében az orvos által rendelhető tételnagyság maximum 500 db vény.

Háziorvosi tevékenységet nyújtó szolgáltató orvosa által rendelhető tételnagyság
maximum 10.000 db vény.

Finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosa által rendelhető tételnagyság maximum
2.500 db vény.

Nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosa által rendelhető tételnagyság
maximum 1.000 db vény.

Szemész szakképesítéssel rendelkező szakorvos által rendelhető tételnagyság maximum
500 db vény.
A vénycsomagok kiszállítása során előfordulhat, hogy az első kézbesítési kísérlet nem jár sikerrel,
mert a címzett nem tartózkodik az elsődleges kézbesítési címen. Ez esetben Eladónak
gondoskodnia kell arról, hogy az első kézbesítési kísérletet és kézbesítési értesítő elhelyezését
követően a címzett 10 naptári napon belül a csomagot átvehesse egy – az elsődleges kézbesítési
cím 25 km-es környezetében lévő – átvevőhelyen.
A kézbesítés akkor tekinthető sikertelennek, ha a címzett az első kézbesítési próbálkozást követő
10 naptári napon belül nem veszi át a csomagot a kézbesítési értesítőn megjelölt átvevőhelyen.
Sikertelen kézbesítés esetén Eladó a küldeményt saját költségén az eredeti kézbesítési cím
területi illetékességébe tartozó NEAK Ellátási és Koordinációs Főosztályához juttatja azzal, hogy a
címzett számára megküldött értesítőn egyértelműen feltünteti, hogy a vények hol vehetők át.
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Eladónak Vevő a szerződéskötésig megadja a NEAK területileg illetékes Ellátási és Koordinációs
Főosztályainak címlistáját.
A vénycsomagok átvételére más módon (így pl. személyes nyomdai átvétellel) nincs lehetőség, a
megrendelő által megadott címen át nem vett küldemények a NEAK Ellátási és Koordinációs
Főosztályain vehetők át.
Az egyes orvosok megrendelési tételeinek pontos csomagolása kiemelkedő jelentőséggel bír,
hiszen egy csomagolási egységbe semmiképpen nem kerülhetnek több különböző orvos vényei.
A vények gyártásának, kiszállításának és átadásának alapos dokumentálása folyamatosan
szükséges.
II.8) A VÉNY GYÁRTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE
Az Eladóval kötött szerződésben az Eladónak vállalnia kell, hogy székhelyén vagy az általa
meghatározott telephelyén a szerződés teljesítése során – a felek közötti együttműködés
keretében – előzetesen egyeztetett időpontban biztosítja az Vevő számára a vények
gyártásának részletes helyszíni ellenőrzését. Vevő az alábbi szempontra különös tekintettel
végez helyszíni ellenőrzést:






Eladó betartja-e azokat az adatvédelmi szempontokat, melyek alapvető jelentőségűek az
átadott adatokkal való visszaélés elkerülése érdekében.
Eladó ténylegesen működteti-e a minőségbiztosítási rendszereket és betartja-e a
minőségbiztosítási előírásokat.
Eladó műszaki és biztonsági szempontból képes-e a vények hamisítás elleni védelmét
biztosítani, a keletkezett hibás darabokat (duplikátumok) felismerni, kiszűrni és
megsemmisíteni mind a nyomtatás mind a megszemélyesítés munkafolyamatai során.
Eladó a vények orvosonkénti és rendelési tételenkénti csomagolására ténylegesen
biztonságos, minimális hibalehetőséget hordozó megoldást működtet-e.
Eladó a vénycsomagok kiszállítását megfelelő módon biztosítja-e.

III. ÁBRÁK JEGYZÉKE
1.) ábra – Általános orvosi vény feliratai, főbb méretei és hamisítás elleni védelme
2.) ábra – Szemészeti vény feliratai, főbb méretei és hamisítás elleni védelme
3.) ábra – Mindkét vénytípus hátoldalának főbb méretei, illetőleg felirata tekintetében a II.
4.2.3. pont tartalma az irányadó.
A legyártandó vények készítésekor az ábrán szereplő vények paramétereit és az AD II.
2.2.) Nyomat pontban meghatározott színmintát kell alkalmazni a műszaki ajánlatként
benyújtott papír alapanyaggal mindenben megegyezően, a szerződésben foglaltak
szerint!
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1. ábra: Általános orvosi vény feliratai, főbb méretei és hamisítás elleni védelme

