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I.
Ajánlati felhívás
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

Nemzeti azonosítószám: 2
AK16195

Postai cím: Váci út 73/A.
Város: Budapest

NUTS-kód: HU11

Postai
irányítószám:
1139

Ország:Magyarország

Kapcsolattartó személy: Beleznai Gábor

Telefon: +36 1298-2509

E-mail: kozbeszerzes@neak.gov.hu

Fax: +36 1298-2463

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.neak.gov.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.neak.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
□A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
□ Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
□ Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
□ Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet
nevét, címét és azonosítószámát)
□ Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
□ A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
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I.3) Kommunikáció

X A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető
következő címen:

http://neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku_adatok/kozbeszerzesi_informaciok/kozbeszerzesi_eljarasok/
Nemzeti_eljarasrend/Eu_egeszsegbiztositasi_kartya_2018.html (URL)

□ A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő
helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
X a fent említett cím
□ másik cím: (adjon meg másik címet)
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
□ elektronikus úton: (URL)
X a fent említett címre
□a következő címre: (adjon meg másik címet)

□Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenü
díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
X Központi szintű

□ Közszolgáltató

□ Regionális/helyi szintű

□ Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3)
bekezdés]

□ Közjogi szervezet

□ Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
□
□
□
□
□

Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek

□ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
□ Szociális védelem
□ Szabadidő, kultúra és vallás
□ Oktatás
□ Egyéb tevékenység:

X Egészségügy

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
□ Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és

□ Vasúti szolgáltatások
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elosztása
□ Villamos energia

□ Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és
autóbusz-szolgáltatások

□ Földgáz és kőolaj kitermelése

□ Kikötői tevékenységek

□ Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és □ Repülőtéri tevékenységek
kitermelése
□ Egyéb tevékenység:
□ Víz
□ Postai szolgáltatások
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a
Közgyógyellátási Igazolvány 2018. évi kiadásához szükséges
nyers kártyatest beszerzése

Hivatkozási szám: 2
F082/36/2017.

II.1.2) Fő CPV-kód: 66512200-4 Kiegészítő CPV-kód: 1 2
II.1.3) A szerződés típusa □ Építési beruházás X Árubeszerzés □ Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a
Közgyógyellátási Igazolvány 2018. évi kiadásához szükséges nyers kártyatest beszerzése - a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdés szerinti közösségi
értékhatárt el nem érő és egyben nemzeti értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési
eljárás keretében.
II.1.5) Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a
szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes
időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
□ Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók 12 □ valamennyi részre □ legfeljebb a következő számú részre: [ ] □
csak egy részre
□ Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ]
□ Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
X Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő
ajánlattétel biztosítását. A kártyatestek gyártási technológiája teljes mértékben azonos. Az
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előállítási költségek optimalizálása kártya fajtánként megadott mennyiségek alapján
megvalósulhat. Az opció, valamint a kártyatestek közötti átcsoportosításhatóság
lehetőségének érvényesítését egy nyertes ajánlattevő (vagy közös ajánlattevők) esetén
tartjuk megvalósíthatónak.
II.2) A közbeszerzés ismertetése 1
II.2.1) Elnevezés: az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a Rész száma: 2
Közgyógyellátási Igazolvány 2018. évi kiadásához szükséges nyers ----kártyatest beszerzése
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1 66512200-4 Kiegészítő CPV-kód: 1 2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU101 A teljesítés helye: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő , 1139
Budapest, Váci út 73/A.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az
igények és követelmények meghatározása)
A 3 (vagy több) színnel nyomtatott kártyatest, opcióval növelt gyártandó mennyisége
összesen: 900 000 db, kártya fajtánként az alábbi megoszlásban:
-

az EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA alapmennyisége 512 308 db,
az EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA tekintetében az opció mértéke
legfeljebb (+) 30%,
a KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY alapmennyisége180 000 db
a KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY tekintetében az opció mértéke legfeljebb (+)
30 %.

Az összmennyiségen belül Ajánlatkérő élni kíván az átcsoportosítás lehetőségével.
A Kbt. 141. § (4) a) pontjában foglaltaknak megfelelően, a szerződés minden ajánlattevő
számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti az opció gyakorlásának pontos
feltételeit és tartalmát.
A teljes mennyiséget Eladó legkésőbb 2018. december 31. napjáig köteles leszállítani Vevő
részére. Az utolsó tételre vonatkozó lehívásra, az opció lehívására, valamint a fenti
mennyiségeken belüli átcsoportosításra a szerződés időbeli hatályán belül legfeljebb addig
az időpontig van lehetőség, ami a lehívástól 2018.12.31-ig történő szerződésszerű teljesítést
lehetővé teszi. Ennek megfelelően, az utolsó tételre vonatkozó lehívás, az opció lehívás,
valamint az 1.a) szerződéspontban foglalt mennyiségeken belüli átcsoportosítások
megküldésének végső határideje:
-

50 000 darab feletti lehívásra kerülő mennyiség esetén 2018. október 15. napja;
50 000 darab vagy az alatti lehívásra kerülő mennyiség esetén 2018. október 31. napja.
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II.2.5) Értékelési szempontok
□ Az alábbi értékelési szempontok
□ Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 2 20
□ Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 20
X Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 21
A Kbt. 76.§ (2) bekezdésének a) pontja alapján a legalacsonyabb ár, a Kbt. 76. (5)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével – tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő
igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott
esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A beszerzés tárgyának minden műszaki szakmai paramétere adott, attól sem minőségben,
sem mennyiségben nem lehet eltérni, így nem nyílik lehetőség más elbírálási szempont
szerinti értékelésre, az egyetlen paraméter, ami nem kerül rögzítésre, az a nettó ajánlati ár.
A forgalomba kerülő (a nyertes ajánlattevő által gyártandó) kártyák semmilyen
paraméterükben nem térhetnek el a már forgalomban lévőktől, így a paramétereik is
adottak, 100 % mértékig meghatározottak, nem változhatnak. Így az ellenértéken kívül
más elbírálási szempont figyelembe vételére nem nyílik lehetőség.
A szakmai ajánlat érvényességének további feltételei: , ha az megfelel a Közbeszerzési
Dokumentumok III. fejezeteében, a műszaki leírásban foglalt tartalomnak; ha küllemében
megfelel a kiadott mintakártyának, valamint ha sikeres a megszemélyesítés. A
megszemélyesítés, az ajánlat értékelésének időszakában, az éles adatbázisból és a NEAK
informatikai programjaival, próbanyomtatással történik.
Ajánlatkérő a minta kártyákat (5-5 db) a 1139 Budapest, Váci út 73/A. székhelyén a 174.
irodában adja ki munkanapokon munkaidőben 8:00-16:00 óra között, az ajánlattételi
határidő napján 8:00-10:00 óráig. Ezt kell majd a szakmai ajánlat részeként 5-5 példányban
beadni.
A kártya megszemélyesítése a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő továbbá a
Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári feladatkörben eljáró szervei által alkalmazott
informatikai rendszerek segítségével történik, országosan mintegy 40 helyszínen.
A nyomtatáshoz P520i Zebra, P420i Zebra és P110m Zebra transzfernyomtató, és a jelenleg
kapható ZXP3 és ZXP7 típus van biztosítva. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az általa
legyártandó nyers kártyatestek alkalmasak az előbb említett nyomatókkal történő
megszemélyesítésre.
A legalacsonyabb ár tekintetében az EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA és a
KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY adásvételére együttesen benyújtott árajánlat nettó
összértéke kerül értékelésre. Az opcionális részre adott árajánlat is része az értékelésre
kerülő nettó összes ajánlati árnak.
II.2.6) Becsült érték: 2
Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [8] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható □ igen X nem A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ]
vagy
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) □ igen X nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók X igen □ nem Opciók leírása:
- Az EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA tekintetében az opció mértéke legfeljebb (+)
30%,
- A KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY tekintetében az opció mértéke legfeljebb (+) 30 %.
Az opcionális mennyiség terhére a szerződés időbeli hatálya alatt Ajánlatkérő egyoldalú
nyilatkozattal jogosult lehívást, illetve lehívásokat indítani. Az opció lehívás megküldésének
végső határideje:
- 50 000 darab feletti lehívásra kerülő mennyiség esetén 2018. október 15. napja;
- 50 000 darab vagy az alatti lehívásra kerülő mennyiség esetén 2018. október 31. napja.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
□ Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak
elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos □ igen X nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
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Egyéb jogszabályi feltételek: 86/1996.(VI.14.) Korm. rendelet
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös Ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti
kizáró okok hatálya alá tartozik. Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) ajánlatában a Kbt. 67. § (4)
bekezdése alapján köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdése értelmében ajánlattevőnek ajánlatában a
Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) pontját a 8. § i) pont ib) és ic) alpontjai és a 10. § g)
pont gb) és gc) alpontjaiban foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kr. 17. § (2) értelmében „Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában
résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező
nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.”
Kr. 1. § (7) szerint: A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a
közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak
(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma
valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre
vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében: Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a
kizáró okok [62. § (1)-(2) bekezdés] hatálya alá tartozik; illetőleg akinek a részéről a kizáró ok
az eljárás során következett be; figyelemmel a Kbt. 64. §-ában foglaltakra.
A Kbt. 64. § (1) szerint: „A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok
kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, … alvállalkozó vagy
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési
eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé
vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság
188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági
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szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket
hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a
megbízhatóságát.
(2) Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata,
vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5)
bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló
gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni.
A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési
dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.”
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c)
pont]: Alkalmatlan ajánlattevő, ha nyilatkozattal nem vállalja a 86/1996. (VI. 14.) Korm.
rendelet alapján, a biztonsági okmány, illetve az annak előállításához szükséges
okmányalkatrészek gyártásához szükséges engedélynek az első eseti megrendelés
időpontjára történő rendelkezésre állását.
Ajánlattevő előzetes nyilatkozata a 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet alapján, a biztonsági
okmány, illetve az annak előállításához szükséges okmányalkatrészek gyártásához szükséges
engedélyre vonatkozóan. A KD a nyilatkozatra vonatkozó iratmintát tartalmaz.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid
leírása: -.

Alkalmassági
minimumkövetelmény(ek)
meghatározása: -.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid
leírása: 2

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2

A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja,
valamint a Kr. 21. § (1) bekezdése alapján:
M1.
Ajánlattevő
nyilatkozatában
ismertesse azoknak a szakembereknek
(szervezeteknek), illetve vezetőknek a
megnevezését, képzettségüket, szakmai
tapasztalatukat, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe. Csatolja a teljesítésbe bevont
személyek
saját
kézzel
aláírt
önéletrajzát,valamint csatolja a teljesítésbe
bevont személyek nyilatkozatát,mely a
teljesítés során történő rendelkezésre
állásról szól Továbbá csatolja a teljesítésbe
bevont személyek felsőfokú műszaki iskolai

M1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a
teljesítésbe nem von be legalább egy fő,
felsőfokú
(főiskolai
vagy
egyetemi
végzettségű) szakirányú műszaki végzettségű
ezen
belül
lehet:
gépészmérnöki,
vegyészmérnöki,
környezetmérnöki,
villamosmérnöki,
műszaki
informatikai,
anyagmérnöki, műszaki menedzser, mérnökfizikus, előkészítés-technikai, tűzvédelmi,
biztonságtechnikai,
könnyűipari
és
szakoktatói,
vagy
ezzel
egyenértékű
végzettségű, valamint legalább 3 év (36
10
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végzettséget igazoló bizonyítványának
egyszerű másolatát, (a Kr. 21. § (1) bek. b)
pontja alapján).

hónap) kártyagyártásban eltöltött szakirányú
gyakorlattal
rendelkező
szakembert.

M2. A 321/2015. (X. 30.) a 21. § (1) bek. a)
és az (1a) bek. a) pontjai, a 21/A. § és a 22.
§ (2) bek. alapján Ajánlattevő ismertesse az
eljárást megindító felhívás megküldésétől
visszafelé számított három évben befejezett
(36 hónap) és legfeljebb hat éven (72
hónapon) belül megkezdett, összesen
legalább 10 000 db legalább három színnel
nyomtatott
kártyatest
eredményes
szállítását tanúsító referenciával (vagy
referenciákkal).
A referencia igazolás / nyilatkozat legalább
a következőket tartalmazza: a teljesítés
kezdő és végpontja (év/hónap/nap), a
szerződést kötő másik fél megnevezése, a
szerződés tárgya, a szállított kártyák
mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.

M2. Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös
Ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati
felhívás megküldésétől visszafelé számított
három évben befejezett (36 hónapban), és
legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül
elkezdett, összesen legalább 10.000 db
legalább három színnel nyomtatott kártyatest
eredményes szállítását tanúsító referenciával.
Több
referenciával
történő
igazolás
lehetősége biztosított, az alkalmasság több
szerződés teljesítésével is igazolható.

Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) az erről
szóló igazolást vagy nyilatkozatot a Kr. 23.
§-a szerint nyújthatja be.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság
esetén
a
kapacitásra
támaszkodás
igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdése
alapján kerülhet sor.
M3. A KR. 21. § h) alapján ajánlattevő
nyújtsa be a beszerzendő áru műszaki
leírását, 5-5 db mintapéldányát, a tervezett
gyártástechnológia leírásával együtt, a
86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 7.§-ának
figyelembe
vételével,
amelynek
hitelességét az ajánlatkérő felhívására
igazolni kell.

M3. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös
ajánlattevő), ha a termékekről benyújtott
műszaki leírása nem felel meg az alábbi
feltételeknek:
A kártya formátuma az ID-1-es formátumnak
felel meg:
Magassága: 53,98 mm
Szélessége: 85,60 mm
Vastagsága: 0,76 mm
A
kártyatesthez
használt
anyagoknak
biztonságot kell nyújtania a hamisítás ellen az
alábbi technikák alkalmazásával:
11
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A kártyatestet felépítő rétegeknek UV kioltónak
kell lenniük.
Az esetleges fedő fóliának pedig a
lézergravírozandó
sorszám
miatt
lézer
gravírozhatónak kell lenniük.
UV fénnyel történő megvilágítás esetén matt
színűnek kell maradnia (UV sötét).
Hátoldalán lézergravírozással kell megadnia
kártya számát.
A kártya sikeres megszemélyesítése az
Ajánlatkérő éles adatbázisán és a II.5. pontban
megjelölt nyomtatókon történik.
Az előírt műszaki, illetve szakmai
alkalmassági követelmények tekintetében,
az M1., M2. és M3. feltételekre egyaránt,
az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek)
előzetesen a Kbt. 114. § (2) bekezdése
szerint kell nyilatkozniuk;
Az előírt igazolásokat, nyilatkozatokat az
Ajánlatkérő, az M1., M2. és M3.
feltételekre egyaránt, a Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívására köteles
benyújtani.
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a
dokumentumok egyszerű másolatban is
benyújthatók!
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató
ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
□ A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek
célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
□ A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
□ A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai: 2
Ajánlatkérő a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján teljesítési biztosítékot kér a szerződés
hatályának időtartamára, azzal, hogy a bankgarancia formájában nyújtott teljesítési
biztosítéknak legkésőbb a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti teljesítési igazolás kiadásának
napjáig érvényben kell maradnia.
12
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Az ajánlatkérő részére nyújtandó teljesítési biztosítékot a nyertes ajánlattevőnek az
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 10032000-01743991-00000000 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.
A teljesítési biztosíték összege az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%- ának megfelelő
összeg, azzal, hogy ezen összeget lefelé százezer forintra kell kerekíteni.
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 Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a teljesítési
biztosíték - Kbt. 134. § (4) bekezdésében előírt - határidőben történő rendelkezésre
bocsátásáról.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződések, a kifizetés és az elszámolás pénzneme
magyar forint (HUF). A kifizetés a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)(2) bekezdése szerint - a számla ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját
követő 30 napos határidőre - átutalással (adott esetben) havonta történik, a Kbt. 135. §
(1), valamint (5)-(6) bekezdéseiben, továbbá a Ptk. 2:52 és 6:155. §-ában foglaltak
figyelembe vételével. Valamennyi, részletes fizetési feltételt a szerződéstervezet
tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban történő
ajánlattételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához. Ajánlatkérő továbbá nem teszi
sem kötelezővé, sem lehetővé, hogy a nyertes Ajánlattevő(k) a szerződés teljesítése
érdekében gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzanak létre.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak
szolgáltatásmegrendelés esetében)
□ A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
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Ajánlatkérő a szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségként a késedelmes, illetve
hibás teljesítés esetére kötbérfizetési kötelezettséget köt ki.
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 Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Ajánlattevő részéről, olyan okból,
amelyért felelős, késedelmes vagy hibás teljesítés történt, vagy a teljesítés meghiúsul, az
Ajánlattevő kötbérfizetésre kötelezett, az alábbiak szerint.
Késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetén az Ajánlattevő kötbérfizetési kötelezettsége –
külön-külön és együttesen is fennáll –, melynek mértéke a késedelmesen vagy hibásan
teljesített szolgáltatás szerződés szerinti nettó ellenértéke után számítva napi 1 %,
legfeljebb azonban a szerződés szerinti szolgáltatás nettó ellenértékének 10 %-a. Ajánlattevő
10 munkanapot meghaladó késedelme (a kötbérmaximum elérése) esetén Ajánlatkérő
jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
A szerződés meghiúsulása (így különösen: ha az Ajánlattevő a teljesítést megtagadja vagy a
Ajánlatkérő azonnali hatályú felmondást közöl) esetén az Ajánlattevő meghiúsulási kötbért
köteles fizetni, melynek mértéke: a teljes nettó szerződéses érték 20 %-a.
A hibás teljesítési kötbér alkalmazásával párhuzamosan nincs lehetőség szavatossági igény
érvényesítésére. A Ptk. 6:187. § (1)-(2) bekezdéseire tekintettel: a késedelmi és meghiúsulási
kötbér nem érvényesíthető egyszerre.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a szerződés teljesítésére vonatkozó
különleges feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
A kötbérfizetésen túlmenően ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a késedelmes, vagy
hibás teljesítéssel, illetve a meghiúsulással összefüggésben felmerült kártérítési követelés
érvényesítésére.
Felmondás, elállás: Kbt. 143. § (1)-(3); Ptk. 6:213. § szerint.
Ajánlatkérő a Kbt. 134. § (2) alapján teljesítési biztosítékot kér a szerződés hatályának
időtartamára; a Kbt. 134. § (6) a) szerint.
Ajánlatkérő a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján teljesítési biztosítékot kér a szerződés
hatályának időtartamára, azzal, hogy a bankgarancia formájában nyújtott teljesítési
biztosítéknak legkésőbb a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti teljesítési igazolás kiadásának
napjáig érvényben kell maradnia.
Az ajánlatkérő részére nyújtandó teljesítési biztosítékot a nyertes ajánlattevőnek az
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
10032000-01743991-00000000 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.
A teljesítési biztosíték összege az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százalékának
megfelelő összeg, azzal, hogy ezen összeget lefelé százezer forintra kell kerekíteni.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmes, hibás teljesítés, illetve nem
teljesítés esetére kötbérfizetési kötelezettség, a Ptk. 6:186. § (1)-ben foglaltakra
figyelemmel. Késedelmi/hibás teljesítési kötbér maximum elérése: azonnali hatályú
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felmondás, meghiúsulási kötbér érvényesítése. Ptk. 6:187. § (1)-(2). Kártérítés: vagyoni kár,
sérelemdíj.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó feltételek valamennyi, mindenre
kiterjedő részletes szabályát a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
X Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek
nevét és szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

X Nyílt eljárás

□ Nyílt eljárás

□ Gyorsított eljárás

□ Meghívásos eljárás

Indokolás:

□ Tárgyalásos eljárás

□ Meghívásos eljárás

□ Versenypárbeszéd

□ Gyorsított eljárás

□ Innovációs partnerség

Indokolás:
□ Tárgyalásos eljárás
□ Gyorsított eljárás
Indokolás:
□ Versenypárbeszéd
□ Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
□ A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
□ Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
□ Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ]
□ A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
□ A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet
meghaladó időtartam indokolása:
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IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a
versenypárbeszéd során történő csökkentesére irányuló információ
□ Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy
fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos
eljárás esetében)
□ Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján,
tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2
□ Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: (2018/05/02) Helyi idő: 15:00 óra)
Az ajánlatok leadásának helye: 1139 Budapest, Váci út 73/A. I./174. iroda
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének tervezett napja 4 (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések
benyújthatók: HU 1
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: [] vagy napban: [60] (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (4) bekezdése értelmében az ajánlati kötöttség minimális
időtartamát arra tekintettel határozza meg, hogy a közbeszerzési eljárást külön
jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés (320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet)
mellett folytatja le.
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IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: (2018/05/02) Helyi idő: (15:00 óra)
Az ajánlatok felbontásának a helye: 1139 Budapest, Váci út 73/A. II.246. tárgyaló (nem
egyezik meg az ajánlatok leadásának a helyével)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (1)-(2), valamint (4) és (6) bekezdéseiben foglaltak szerint.
A Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján: „az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az
ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez
támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott
szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a
felolvasólapba betekinthetnek.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2
A közbeszerzés ismétlődő jellegű □ igen X nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
□ A megrendelés elektronikus úton történik
□ Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
X A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk: 2
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
□ Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli
esemény az ajánlattételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
□ Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
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□ Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
X Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az
ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással
történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése X igen □ nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat
során érvénytelenné nyilvánítja 1
Rész száma: 2 Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére
vonatkozó információ 2
□ Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a
szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám: 2
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot megadásra kerül: 2
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
□ Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett
költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
X Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó
részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
□ Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
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VI.3.12) További információk:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásáról a Közbeszerzési Hatóság honlapján 2018.01.05.
napján, KBE-82/2018. számon összefoglaló tájékoztatást tett közzé, amelyre a
gazdasági szereplők érdeklődésüket 2018.01.14. napjáig jelezhették az Ajánlatkérőnél.
2. A Kbt. 39. § (1) bekezdése és Kbt. 57. § (1) bekezdése, valamint a Kbt. 113. § (2)
bekezdése alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében
elektronikusan, térítésmentesen közvetlenül megküldi az ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplőknek, valamint az eljárás iránt érdeklődődő gazdasági szereplőknek.
3. Ajánlattevőnek ajánlatát a Kbt. 66. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése
alapján – a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően – kell elkészítenie és benyújtania 1 eredeti papíralapú
példányban, feltüntetve az „eredeti ajánlat” megjelölést.
4. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatot 1 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.
5. Amennyiben az egyes példányok között eltérés van az eredeti papíralapú példány az
irányadó.
6. Dokumentumok benyújtása: Kbt.47.§(2), Kr. 17.§-ra figyelemmel!
7. 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.
8. Az ajánlathoz csatolni kell:
- Tartalomjegyzék
- Felolvasólap (KD 1. sz. melléklet)
- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan (KD 2. sz. melléklet)
- A Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat a teljesítési biztosíték – Kbt. 134. §(4)
bekezdésében előírt – határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról (KD. 4. sz.
melléklet)
- Ajánlattevő nyilatkozata a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény előzetes
igazolására a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint (KD. 5. sz. melléklet)
- Ajánlattevő referenciára vonatkozó nyilatkozata vagy referenciaigazolás – Ajánlatkérő
Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására szükséges benyújtani! (KD. 6/A. sz. melléklet)
- Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevont személyekről - Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívására szükséges benyújtani! (KD. 6/B. sz. melléklet)
- A teljesítésbe bevont személy nyilatkozata a teljesítés során történő rendelkezésre
állásról - Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására szükséges benyújtani!
(KD. 6/C. sz. melléklet)
- Elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó
tanúsítvány, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással
egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására szükséges benyújtani! (KD. 6/D.
sz. melléklet)
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Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés alapján (KD. 7/A. sz. melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében (KD. 7/B. sz.
melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében (KD. 7/C. sz.
melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján (KD. 8. sz. melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján – nemleges tartalmú nyilatkozat esetén is
(KD. 9. sz. melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésre vonatkozóan (KD. 10. sz. melléklet)
Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata, 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 (KD. 11.
sz. melléklet)
Azon igazolás(ok) vagy egyéb releváns információ(k) feltüntetése, amelyekhez az e-Certis
rendszerben igazolásra alkalmas ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül
hozzájuthat Ajánlatkérő, megadva a nyilvántartások pontos elérési útvonalát. Az Európai
Unió bármely tagállamában működő, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az
Ajánlatkérő kéri a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű felelős fordításának
benyújtását (adott esetben) (KD. 12. sz. melléklet)
Nyilatkozat változásbejegyzési kérelem tekintetében (nemleges tartalmú nyilatkozat
esetében is) (KD. 13. sz. melléklet)
Nyilatkozatot a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdése szerint (KD. 14. sz. melléklet)
Ajánlattevő előzetes nyilatkozata a 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet alapján (KD. 15. sz.
melléklet)
A 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben megfogalmazott biztonsági okmány, illetve az
annak előállításához szükséges okmányalkatrészek gyártásához szükséges engedély
(AJÁNLATKÉRŐ ÁLTALI ELSŐ EGYEDI MEGRENDELÉS LEADÁSÁT MEGELŐZŐEN
SZÜKSÉGES BENYÚJTANI AJÁNLATTEVŐNEK, AJÁNLATKÉRŐ KÜLÖN ÍRÁSBELI
FELHÍVÁSÁRA) (KD. 16. sz. melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján (KD. 17. sz. melléklet)
Erőforrást biztosító szervezet nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) – (8) bekezdésében
meghatározottakról (KD. 18. sz. melléklet) - (adott esetben)
Erőforrást biztosító szervezet nyilatkozata a műszaki, illetve szakmai alkalmassági
követelmény előzetes igazolására a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint (KD. 20/A. sz.
melléklet) - (adott esetben)
Erőforrást biztosító szervezet referenciára vonatkozó nyilatkozata vagy
referenciaigazolás – Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására szükséges
benyújtani! (KD. 20/B sz. melléklet) - (adott esetben)
A cégjegyzésre jogosult személy(ek) (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott) aláírási
címpéldánya, vagy aláírás mintája (a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerint – ügyvéd által
ellenjegyzetten), illetve a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében
az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás
eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya – a meghatalmazásnak
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tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását. (KD. 21. sz. melléklet) – (adott esetben)
- Felelős fordítás (KD. 22. sz. melléklet) - (adott esetben)
- Közös ajánlattétel esetén az együttműködésükről szóló megállapodást (KD. 23. sz.
melléklet) - (adott esetben)
- Nyilatkozat alvállalkozókról - Ajánlatkérő felhívására szerződéskötéskor szükséges
benyújtani! (KD. 24. sz. melléklet)
- Adatlap (KD. 25. sz. melléklet)
- A szakmai ajánlat részeként az ajánlattal együtt beadandó 5-5 db kártya mintadarab
(KD. 26. sz. melléklet)
- A papíralapon elkészített ajánlattal mindenben megegyező 1 db elektronikus másolat
(CD/DVD-re másolva) (KD. 27. sz. melléklet)
9. Az ajánlatok - személyesen történő beadás esetén - munkanapokon 9:00 – 16:00 óráig,
pénteken 9:00 – 13:30 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 a NEAK Közbeszerzési és Beszerzési Főosztály, 1139 Budapest, Váci út
73/A., I. em. 174. iroda címre be kell érkeznie, az ezzel kapcsolatos kockázatot az
Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) viseli. Ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 68. § (1)
bekezdésében foglaltakra – felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok
benyújtásának helye nem azonos az ajánlatok felbontásának helyszínével! Az
ajánlattételi határidő lejárta után benyújtott ajánlatra a Kbt. 68. § (6) bekezdésben
leírtak az irányadók.
10. Több ajánlattevő közösen is benyújthat ajánlatot. A közös ajánlattevők képviseletében
tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők
megjelölését. A közösen benyújtott ajánlatban rögzíteni kell, hogy a szerződés
aláírására az Ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással. Közös ajánlattevőknek
az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésükről szóló megállapodást, melynek
kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a közös ajánlattevők egyetemleges
kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és
teljesítésével kapcsolatosan. Tartalmaznia kell továbbá azt, hogy a benyújtott
együttműködési megállapodás a közös ajánlattevőknek az együttműködésre vonatkozó
teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza, továbbá közös ajánlattevők kötelesek
maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni
jogosult képviselőt megjelölni.
11. Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását.
12. Kiegészítő tájékoztatást az Ajánlattevő a Kbt. 56. §- ában, valamint a Kbt. 114. § (6)
bekezdésében foglaltak szerint, a kozbeszerzes@neak.gov.hu címen (legalább fokozott
biztonságú elektronikus aláírással ellátva), vagy faxon a +36 12982463-as számon –
kérhet az Ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől. Amennyiben nem
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott a beérkező e-mail, úgy
Ajánlatkérő kéri az egyidejű, faxon történő megküldést is a +36 12982463-es számra!
Ez esetben, illetve bármilyen eltérés esetén a +36 12982463-as faxszámra megküldött
dokumentum tartalma az irányadó! Ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem áll
megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 56. § (4) bekezdésében foglalt módon élhet az
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ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.
13. Hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő a Kbt. 71. §- ában foglaltak szerint az Ajánlattevő
számára, teljes körben hiánypótlási lehetőséget biztosít, figyelemmel a Kbt. 71. § (5)(6) bekezdésében foglaltakra.
14. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt 5
munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására321/2015.(X.30) Korm.rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja, a 21.§ (1) bekezdés a)
pontja szerint-.
15. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a Kbt. 69. § (6) bekezdésére
tekintettel az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a
Kbt. 69. § (4) bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az
értékelési sorrendben azt követő (azaz második) legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja
az igazolások benyújtására. Ajánlatkérő ez esetben az összegezésben megnevezheti a
második legkedvezőbb ajánlattevőt is. Ajánlatkérő ezzel a lehetőséggel akkor élhet, ha
az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása
esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.
16. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (7)
bekezdésében foglaltak alapján, ha az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel
valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor
öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a
Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat.
17. Ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltakra – nem kéri
igazolás benyújtását, ha az Európai Unió bármely tagállamában működő, - az adott
tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy
egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az Ajánlatkérő
kéri a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A
magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön
jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának
kiváltására alkalmas nyilvántartásnak.
18. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, ha Ajánlatkérő erőforrást biztosító szervezet
kapacitására támaszkodik a Kr. 3.§ (2) bekezdésére tekintettel kell a nyilatkozatokat és
igazolásokat benyújtani. A szükséges nyilatkozatminták mellékletként csatolásra
kerültek.
19. Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § - ában foglaltakra, folyamatban
lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban
változásbejegyzés, ennek tényéről nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása
szükséges.
20. Ajánlatkérő a Nettó egységár HUF/db mezők értékét 2 tizedesjegy (század) pontosságig
veszi figyelembe és értékeli (a megadott értékek formátuma: x,xx). Ajánlatkérő a Nettó
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összár HUF tekintetében a kerekítés szerinti egész számot veszi figyelembe.
21. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a legalacsonyabb ár tekintetében az EURÓPAI
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA és a KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY együttes
benyújtott ∑ nettó összértéke kerül értékelésre.
22. Egyéb különleges feltételek
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 7.§-ban
megfogalmazott biztonsági okmány, illetve az annak előállításához szükséges
okmányalkatrészek előállításához kapcsolódó feltételeknek meg kell felelnie. Az erre
vonatkozó előzetes nyilatkozat mellékletként az ajánlathoz csatolandó. Továbbá
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, arra hogy a 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben
megfogalmazott biztonsági okmány, illetve az annak előállításához szükséges
okmányalkatrészek előállításához szükséges engedély az első eseti megrendelés
feltétele.
23. A Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdése alapján Ajánlattevő köteles tájékozódni a
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő tájékoztatásként
közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat
a (4) bekezdés szerinti – jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív
szerződés, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 4. mellékletében
felsorolt – környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről. A tájékoztatást
az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Ajánlatkérő ellenőrzi, hogy az
ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a (4) bekezdés szerinti
követelményeknek.
24. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben az eljárást
megindító felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem
magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot
közvetlenül a kérdéses ok mögé kell csatolni.
25. Amennyiben bármely, az Ajánlathoz csatolt dokumentum nem magyar nyelven került
kiállításra, úgy Ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a magyar
fordítást is. [Ajánlatkérő elfogadja a felelős fordítást, nem követeli meg a
szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti
hitelesített magyar fordítást.] A fordításban elkövetett hibákért Ajánlattevő felel.
26. Nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét Ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (2)-(3)
bekezdés szerinti ügyletekről Ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
27. Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevőt terheli.
28. Figyelem! A Kbt. 62. § (1) i) pontjának megfelelően hamis adatot tartalmazó nyilatkozat
tétele esetén Ajánlatkérő az Ajánlattevőt kizárja.
29. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség minimális időtartamát az ajánlattételi határidő
lejártától számítva 60 napban határozta meg, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési
eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés (320/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet) mellett folytatja le. Az ajánlati kötöttség a 257/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet 23. § (1) és (2) bekezdése szerint érvényesül.
30. A beszerzés becsült értéke a Kbt. 19. § (2)-(3) bekezdésében foglalt egybeszámítási
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szabályoknak megfelelően került megállapításra.
31. A Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontja szerint „Az ajánlatkérő köteles közzétenni a
Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban a közbeszerzési
eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul”.
Fentiekre tekintettel a szerződés aláírására kizárólag Ajánlatkérő címén van lehetőség:
NEAK Közbeszerzési és Beszerzési Főosztály, 1139 Budapest, Váci út 73/A., I. em. 164.
iroda.
32. A szakmai ajánlatok részeként bekért és beadott 5-5 db mintakártya vizsgálatát és
szakmai értékelését a szakmai szakértelemmel bíró bíráló bizottsági tagok végzik, a
Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint.
A szakmai ajánlat részei: a megajánlott termékek műszaki leírásai (a Közbeszerzsi
Dokumentumok III. fejezetében leírt követelmények teljesítésének igazolására – a
MŰSZAKI KÖVETTLMÉNYK-ben felsorolt feltételekre ajánlattevőknek írásban
nyilatkozniuk kell), 5-5 db mintakártya, amelyeknek meg kell felelniük a műszaki
követelményeknek, és a szakmai ajánlat értékelésének részeként Ajánlatkérő a
mintakártyák megszemélyesítését végzi el a NEAK éles rendszerén.
Ajánlatkérő a szakmai ajánlat részeként majdan beadandó (5-5 db) minta kártyát a 1139
Budapest, Váci út 73/A. székhelyén a 174. irodában adja ki munkanapokon munkaidőben
8:00-16:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 8:00-10:00 óráig.
33. A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozottak vonatkozásában
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.
VI.4) E módosított hirdetmény közvetlen megküldésének a napja: (2018/04/23)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