HV1
Orvos
adatai

Dr. Vény Vendel (belgyógyászat, sebészet)
Közép-Magyarországi Területi Hivatal
1139 Budapest
Teve utca 1/a-c
Tel.: +3612885100
Kilencjegyű azonosító: 123456789
Vonalkód

Nyomda
adatai

HV2
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2. ábra: Szemészeti vény feliratai, főbb méretei és hamisítás elleni védelme

HV1
Orvos
adatai

Dr. Vény Vendel (szemészet)
Közép-Magyarországi Területi Hivatal
1139 Budapest
Teve utca 1/a-c
Tel.: +3612885100
Kilencjegyű azonosító: 123456789

Vonalkód

Nyomda
adatai

HV2

F042/35-64/2017.

3. ábra: Mindkét vénytípus hátoldalának feliratai és főbb méretei (a pontos felirat a II.4.2.3
pontban található).
vény szélessége: 121,92 mm (4,8 coll)

vény hosszúsága: 210 mm ± 1 mm

nyomtatott mező szélessége: 113,92 mm
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IV.
EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
Szerződő felek:

I./ Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
székhely: 1139 Budapest, Váci út 73/A.
adószám: 15328106-2-41
PIR szám: 328104
bankszámlaszám: 10032000-01743991-00000000
Magyar Államkincstárnál vezetett NEAK E. Alap Ellátási számla
képviselő: Kiss Zsolt ellátási főigazgató-helyettes
mint vevő, a továbbiakban: Vevő
II./
székhely:
adószám:
bankszámlaszám:
cégjegyzék száma:
képviselő:
mint eladó, a továbbiakban Eladó vagy Nyertes Ajánlattevő
a továbbiakban együttesen: „Felek”

Előzmény:
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, mint ajánlatkérő, a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény („Kbt.”) 105.§ (2) bekezdés c) pontja alapján keretmegállapodás
megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást indított „Orvosi vények 2019. december 31-ig
terjedő időszakra szóló közbeszerzése keretmegállapodásos eljárás második szakasza
verseny újranyitásával” megnevezéssel. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként
a Vevő több Ajánlattevővel kötött keretmegállapodást, majd a Kbt. 105. § (3)-(5) bekezdése
alapján a verseny újranyitását követően a nyertes Ajánlattevővel a Keretmegállapodás
alapján egyedi adásvételi szerződést köt. A jelen egyedi adásvételi szerződés („Szerződés”) a
verseny újranyitás eredményeképpen, a Vevő beszerzési igényének megvalósítására jött
létre.
Megkötött keretmegállapodások száma:
Keretmegállapodás hatálya:

F042/35-62/2017.; F042/35-63/2017.
a teljes keretösszeg kimerüléséig, de
legfeljebb 2019. december 31-ig

Keretösszege:
1./
A Szerződés tárgya
1.1. Vevő megrendeli Eladótól az ország vényellátásának biztosítása érdekében a jelen
szerződés aláírásától 12 hónapig terjedő időszakra legfeljebb 288 000 000 db - (-)20% eltérés
- mennyiségű orvosi vény nyomdai előállítását, ezek orvosonkénti és megrendelési
tételenkénti csomagolását és a megjelölt címre szállítását, valamint a kapcsolódó

F042/35-64/2017.

adatkezelési szolgáltatások nyújtását a Keretmegállapodásban és jelen szerződésben
meghatározott tartalommal.
1.2. Az Eladó kötelezettséget vállal az orvosi vények egyedi adásvételi szerződés szerinti
mennyiségben történő leszállítására, Vevő elektronikus megrendelése alapján.
1.3. Eladó a megrendeléseket a Vevőtől hetente két alkalommal kapja a Dokumentációban
részletezett
elektronikus
levél
formájában,
mely
tartalmazza
a
vények
megszemélyesítéséhez szükséges adatokat is. A heti két megrendelés konkrét időpontjai
kedd és péntek, ami a két fél közös megegyezésének megfelelően változhat a szerződés
időtartama alatt. Amennyiben a kijelölt napok munkaszüneti napok, a rendelés leadására a
soron következő munkanapon kerül sor.
Vevő vállalja, hogy a megrendelési napokon megrendelését 8 és 16 óra között megküldi
Eladónak, aki a megrendelés kézhezvételét köteles aznap visszaigazolni.
2./
Szerződéses ár
Eladó az orvosi vények szerződésszerű leszállítása esetén az alábbi ellenértékre jogosult:
Termék neve

Nettó
egységár (Ft/db)

Bruttó egységár
(Ft/db)