4

ha az információ ismert

20

súlyszám helyett fontosság is megadható

2

súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont,
súlyszám nem szüksége
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II.
Alapvető információk
Ajánlatkérő kijelenti, hogy a jelen közbeszerzés finanszírozásához szükséges fedezet
rendelkezésére állását biztosítja.
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az Ajánlattevő viseli.
A közbeszerzési eljárás eredményétől függetlenül az Ajánlatkérő nem tehető felelőssé az
ajánlattétel költségével kapcsolatban.
A Kbt. 68. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatot egy példányban, írásban és zártan, az
ajánlati 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.
Az ajánlat pénzneme:
Magyar forint (HUF).
A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben az eljárást megindító
felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban
megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses ok
mögé kell csatolni.
A Kbt. 66. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján – a tárgybani
közbeszerzési eljárásban – a nem elektronikusan beadott ajánlat formai követelményei a
következők:
a) Az ajánlat eredeti 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;
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c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
d) Az ajánlatot 1 (egy) eredeti papíralapú példányban kell beadni, világosan feltüntetve az
„eredeti ajánlat” megjelölést.
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatot 1 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.
e) Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy a Kbt. 65. §. (7) bekezdés szerinti
szervezet által készített – 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.
f) 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.
Az ajánlattevőknek az ajánlat eredeti papíralapú, valamint 1 db elektronikus példányát 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 iroda.
A borítékon fel kell tüntetni az eljárás megnevezését:
„az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a Közgyógyellátási Igazolvány 2018. évi
kiadásához szükséges nyers kártyatest beszerzése”
„Ajánlattételi határidő (2018. május 2. 15:00 óra) előtt nem bontható fel!
AJÁNLAT”
b.) a borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét és címét.

26

F082/36-12/2017

Ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 68. § (1) bekezdésében foglaltakra – felhívja
Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok benyújtásának helye nem azonos az ajánlatok
felbontásának helyszínével!
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján tájékoztatásként közli azoknak a
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés
szerinti azon – jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 4. mellékletében felsorolt –
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés során
meg kell felelni.
Ajánlatkérő ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a
(4) bekezdés szerinti követelményeknek.
Nemzetgazdasági Minisztérium
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.:481.
Munkafelügyeleti Főosztály
E-mail: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu
Telefon: 06-80-204-292; 06-1-896-3002
Fax: 06-1-795-0884
Egyéb elérhetőségek:
Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat
Email: munkafelugy-info@ndm.gov.hu
Ingyenes (zöld) telefonszám: 06-80-204-292
EU OSHA Nemzeti Fókuszpont
Email: fokuszpont@ngm.gov.hu
Munkavédelmi Bizottság
Email: mvbizottsag@ngm.gov.hu
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
E-mail: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu
Telefon: 06-1-896-2902
Fax: 06-1-795-088
Egyéb elérhetőségek:
Hatósági nyilvántartás-kontrollerek
Email: kontroller@ngm.gov.hu
Ingyenes (zöld) telefonszám 06-80-204-667
Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi
Ellenőrzési Osztálya
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1036 Budapest, Váradi u. 15.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
tel: 06-1-216-2901, 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
7621 Pécs, Király u. 46.
Postacím: 7602 Pécs, Pf. 406/1.
tel: 06-72-513-420
fax: 06-72-539-099
E-mail: baranya-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, baranya-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
6000 Kecskemét, Klapka u. 34.
tel: 06-76-795-725
fax: 06-76-795-762
E-mail: bacsk-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
Postacím: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
tel: 06-66-529-440
fax: 06-66-529-467
E-mail: bekes-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának
Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya
3530 Miskolc, Mindszent tér 3.
Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 173.
tel: 06-46-560-010
fax: 06-46-562-071
E-mail: borsodaz-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, borsodaz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Postacím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
tel: 06-62-680-540
fax: 06-62-680-541
E-mail: csongrad-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, csongrad-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
28

F082/36-12/2017

Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi
Ellenőrzési Osztálya
8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 6.
Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 913.
tel: 06-22-511-000
fax: 06-22-316-577
E-mail: fejer-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, fejer-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának
Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
9022 Győr, Jókai utca 12.
Postacím: 9001 Győr, Pf. 601.
tel: 06-96-795-871
fax: 06-96-795-875
E-mail: gyorms-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, gyorms-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
4024 Debrecen, Piac u. 42-48.
Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 71.
tel: 06-52-522-390, 06-52-413-784
fax: 06-52-412-270
E-mail: hajdubihar-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
3300 Eger, Szarvas tér 1.
Postacím: 3301 Eger, Pf. 133.
tel: 06-36-511-960
fax: 06-36-511-971
E-mail: heves-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, heves-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának
Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
5000 Szolnok, Kellner Gyula u. 2-4. III. emelet
Postacím: 5001 Szolnok, Pf. 183.
tel: 06-56-510-840
fax: 06-56-510-848
E-mail: jasznsz-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, jasznsz-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának
Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.
Postacím: 2801 Tatabánya, Pf. 128.
tel: 06-34-512-470, 06-34-512-473
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fax: 06-34-512-477
E-mail: komarome-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, komarome-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
3101 Salgótarján, Pf. 10.
tel: 06-32-520-440
fax: 06-32-520-449
E-mail: nograd-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, nograd-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési
Osztálya
1135 Budapest, Lehel út 43-47.
Postacím: 1381 Budapest, Pf: 1265.
tel: 06-1-236-3900
fax: 06-1- 236-3999
E-mail: pest-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
7400 Kaposvár, Damjanich u. 11-15.
Postacím: 7401 Kaposvár, Pf. 172.
tel: 06-82-529-697
fax: 06-82-529-691
E-mail: somogy-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, somogy-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának
Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.
Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 2.
tel: 06-42-501-800
fax: 06-42-501-809
E-mail: szabolcsszb-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, szabolcsszb-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2.
Postacím: 7101 Szekszárd, Pf. 470.
tel: 06-74-529-780
fax: 06-74-528-127
E-mail: tolna-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, tolna-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi
Ellenőrzési Osztálya
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9700 Szombathely, Hargita u. 31.
Postacím: 9701 Szombathely, Pf. 243.
tel: 06-94-522-610
fax: 06-94-500-795
E-mail: vas-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, vas-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Postacím: 8210 Veszprém, Pf: 1020
Tel: 06-88-550-795, 06-88-550-790
Fax: 06-88-424-477/110
E-mail: vemkh.munkavedelem@veszprem.gov.hu, veszprem-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi
Ellenőrzési Osztálya
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 266.
tel: 06-92-549-374
fax: 06-92-549-276
E-mail: zala-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, zala-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
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Útmutató az Ajánlattevők részére
Az ajánlatot a Közbeszerzési dokumentumok II., III. és V. fejezeteiben meghatározottak
figyelembevételével kell kidolgozni. A IV. fejezetben a szerződéstervezet részletesen
tartalmaz minden szerződéses feltételt, melyek az eljárás nyertessége esetén Feleknek
teljesíteniük kell.

Az ajánlattételi határidő, mely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával:
2018/05/02. időpont: 15:00 óra

Az ajánlatok felbontásának helye:
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Közbeszerzési és Beszerzési Főosztály, 1139
Budapest, Váci út 73/A., II. em. 246. számú tárgyaló.

Összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2018/05/10.

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2018/05/20.
Kiegészítő tájékoztatás:
A Kbt. 56. § (1) szerint: „Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban
részvételre jelentkező vagy ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel vagy részvételi
jelentkezés érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban
írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtőlvagy az általa meghatározott
szervezettől.”
A Kbt. 114. § (6.) szerint: „(6) A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi …. határidő lejárta
előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy
a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez, illetve részvételre jelentkezéshez
szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz
figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, az 52. § (3) bekezdésében foglalt
módon élhet az ajánlattételi … határidő meghosszabbításának lehetőségével.”
Kiegészítő tájékoztatást a kozbeszerzes@neak.gov.hu címen (legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírással ellátva), vagy faxon a +36 12982463-as számon – kérhet az
Ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől. Amennyiben nem legalább
fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott a beérkező e-mail, úgy Ajánlatkérő kéri
az egyidejű, faxon történő megküldést is a +36 12982463-es számra! Ez esetben, illetve
bármilyen eltérés esetén a +36 12982463-as faxszámra megküldött dokumentum tartalma
az irányadó! Ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő
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rendelkezésre, a Kbt. 56. § (4) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő
meghosszabbításának lehetőségével.
Hiánypótlás:
A Kbt. 71. § szerint: (1) Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő … számára azonos
feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban … található, nem
egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az
ajánlattevőtől ….. felvilágosítást kérni.
(2) A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a
többi ajánlattevő … egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevő, …
részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó
hiányokat.
(3) A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat … megfeleljen a közbeszerzési
dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban …
szereplő iratokat – ideértve a 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó
dokumentumokat is – módosítani és kiegészíteni is lehet.
(4) Ha az ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő … az alkalmasság igazolásához olyan
gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg,
amely a 62. § (1) bekezdés a)-h), k)-n) és p)-q) pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított
magatartás alapján a j) pontja szerinti vagy - ha az ajánlatkérő előírta - a 63. § szerinti
kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett gazdasági szereplő kizárása mellett
hiánypótlás keretében felhívja az ajánlattevőt … a kizárt helyett szükség esetén más
gazdasági szereplő megnevezésére.
(5) Amíg bármely ajánlattevő … számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására - a (2)
bekezdés szerinti felszólításban, illetve értesítésben megjelölt - határidő van folyamatban,
az ajánlattevő … pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel
hiánypótlásra.
(7) Az ajánlatkérő kizárólag az (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint és csak olyan
felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok … elbírálása érdekében szükséges.
(8) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:
a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és
b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses
kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó
dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba
javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott
költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható,
kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés
alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem
befolyásolja.
(9) A 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlatkérő által bemutatni kért
szakemberek személye hiánypótlás keretében csak a (4) bekezdésben foglalt, vagy az
alkalmassági követelménynek való megfelelőség miatt szükséges esetben és csak úgy
változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veendő minden releváns
körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra.
Ha a hiánypótlás során a korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel
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rendelkező személy kerül bemutatásra, az ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az
általa pótolt szakember adatait veheti figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor is csak az
érvényessé tételt szolgálja, és nem eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő
tényezők változását. …
(10) Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás
megadása az e §-ban foglaltaknak megfelel. A (3) vagy (8)-(9) bekezdés rendelkezéseinek
megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az
előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati … példányt lehet figyelembe
venni az elbírálás során.
(11) Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak
javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen
meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket
vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba
javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul
tájékoztatni kell.
A Kbt. 115. § (6) szerint: „… az ajánlatkérő – anélkül, hogy ezt a közbeszerzési
dokumentumokban külön jelezte volna – nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha egy
hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumra vagy hiánypótlás keretében újonnan
megnevezett gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.”
Az ajánlatok értékelési szempontja:
Ajánlatkérő a benyújtott és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelő
ajánlatokat a Kbt. 76. §. (2) bekezdés a) pontja, azaz a legalacsonyabb ár alapján bírálja
el.
A szakmai ajánlatok érvényességének megllapítását, valamint a mintadarabok szakmai
vizsgálatát és ez alapján az M3 alkalmassági kritérium, valamint az ajánlat szakmai
érvényességének elbírálását a bíráló Bizottság az alábbiak alapján végzi el:
A szakmai vizsgálatot és annak értékelését a Bíráló Bizottság szakmai szakértelemmel bíró
tagjai végzik el és munkájukról jegyzőkönyvet vesznek fel.
Az M3 alkalmasság tekintetében megvizsgálják, hogy:
A kártya formátuma az ID-1-es formátumnak megfelel-e?
-

Magassága: 53,98 mm
Szélessége: 85,60 mm
Vastagsága: 0,76 mm

A kártyatesthez használt anyagoknak biztonságot nyújtanak-e a hamisítás ellen az alábbi
technikák alkalmazásával?
-

A kártyatestet felépítő rétegeknek UV kioltónak kell lenniük.
Az esetleges fedő fóliának pedig a lézergravírozandó sorszám miatt lézer
gravírozhatónak kell lenniük.
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-

UV fénnyel történő megvilágítás esetén matt színűnek kell maradnia (UV sötét).
Hátoldalán lézergravírozással kell megadnia kártya számát.

A kártya megszemélyesítése sikeres-e Ajánlatkérő éles adatbázisán és a II.5. pontban
megjelölt nyomtatókon?
-

A nyomtatáshoz P520i Zebra, P420i Zebra és P110m Zebra transzfernyomtató, és a
jelenleg kapható ZXP3 és ZXP7 típus van biztosítva. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell,
hogy az általa legyártandó nyers kártyatestek alkalmasak az előbb említett nyomatókkal
történő megszemélyesítésre.

A szakmai ajánlat érvényességének vizsgálata során megvizsgálják a beadott műszaki leírás,
valamint a mintakártyák közbeszerzési dokumentumok III. fejezetében foglalt szakmai
követelményeinek való megfelelést.
A mintakártyákat ajánlattevők a szakmai ajánlatuk részeként az ajánlattal együtt adják be,
az ajánlatuk szakmai érvényességének alátámasztására, igazolására. A termékmintát kézhez
vevő Közbeszerzési és Beszerzési Főosztály Feljegyzést készít arról, hogy átvette a
termékmintákat, és az egyes ajánlattevők által beadott mintákat külön, számozott
borítékban helyezi el. A Feljegyzés részként feljegyzik, hogy mely ajánlattevő mely kártyája
hányas sorszámot kapott és a minták vizsgálatát ezt követően a kártyák sorszámai alapján
végzik a szakmai szakértelemmel rendelkező Bíráló Bizottsági tagok, nem ismerve, mely
sorszámok mely ajánlattevőkhöz tartoznak, így biztosítva a bírálat alá eső termékek
szubjektivitásmentes szakmai vizsgálatát. A termékminták vizsgálatát, a megszemélyesítést
a szakmai szakértelemmel bíró bíráló bizottsági tagok, a sorszámok alapján jegyzőkönyvben
rögzíti, majd amikor az összes termékminta feldolgozásra és jegyzőkönyvezésre került, a
sorszámok a Feljegyzés alapján az egyes ajánlattevőkkel azonosításra kerülnek.
A Kbt. 69. § (4) alapján bekért egyéb igazolásokkal együtt kerül sor az ajánlattevő
alkalmasságának megállapítására, a termékminták tekintetében az adott – sorszámok
alapján már azonosított – szakmai értékelésről szóló jegyzőkönyv és az M3 műszaki szakmai
követelmények alapján.
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III.

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK
AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA ÉS A KÖZGYÓGYELLÁTÁSI
IGAZOLVÁNY KÁRTYATESTRE VONATKOZÓ MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

1. AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA ÉS A KÖZGYÓGYELLÁTÁSI
IGAZOLVÁNY KÁRTYATESTRE VONATKOZÓ KÖZÖS MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

1.1.