Össz. ár a teljes
mennyiségre (bruttó Ft)

Orvosi vény
A szerződéses vételár mindösszesen nettó …………….,- Ft, azaz………………… forint, plusz
…………….,- Ft, azaz ………………….. forint Áfa, azaz bruttó …………….,- Ft, azaz …………………………
forint.
Eladó a mindenkori teljesítés idején hatályos jogszabályok szerinti mértékű általános
forgalmi adót köteles a számlájában felszámítani, Vevő pedig kifizetni.
A fenti ár az Eladó szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek tekintendő és
semmilyen körülmények között – pl. esetleges forintleértékelés bekövetkezte esetén – sem
változtatható. A szerződéses vételár kizárólag ÁFA besorolás változása esetén módosulhat.
3./
Teljesítés időpontja
A Felek rögzítik, hogy az Eladói teljesítés akkor tekintendő teljesítettnek, ha az Eladó az 1.
pontban meghatározottak szerint legyártott vényeket a Keretmegállapodásban
meghatározott módon, határidőben eljuttatta a teljesítés helyszínére.
4./
Elszámolási rend, a fizetés esedékessége és a fizetés feltételei:
Eladó a teljesítés nyomon követéséhez a Keretmegállapodásban rögzített jelentéseket küldi
meg a Vevőnek. Az elektronikus heti, az összesítő havi jelentések és a 7.5. pontban leírt
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nyilatkozat alapján az Eladó teljesítéséről a NEAK Ártámogatási Főosztályának
főosztályvezetője a Kbt. 135. § (1) alapján teljesítési igazolást ír alá, legkésőbb a tárgyhavi
teljesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül. A Felek rögzítik, hogy Eladó a Vevő által
kiállított teljesítésigazolásban szereplő tételek alapján havonta egyszer jogosult a jelen
Szerződés szerint számla kiállítására. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a
teljesítésigazolásban szereplő tételek nem egyeznek meg az Eladó által nyilvántartott
adatokkal, akkor a Felek a számla kiállítása előtt egyeztetnek egymással.
Eladó tudomásul veszi, hogy havonta egyszer számlázhat, minden hónap 10. napjáig a
teljesítésigazolással igazolt, előző hónapban kiszállított és átvett mennyiségről.
Vevő a Díjat Eladó szabályszerűen kiállított számlája és a számlához csatolt, Vevő által aláírt
teljesítési igazolás ellenében fizeti meg Eladó részére átutalással. Eladó köteles a számlán
feltüntetni az előző hónapban kiszállított és átvett mennyiségek adatait, és köteles
mellékletként a számlához csatolni az aláírt teljesítési igazolást.
A Felek rögzítik, hogy az Eladó által benyújtott számlák fizetési határideje a számlák Vevő
általi kézhezvételétől számított 30 (harminc) nap. Vevő késedelmes fizetése esetén Eladó a
Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerint számított késedelmi kamatra jogosult.
A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján a Vevő a jelen szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból
eredő tartozásával szemben csak az Eladó által elismert, egynemű és lejárt követelését
számíthatja be.
Eladó a bankszámlaszám változást soron kívül írásban köteles jelezni a Vevőnek.
5./
Teljesítési biztosíték:
Vevő Szerződésben foglalt kötelezettségeinek biztosítására a Szerződés teljes időtartama
alatt hatályos teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátását követeli meg Eladótól a
Szerződés aláírásával egyidejűleg, a Kbt. 134. § (2) bekezdésében és a Keretmegállapodásban
foglaltak alapján.
A Felek rögzítik, hogy a Kbt. 134. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a teljesítési biztosíték a
Vevőt illeti, ha az Eladó a Szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg
sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.
A fentieknek megfelelően Eladó a Szerződésből eredő kötelezettség biztosítékaként
mindösszesen a jelen szerződés nettó ellenértékének 1 %-át kitevő, de legfeljebb
10.000.000,- Ft, azaz tíz millió forint összegű teljesítési biztosíték nyújtására kötelezett. Eladó
ennek megfelelően ………… Ft, azaz ……………………… forint értékű teljesítési biztosítékot
nyújtott …………………. formájában Vevő részére, mely jelen Szerződés 1. számú mellékletét
képezi.
6./
A Szerződés hatálya:
a./
Jelen Szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és legfeljebb
…………………..-ig tartó határozott időtartamra jön létre. A megrendelések teljesítése nem
nyúlhat túl a Keretmegállapodás hatályán.
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b./
A Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha
a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kc) alpontjában meghatározott
feltételeknek.
b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem
felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kc) alpontjában meghatározott feltételeknek.
A Szerződés e pontban meghatározott felmondása esetén az Eladó a Szerződés megszűnése
előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
7./
Kapcsolattartók
Vevő részéről szakmai kapcsolattartásra kijelölt személy a NEAK Ártámogatási Főosztályának
kijelölt
közszolgálati
tisztviselője:
Szkircsák
Eszter
(elektronikus
levélcím:
szkircsak.e@neak.gov.hu, mellék:2283).
Eladó részéről a szerződéssel összefüggésben jognyilatkozat tételére kizárólag az Eladó
cégjegyzésre jogosult képviselője jogosult, szakmai kapcsolattartó:
Név:
Telefon:
Elektronikus levélcím:
Felek a Szerződés hatálya alatt biztosítják a fenti személyek folyamatos elérhetőségét
munkaidőben, távollétük esetében gondoskodnak arról, hogy a megadott elérhetőségek
valamelyikén olyan munkatárs legyen elérhető, aki a kapcsolattartás során felmerülő
ügyeket képes érdemben elintézni.
A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vevőt közvetlenül érintő jogszabályváltozás – ideértve
különösen a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítását célzó intézkedéseket,
jogszabály-változást – a jelen Szerződés tárgyára kihatóan intézkedéseket/rendelkezéseket
tartalmaz, a jelen Szerződésben foglalt, vonatkozó szabályokat a jogszabályban foglalt
rendelkezések váltják fel, illetve szükség esetén, ezzel kapcsolatosan a Felek egyeztetésre
kötelezettek. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az Eladó ebben az esetben
sem jogosult a Szerződés 2./. pontjában meghatározott szerződéses ár növelésére.
8./
Egyéb rendelkezések
Felek akként állapodnak meg, hogy a jelen Szerződés bármely rendelkezésének
érvénytelensége esetén az egész megállapodás - orvosolhatatlan részbeni érvénytelenség
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esetén - csak akkor dől meg, ha a felek a jelen Szerződést az érvénytelen rész nélkül nem
kötötték volna meg.
Eladó tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kc) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Eladó tudomásul veszi, hogy a
szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt
haladéktalanul értesíti.
Az Eladó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a Szerződés teljesítésének teljes
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a
Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
Eladó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.
pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül, nem áll csőd-, felszámolási-,
végelszámolási és kényszertörlési eljárás hatálya alatt, továbbá 60 napnál régebben lejárt
köztartozása nincs. Eladó vállalja továbbá, hogy a fentiekben rögzítettekben változás
következik be, úgy arról a Vevőt 8 (azaz nyolc) napon belül írásban tájékoztatja.
Jelen Szerződés 6 (hat) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet
Szerződő felek – mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés után
jóváhagyólag írtak alá.
Budapest, 2018. „