A KÁRTYA KÖZOKIRAT ÉS BIZTONSÁGI OKMÁNY JELLEGE MIATTI
KÖVETELMÉNYEK:

Mindkét kártya közokirat és biztonsági okmányként kerül kibocsátásra. Ennek értelmében meg kell
felelnie a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 2.
számú mellékletében meghatározott „C” okmányvédelmi kategóriára előírt biztonsági
követelményeknek.
A 86/1996. (VI.14.) Korm. rendelet 6.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint az Ajánlattevő készíti el
a biztonsági okmány okmányvédelmi tervét. A beszerzési eljárás lezárását követően a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a részére megküldött okmányvédelmi terv és a mintaokmány (vagy
látványterv) alapján okmányvédelmi szempontból engedélyezi az előállítást.
1.2

MÉRETEK ÉS FELÉPÍTÉS

A kártya fizikai jellemzőire az ISO/IEC 7810 (1995) szabvány vonatkozik.
A kártya formátuma az ID-1-es formátumnak felel meg:
Magassága: 53,98 mm
Szélessége: 85,60 mm
Vastagsága: 0,76 mm
1.3

HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY

A kártyákat az ügyfélszolgálatokon különböző típusú Zebra transzfernyomtatókon fogják
megszemélyesíteni, majd minden szokásos hőmérsékleti körülmény esetén használni fogják, ezért
olyan anyagúnak kell lenniük, hogy -25 és +50 Celsius fokos és 10-90%-os légnedvesség melletti
tartományban se változtassák meg tulajdonságaikat.
1.4

FIZIKAI ÉLETTARTAM

A kártya anyagát úgy kell megválasztani, hogy 5 éves használatra élettartama biztosítható legyen.
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1.5

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A kártyatesthez használt anyagoknak biztonságot kell nyújtania a hamisítás ellen az alábbi
technikák alkalmazásával:
A kártyatestet felépítő rétegeknek UV kioltónak kell lenniük.
Az esetleges fedő fóliának pedig a lézergravírozandó sorszám miatt lézer gravírozhatónak kell
lenniük.
UV fénnyel történő megvilágítás esetén matt színűnek kell maradnia (UV sötét).
Hátoldalán lézergravírozással kell megadnia kártya számát.
1.6

FORMAI ÉS SZERKEZETI KÖVETELMÉNYEK, JELEN MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK ÉS
MINTAKÁRTYÁK PRIORITÁSA

Az Ajánlatkérő jelen dokumentációban a kártya kívánt designját definiálja. A dokumentáció a két
kért kártyatípus mindkét oldalának leírását azonban a legutóbb megvalósított kártya képekkel
illusztrálja azért, hogy a következő specifikációk érthetőek legyenek. Az új leírások azonban
bizonyos részleteiben tudatosan eltérnek a tavalyi designtól.
Eltérés esetén az írásos dokumentáció a releváns, annak megfelelő ajánlatot és mintakártyát kell
készíteni.
Azokban az esetekben, amikor az írásos dokumentáció tudatosan nem definiálja pontosan a
háttérképeket, esetükben az elmúlt évi, megvalósításra került kártya képeket kell alkalmazni.
1.7

ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK:

Ajánlattevő csatoljon az általa megajánlott kártyákból 5-5 db mintapéldányt a tervezett
gyártástechnológia leírásával együtt, a 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 7.§-ának figyelembe
vételével.
1.8

A MEGSZEMÉLYESÍTÉSHEZ HASZNÁLATOS INFORMATIKAI RENDSZER ÉS
NYOMTATÓK

A kártya megszemélyesítése a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő továbbá a Kormányhivatal
Egészségbiztosítási Pénztári feladatkörben eljáró szervei által alkalmazott informatikai rendszerek
segítségével történik, országosan mintegy 40 helyszínen.
A nyomtatáshoz P520i Zebra, P420i Zebra és P110m Zebra transzfernyomtató, és a jelenleg
kapható ZXP3 és ZXP7 típus van biztosítva.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az általa legyártandó nyers kártyatestek alkalmasak az előbb
említett nyomatókkal történő megszemélyesítésre.
1.9

KÁRTYA DESIGNVÁLTÁS

A megrendelő kéri biztosítani annak lehetőségét, hogy a szerződés időtartama alatt, megrendelései
során maximum 5 alkalommal igényelhesse a szállítótól a kártya designváltást.
1.10

SZÁLLÍTÁS, CSOMAGOLÁS

A megrendelt kártyatesteket zárt, roncsolás-mentesen nem bontható csomagolásban kell leszállítani.
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A zárt csomagoláson fel kell tüntetni a csomagolásban lévő kártyatest megnevezését, valamint az
első és utolsó kártya sorszámát.
1.11

GARANCIA

Az Ajánlattevőnek a termékre, a szállítástól számított 5 évi időtartamra minőségi garanciát kell
vállalnia.
2. AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYATESTRE VONATKOZÓ MŰSZAKI
ELŐÍRÁSOK
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya külalakjának és adattartalmának részletes specifikációját az
Európai Unió hivatalos újságjának 2010. április 24-i számában megjelent S2.számú 2010/C106/9
határozat 1. sz. melléklete tartalmazza.
Az alábbi leírás e határozat alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által kiadandó
kártyatest követelményeit határozza meg.
2.1 ALKALMAZANDÓ SZABVÁNYOK, NORMATÍV HIVATKOZÁSOK:
Európai Unió hivatalos újságjának 2010. április 24-i számában megjelent 2010/C106/9 határozat 1.
sz. melléklete,
ISO/IEC 7810 Azonosító kártyák – fizikai jellemzők 1995
EN 1867 Géppel olvasható kártyák – Egészségügyi alkalmazások – A kibocsátó azonosítók
számozási rendszere és nyilvántartása 1997
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3. AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA ELSŐ OLDALA
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya adattartalma a kártya első oldalán jelenik meg. A kártya nem
tartalmaz elektronikus adathordozót (mágnes csík, vagy chip).

2014. során kibocsátott kártya képe.
A csatolt minta alapján kérjük a mintakártyákat elkészíteni.
3.1 AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA ELSŐ OLDALÁNAK SZERKEZETE
1.
mező:
[üres]
típusatípusa

A kártya
elnevezése
Háttér 1. rész
Part
1(to
be
defined)

d.)
a.)

b.)

c.)
e.)

(4 data lines of 50
characters + caption)
2. mező [országkód az
EU-szimbólumban]

Adatmező

Háttér 2. rész

Sorvezetők

f.)
Part 1(to
defined)

Függőleges vonalak
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A hátteret egy függőleges tengely két részre osztja:
1) rész: bal oldali mező, szélessége 53 mm
2) rész: jobb oldali mező, szélessége 32,6 mm
Sorvezetők és függőleges vonalak a kártyát négy mezőre osztják:
függőleges vonal:
a) 5 mm-re a kártya bal szélétől,
b) 21,5 mm-re a kártya bal szélétől,
c) 1 mm-re a kártya jobb szélétől;

IV.

vízszintes sorvezető:
d) 2 mm-re a kártya felső szélétől,
e) 17 mm-re a kártya felső szélétől,
f) 5 mm-re a kártya alsó szélétől.

IV.

3.2 HÁTTÉR ÉS GRAFIKAI ELEMEK
3.2.1. HÁTTÉR
A háttér színei
A háttér színösszeállítása:
Az 1. háttérrész lilás sötétkék (CMYK színkód: C78 M65 Y21 K7);
A 2. háttérész a szürke/kék (CMYK színkódok – szürke: C33 M21 Y13 K1, kék: C64 M46
Y16 K2) keveréke, ami a kártya b.) függőleges vonalától a kártya jobb széle felé enyhén
sötétül;
Az adatmező az egyes adatsorokhoz tartozó háttérként alkalmazandó fehér sávokból áll.
Árnyékolás
A 2. háttérmező, 1-es és 2-es mezők továbbá a szövegmezők árnyékoltak. Az árnyékolás
célja egy olyan optikai hatás elérése, mintha a kártya a bal felső sarokból lenne
megvilágítva, ezért az árnyék a szövegbokszok bal és felső oldalán helyezkedjen el.
3.2.2 KÁRTYA NEVE
Elhelyezkedése:
A d.) felső sorvezető alatt és
a bal oldali a.) függőleges vonalhoz zárva.
Szöveg: EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA
Szövegjellemzők:
Betűtípus: Verdana True Type; Nagybetűs
Betűnagyság: 7 pont, szélességében 90%-ra zsugorítva
Térköz és pozíció: normál
Szín: fehér
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3.2.3 1. MEZŐ [ÜRES MEZŐ]
Elhelyezkedés:
A felülről a második e.) jelű sorvezető felett 1 mm-re,
A hátteret osztó tengelytől balra 1mm-re az 1. sz. háttérmezőben.
Szélesség: 10 mm;
Magasság: 4 mm;
Szín: fehér.
Árnyékolás:
Az árnyékolás célja egy olyan optikai hatás elérése, mintha a kártya a bal felső sarokból
lenne megvilágítva, ezért az árnyék a szövegbokszok bal és felső oldalán helyezkedjen el.
3.2.4 BIZTONSÁGI EURÓPAI UNIÓS SZIMBÓLUM ÉS A 2. MEZŐ