„

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Kiss Zsolt
ellátási főigazgató-helyettes
Vevő

Jogi ellenjegyzés:

Közbeszerzési ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

Szakmai ellenjegyzés:

Eladó
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Benyújtandó dokumentumok jegyzéke

1. Tartalomjegyzék
2. Felolvasólap (1. sz. melléklet)
3. Nyilatkozat a keret-megállapodásos eljárás I. részében benyújtott igazolások,
nyilatkozatok, valamint a kizáró okok vonatkozásában (2. sz. melléklet)
4. Nyilatkozat az elektronikus formában is benyújtott ajánlatok vonatkozásában (3.
sz. melléklet)
5. A Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint Ajánlattevőnek nyilatkozatnia kell a teljesítési
biztosíték – Kbt. 134. § (4) bekezdésében előírt – határidőben történő
rendelkezésre bocsátásáról. (4. sz. melléklet)
6. Ajánlattevő csatolja ajánlata részeként a cégjegyzésre jogosult személy(ek)
(közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott) aláírási címpéldányát, illetve a
cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazását (a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi
V. törvény 9. § (1) bekezdése szerint – ügyvéd által ellenjegyzetten) egyszerű
másolatban illetőleg amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat
az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más
személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt
meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalva –
a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását (5. sz.
melléklet)
7. Nyilatkozatot változásbejegyzési kérelem tekintetében (nemleges tartalmú
nyilatkozat esetében is) (6. sz. melléklet),
8. Az ajánlattevő kifejezett nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdésében előírt
tartalommal (7. sz. melléklet)
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a
dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók! Nem elektronikus úton
történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy
eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt
példányát kell tartalmaznia.
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1. sz. melléklet
FELOLVASÓLAP
„Orvosi vények 2019. december 31-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése
keretmegállapodásos eljárás második szakasza verseny újranyitásával”
NYT. SZÁM: F042/35-64/2017.

Ajánlattevő neve:
Székhelye:
Postacíme:
Kapcsolattartó neve:
Telefon száma:
Telefax száma:
E-mail címe:

……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

Ajánlati árak:

Termék
megnevezése

Mennyiség
(db)

Orvosi vény

288 000 000

A megajánlott termékekre vonatkozó

Nettó
egységár
(HUF/db)

Bruttó
egységár
(HUF/db)

Összár a teljes
Mennyiségre
(bruttó HUF)

ÁFA mértéke: ………%
vámtarifaszám: ………

Ajánlatkérő a Nettó egységár HUF/db mezők értékét 2 tizedesjegy (század)
pontosságig veszi figyelembe és értékeli (a megadott értékek formátuma: x,xx).

Kelt…………………………………………

……................................
cégszerű aláírás
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2. sz. melléklet

Nyilatkozat a keretmegállapodásos eljárás I. részében benyújtott igazolások,
nyilatkozatok, valamint a kizáró okok vonatkozásában

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe) ………………………………..…....
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy
- a jelen eljárásban, a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 105. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti, keretmegállapodás megkötésére irányuló, nyílt
közbeszerzési eljárás során már csatolt dokumentumok alkalmasak / nem
alkalmasak* a verseny újranyitásával lefolytatandó részben is a kizáró okok fenn nem
állásának igazolására,
- olyan változásbejegyzés van / nincs folyamatban*, amely új dokumentum(ok)
(nyilatkozatok, illetőleg igazolások) benyújtását teszi szükségessé – és az(oka)t
ajánlatomhoz csatolom.
-

Kijelentem, hogy ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdéseiben foglalt kizáró okok.

Kelt…………………………………………

………………………………………………
cégszerű aláírás
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3.sz. melléklet
Nyilatkozat az elektronikusan benyújtott ajánlatok vonatkozásában

Alulírott ……………………………………………, mint a(z) ………………………….. ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az „Orvosi vények 2019.
december 31-ig terjedő időszakra szóló közbeszerzése keretmegállapodásos eljárás
második szakasza verseny újranyitásával” tárgyában kezdeményezett verseny
újranyitásával lefolytatandó eljárásban az ajánlat elektronikus formában benyújtott
(jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf – vagy azzal egyenértékű
kiterjesztésű – file) példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal mindenben
megegyeznek.

Kelt: …………………………………………

........................................
cégszerű aláírás
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4. sz. melléklet
Nyilatkozat a teljesítési biztosíték – Kbt. 134. § (4) bekezdésében előírt –
határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról
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5 .sz. melléklet
Aláírási címpéldány vagy aláírás minta, Meghatalmazás (adott esetben)
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6. sz.melléklet
Nyilatkozat változásbejegyzési kérelem tekintetében (nemleges tartalmú
nyilatkozat esetében is)
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7. sz. melléklet
Az ajánlattevő kifejezett nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdésében előírt tartalommal

Alulírott(ak),
mint
a
(cég
megnevezése,
címe)
………………………………..…....
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy az Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő „Orvosi vények 2019. december 31-ig terjedő időszakra szóló
közbeszerzése keretmegállapodásos eljárás második szakasza verseny újranyitásával”
tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeit, valamint a
gazdasági szereplők által feltett kérdésekre kapott válaszokban* meghatározott
követelményeket megismertük.
Nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, a szerződésben rögzített és vállalt
kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük az alábbi ajánlati áron:
Nettó …………………………………………………… Ft, azaz nettó …………………………..…………………..
forint.
ÁFA mértéke: ……………… %
Bruttó …………………………………………………… Ft, azaz bruttó …………………………..…………………..
forint.
Nyilatkozom továbbá arról, hogy gondoskodunk a szerződés teljesítése során tudomásunkra
jutott információk bizalmas kezeléséről, és felelősséget vállalunk az ennek elmulasztásából
okozott károkért, továbbá nyilatkozatunkkal megerősítjük, hogy kötelezettséget vállalunk
arra, hogy a szerződés lejárata után is bizalmasan kezeljük a teljesítés alatt tudomásunkra
jutott, Vevőre vonatkozó információkat.

Kelt: ……………………………., 201…. év ……………….. hó …. nap

………………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

* Adott esetben.