Az Európai Uniós szimbólum:
12 egymástól egyenlő távolságra, kör alakban elrendezett európai uniós csillagból áll;
A csillagok színe: fehér; mely normál és UV-fényben is látható.
A kör átmérője: 15 mm.
Elhelyezkedése:
Függőlegesen a d.) jelű felső sorvezető alatt,
Vízszintesen a háttér 2. részének közepén.
mező:
Elhelyezkedése: A szimbólumon belül, annak középen helyezkedik el.
Alakja: négyzet,
Magassága: 4 mm,
Szélessége: 4 mm,
Színe: fehér.
Árnyékolás:
Az árnyékolás célja egy olyan optikai hatás elérése, mintha a kártya a bal felső sarokból
lenne megvilágítva, ezért az árnyék a szövegbokszok bal és felső oldalán helyezkedjen el.
3.2.5 ADATMEZŐ
Az adatmező 5 sávból áll.
Elhelyezkedésük:
A balról a második b.) és harmadik c.) függőleges vonal, valamint felülről a középső e.) és az
f.) alsó vízszintes sorvezető között.
Jellemzők:
A sávok magassága: 4 mm
A sávok közötti sorköz: 2 mm
A sávok színe: fehér.
Árnyékolás:
Az árnyékolás célja egy olyan optikai hatás elérése, mintha a kártya a bal felső sarokból lenne
megvilágítva, ezért az árnyék a szövegbokszok bal és felső oldalán helyezkedjen el.
Az adatsávok feliratainak jellemzői:
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Az adatsávok fölött 3-tól 9-ig számozott feliratok találhatók;
Elhelyezkedésük:
Az adatsávok feliratait az adatsávok közé függőleges irányban középre kell elhelyezni.
Igazításuk:
A 3., 4., 5. és 8. számú felirat balra zárt;
A 6., 7. és 9. felirat jobbra zárt;
Betűtípus: Verdana True Type;
Betűnagyság: 5 pont mindkét irányban 90%-ra zsugorítva,
Pozíció és térköz: normál;
Betűszín: fehér.
Az adatmező feliratainak szövege és elhelyezkedése:
3. Vezetéknév
4. Utónevek
5. Születési idő

6. Társadalombiztosítási azonosító jel
7. Intézmény azonosító száma

8.Kártya azonosító száma

9. Lejárat ideje
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4. AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA HÁTSÓ (NEMZETI) OLDALA
4.1 AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA HÁTSÓ (NEMZETI) OLDALÁNAK
MEGJELENÉSE

A csatolt mintakártya szerint kérjük elkészíteni.

4.2

AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA HÁTSÓ, NEMZETI
OLDALÁNAK SZERKEZETE

a.)

Elnevezés mező

b.)

Kártyaszám mező
c.)
d.) e.)

f.) g.
)

Sorvezetők és függőleges vonalak a kártyát több mezőre osztják:
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vízszintes sorvezető:
a) 6 mm-re a kártya felső szélétől,
b) 15 mm-re a kártya felső szélétől,
c) 2,5 mm-re a kártya alsó szélétől.

IV.

IV.
d)
e)
f)
g)
4.3

függőleges vonal:
3 mm-re a kártya bal szélétől,
11 mm-re a kártya bal szélétől,
9 mm-re a kártya jobb szélétől,
3 mm-re a kártya jobb szélétől.
HÁTTÉR ÉS GRAFIKAI ELEMEK

A kártya teljes hátterében az Európai Unió térképe látható, oly módon, hogy függőlegesen középen,
vízszintesen pedig a kártya közepétől jobbra a Magyar Köztársaság képe helyezkedik el.
Magyarország határai világosabb kontúrral jelzettek, továbbá a Balaton, Duna és Tisza vonala is
ennél kevésbé világosan látható. Az Európai térkép nem teljes Nyugaton Gibraltár, Északon Skócia
felső része lemarad, délen Szicília csak részben látható, keleten a Fekete-tenger közepéig van
megjelenítve. A szárazföldek színezése CMYK színkód: C39 M23 Y12 K3, a tengerek színezése
CMYK színkód: C50 M30 Y14 K7, a használatot leíró betűk színe CMYK színkód: C100 M73 Y17
K16.
AZ ELNEVEZÉS MEZŐ
Elhelyezkedés:
Az a.) és b.) sorvezetők között szimmetrikusan,
A kártya teljes hosszában
Magasság 9 mm;
Szín: kékesszürke, világos hullámokkal
Mintája:
A 4.1 pontban bemutatott ábra, illetve az azzal azonos, az ajánlati kiíráshoz mellékelt
mintakártya szerinti.
4.3.2 KÁRTYA MEGNEVEZÉS
Elhelyezkedése az elnevezés mezőben:
Az a.) és b.) sorvezetők között szimmetrikusan,
Az e.) és f.) függőleges vonalak által határolt területen a kártya jobbszélétől kb.17,5 mm-től
kezdődően balra zárva. A kártya megnevezés első betűje az Európai Uniós szimbólum jobb
szélső csillagát félig fedi. A kezdő pozíciót ennek megfelelően kell beállítani.
Szöveg: EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA
Szövegjellemzők:
Betűtípus: Verdana True Type, azonban a I és Í betűk talpatlanok!
Betűnagyság: 7 pont, szélességében 90%-ra zsugorítva, nagybetűs,
Szín: fehér
Árnyékolás: az árnyékolás egységes szabályai szerint árnyékolással kell megjeleníteni.
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4.3.3 EURÓPAI UNIÓS SZIMBÓLUM
12 egymástól egyenlő távolságra, kör alakban elrendezett európai uniós csillagból áll.
A csillagok színe: fehér; árnyékoltak.
Láthatóság: a jobb oldali 3 csillag nem fehér, hanem az EU kontinens kékjével azonos színű, mintha
áttetsződnének. A kártya megnevezés első betűje az első csillagot félig fedi.
A kör átmérője: 15 mm.
A kör középpontja az e.) függőleges vonalon helyezkedik el.
Árnyékolás: Az árnyékolás célja egy olyan optikai hatás elérése, mintha a kártya a bal felső
sarokból lenne megvilágítva.
4.3.4 BIZTONSÁGI EURÓPAI UNIÓS SZIMBÓLUM
12 egymástól egyenlő távolságra, kör alakban elrendezett európai uniós csillagból áll;
A csillagok színe: csak UV fényben láthatóak,
A kör átmérője: 33 mm.
A kör középpontja a kártya mértani középpontjában van.
4.3.5 MAGYAR CÍMER
Elhelyezkedése az elnevezés mező fölött:
az f.) függőleges vonalon, magasságával szimmetrikusan kilóg az elnevezés mező fölé és alá.
Mérete a Magyar Köztársaság címerének ábrázolásáról szóló MSZ 3500 szabvány 2.2
pontjának 4. ábrája szerint,
Színezése a Magyar Köztársaság címerének ábrázolásáról szóló MSZ 3500 1.1 pontban hivatkozott
1. ábra szerint.
Árnyékolás: az árnyékolás egységes szabályai szerint árnyékolással kell megjeleníteni.
Alkalmazandó szabvány: MSZ 3500
A nemzeti címerre, egyéb logókra vonatkozó a Magyar Szabványban rögzített előírásokat kérjük
figyelembe venni!
4.3.6 ADATMEZŐ
Elhelyezkedése
A b.) és c.) sorvezetők között,
az d.) és g.) függőleges vonalak által határolt területen.
Az adatmezőt a háttérben elhelyezett Magyarország kép két részre osztja, továbbá a Kártya
sorszámot tartalmazó mező az alsó részét szűkíti.
Elhelyezendő szöveg:
Magyarország képe fölött:
„A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által kiadott Európai Egészségbiztosítási Kártyával,
igénybe vehetők az Európai Gazdasági Térség államaiban való tartózkodás során orvosilag
szükségessé váló egészségügyi szolgáltatások. A kártyát az egészségügyi szolgáltatás
igénybevételekor a szolgáltatónak kell bemutatni.”
45

F082/36-12/2017
Magyarország képe alatt:
„További felvilágosítás az alábbi telefonszámon kapható:
(+36) 1 / 412 – 0431
The European Health Insurance Card issued by the Hungarian National Health Insurance
Fund certifies the entitlement to receive health care, wich becomes medically necessary
during the stay in Member States of the European Economic Area.
This card has to be submitted to the health care provider.”
Fenti szövegek középre zártan helyezkednek el.
Kártya sorszámával egy sorban:
„For more information please call: (+36) 1 / 412 – 0431”
Ez a szöveg balra igazított!
Az adatmezőben elhelyezett szövegek jellemzői:
Szövegjellemzők.
Betűtípus: Verdana Bold Type, azonban a nagy I talpnélküli!
Betűnagyság: 5 pont, oldal irányban annyira kell zsugorítani, hogy a legelső sor a d, és g, vonalak
(3-3 mm) által határolt területből ne lógjon ki. (Tájékoztatásul a mintakártyán ez a zsugorítás
87,3%).
Térköz és pozíció: normál
Szín: kék CMYK színkód: C100 M73 Y17 K16
4.3.7 KÁRTYA SORSZÁMA
4.3.7.1 KÁRTYASZÁM MEZŐ

Elhelyezkedés:
A kártya bal alsó sarkában a c.) sorvezető felett, azon rajta,
a d.) függőleges vonaltól jobbra, azzal érintkezően.
Szélesség: 21 mm;
Magasság: 4 mm;
Szín: fehér.
Kerete: árnyékolt. Az árnyékolás célja egy olyan optikai hatás elérése, mintha a kártya a bal felső
sarokból lenne megvilágítva, ezért az árnyék a szövegbokszok bal és felső oldalán helyezkedjen el.
4.3.7.2 KÁRTYASZÁMOK

Tartalma: Mindegyik minta kártya sorszáma: 0 000 000 000 legyen.
Később a kezdő sorszám a nyertes ajánlattévővel kötendő szerződésben kerül megadásra,
amikor majd folyamatos sorszámozással fel kell tüntetni az adott kártya egyedi sorszámát.
A sorszám 10 karakterből áll.
Számozás módja: lézergravírozással kell felvinni.
Betűtípus: Verdana True Type,
Betűnagyság: 7 pont
Elhelyezés: a mezőben középre igazítottan, ezres osztással.
Kitöltésekor figyelni kell, hogy a sorszám elé és után később ne lehessen számkaraktert
illeszteni. Ezt hivatott megelőzni az ezresenkénti tagolás.
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4.3.8 AJÁNLATTEVŐ NEVE, IMPRESSZUM
Elhelyezkedés: A kártya bal alsó sarkában a c.) sorvezető alatt, a d.) függőleges vonaltól jobbra.
Mérete: Verdana True Type betűtípus, 3 pontos méret
Színe: fekete
Tartalma: Ajánlattevő neve és az egyes gyártásokhoz tartozó impresszum szám.
4.3.9 A MEGSZEMÉLYESÍTÉSHEZ HASZNÁLATOS INFORMATIKAI RENDSZER
A kártya megszemélyesítése az EFORM informatikai rendszer segítségével történik a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő továbbá a Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári
feladatkörében eljáró szerveinél.
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5. KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY KÁRTYATESTRE VONATKOZÓ KÖZÖS MŰSZAKI
ELŐÍRÁSOK
5.1.

A KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY FORMAI ÉS SZERKEZETI KÖVETELMÉNYEI

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) a közgyógyellátásra jogosultság
igazolására egységes Közgyógyellátási igazolvány nyers kártyatestet rendszeresített, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
A Közgyógyellátási igazolvány, kötelező tartalmi elemeit a 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 13.
számú melléklete írja elő.
Az alábbi leírás a fenti kormányrendelet alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által
kiadandó kártyatest követelményeit határozza meg.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A Közgyógyellátási igazolvány adattartalma a kártya első oldalán jelenik meg. A kártya nem
tartalmaz elektronikus adathordozót (mágnes csík, vagy chip).
UV biztonsági jelek vannak elhelyezve a kártyatest mindkét oldalán, amely a „Háttér és grafikai
elemek” pontban van részletezve.
A kártya sorszáma lézergravírozással kerül a hátoldalra.
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6. A KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY ELSŐ OLDALA

6.1 A KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY ELSŐ OLDALÁNAK MEGJELENÉSE

A csatolt mintakártya szerint kérjük elkészíteni.
6.2 A KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY ELSŐ OLDALÁNAK SZERKEZETE

Háttér rész
A kártya
elnevezése

1.mező
[az OEP-szimbólum]

Adatmezők

Háttér rész

Sorvezetők

Függőleges vonalak
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Sorvezetők és függőleges vonalak a kártyát két mezőre osztják:

IV.
-

IV.
-

függőleges vonal:
5 mm-re a kártya bal szélétől,
5 mm-re a kártya jobb szélétől
vízszintes sorvezető:
3 mm-re a kártya felső szélétől,
26 mm-re a kártya felső szélétől,
3,5 mm-re a kártya alsó szélétől.

6.3 HÁTTÉR ÉS GRAFIKAI ELEMEK
A HÁTTÉR SZÍNEI
A háttér színösszeállítása:
A kártyák nyomtatása két direkt szinnel történik.
A háttérrész világoszöld (bankózöld) CMYK színkód: C52 M0 Y95 K0/fehér, a zöld rész a
pénzjegyeknél alkalmazott grafikai háttérrel. A mintakártya alapgrafikájának színkódja
P364C.
A grafikai elemek guiloche, címer, mikro írás színkódja P568C.
Az adatmezők színe és a kártyaelnevezés alatti mezőrész, melyre a vonalkód kerül, fehér.
Árnyékolás:
A szövegmezők árnyékoltak. Az árnyékolás célja egy olyan optikai hatás elérése, mintha a
kártya a bal felső sarokból lenne megvilágítva, ezért az árnyék a szövegbokszok bal és felső
oldalán helyezkedjen el.
6.3.2 A HÁTTÉR MINTÁJA
A 6.1 pontban bemutatott ábra, illetve az azzal azonos, az ajánlati kiíráshoz mellékelt mintakártya
szerinti.
6.3.3 A KÁRTYA ELNEVEZÉSE
Szöveg: Közgyógyellátási igazolvány
Elhelyezkedése:
a felső sorvezető alatt és
a bal oldali függőleges széltől 15 mm-re.
Szövegjellemzők:
Betűtípus: Verdana True Type; Kisbetűs, mondatkezdő nagybetűvel
Betűnagyság: 10,5 pont
Térköz és pozíció: normálhoz képest 10 egységgel csökkentve
Szín: fehér
Árnyékolás:
Az árnyékolás célja egy olyan optikai hatás elérése, mintha a kártya a bal felső sarokból
lenne megvilágítva, ezért az árnyék a betűk alsó és jobb oldalán helyezkedjen el.
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6.3.4 1. MEZŐ [ELNEVEZÉS MEZŐ]
Elhelyezkedés:
Felülről a felső széltől 3 mm-re,
A kártya teljes szélességében
Magasság: 9 mm;
Szín: világoszöld, sötétzöld hullámokkal.
Határolása:
A mező felső és alsó határán egy-egy 0,5 mm magas sor van periodikusan ismétlődően
„•NEAK •KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY•NEAK•” 0,4mm betűmagasságú
Nagybetűs sötétzöld szöveggel
Mező mintája: A 6.1 pontban bemutatott ábra, illetve az azzal azonos, az ajánlati kiíráshoz
mellékelt mintakártya szerinti.
6.3.5 NEAK SZIMBÓLUMA
Elhelyezkedése:
Függőlegesen a logó felső, széles része a felső sorvezető középvonalában,
vízszintesen a logó jobb szélső része a kártya jobb szélétől 5 mm-re.
A logó színe: fehér;
Magassága: 10,5 mm,
Árnyékolás:
Az árnyékolás célja egy olyan optikai hatás elérése, mintha a kártya a bal felső sarokból
lenne megvilágítva, ezért az árnyék a szimbólum alsó és jobb oldalán helyezkedjen el.
6.3.6 VONALKÓD NYOMTATÁSRA FENNTARTOTT MEZŐ
Elhelyezkedés:
magasságban, az elnevezés mező alsó szélétől 1mm-re, középső sorvezető vonaltól
felfelé 3,25 mm-re.
szélességben a kártya jobb és bal szélétől 9-9 mm-re.
Szín: fehér.
6.3.7 ADATMEZŐK
Az adatmezők 4 fehér sávot tartalmaznak, melyeket zöld közök választanak el egymástól.
Elhelyezkedés:
A balról az első és a második függőleges vonal, valamint a fölülről a középső és az alsó
vízszintes sorvezető között.
Jellemzőik:
Sávok magassága: egyforma, min.3,5 mm
Sávok közötti sorköz: sávok közötti zöld sorközök méretének 3,5 mm-nek kellene lennie.
Sávok színe: fehér.
Árnyékolás:
Az árnyékolás célja egy olyan optikai hatás elérése, mintha a kártya a bal felső sarokból lenne
megvilágítva, ezért az árnyék a szövegbokszok bal és felső oldalán helyezkedjen el.
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6.3.7.1 AZ ADATMEZŐK ADATSÁVJAINAK FELIRATAI

Az adatsávok fölötti zöld részeken 1-tól 6-ig számozott feliratok találhatók;
Feliratok igazítása:
Az 1., 2., 4. és 5. számú felirat balra zárt;
A 3., 6. számú felirat jobbra zárt;
Betűtípus: Verdana True Type Italic;
Betűnagyság: 4,5 pont 85%-ban mindkét oldalról zsugorítva;
Pozíció és térköz: normál;
Betűszín: fekete.
Az adatsávok feliratainak szövege és elhelyezkedése:
Az adatsávok feliratait függőleges irányban a zöld sáv közepére kell elhelyezni.
Megjegyzés:
Vigyázni kell, mert a legfelső adatsáv feletti felirat szövege a középső sorvezető vonal fölé
esik, továbbá a feliratok nem a zöld sáv közepén helyezkednek el!
1.Közgyógyellátási igazolvány szám (KGYSZ)
3.Születési idő

2.TAJ
4.A jogosult neve
5.A jogosultság kezdetének időpontja

6.A jogosultság lejáratának időpontja

6.3.8 UV BIZTONSÁGI JELEK
A 4 db adatmező vonalában mezőnként 3 db hullámvonalú csík fut egymás alatt szimmetrikusan
úgy, hogy a felső és az alsó hullámvonal az adatmező szélét érintse, a középső szimmetrikusan
középen legyen. Ezek a hullámvonalak csak UV fénnyel történő megvilágítás esetén világítnak.
A hullámvonalak a kártya jobb és bal oldalán kifutó vonalakból épüljenek fel.
Vonalvastagság: 2 pont.
Vonaltávolság: számított.

52

F082/36-12/2017
7. A KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY HÁTSÓ OLDALA
7.1 A KÁRTYA HÁTOLDALÁNAK MEGJELENÉSE

A csatolt mintakártya szerint kérjük elkészíteni.
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-backeredeti.jpg file. Megjegyzendő, hogy ez csak a háttérkép ábrájára vonatkozik, egyéb előírásokra,
színezésre, szövegezésre jelen Műszaki követelmények a meghatározóak.

7.2 A KÁRTYA HÁTSÓ OLDALÁNAK SZERKEZETE
Háttér rész

1. mező [a Címer]

Aláíró csík
Szövegmező 1.
Sorvezetők

Szövegmező 2.

Kártyaszám
adatmező

Függőleges vonalak
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A kártya hátoldala aláíró csíkot tartalmaz.
Sorvezetők és függőleges vonalak a kártyát több mezőre osztják:

IV.
IV.
IV.

függőleges vonal:
4 mm-re a kártya bal szélétől,
4 mm-re a kártya jobb szélétől.

vízszintes sorvezető:
3 mm-re a kártya felső szélétől,
24 mm-re a kártya felső szélétől,
IV.
3 mm-re a kártya alsó szélétől.

IV.
IV.
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7.3 HÁTTÉR ÉS GRAFIKAI ELEMEK
A HÁTTÉR SZÍNEI
A háttér színösszeállítása:
A kártyák nyomtatása két direkt szinnel történik.
A háttérrész világoszöld (bankózöld) CMYK színkód: C52 M0 Y95 K0/fehér, a zöld rész a
pénzjegyeknél alkalmazott grafikai háttérrel. A mintakártya alapgrafikájának színkódja
P364C.
A grafikai elemek színkódja P568C.
A szövegmezők nincsenek kiemelve a háttérből!
A Kártyaszám-adatmezők színe: fehér.
7.3.2 A HÁTTÉR MINTÁJA
A 7.1 pontban bemutatott ábra, illetve az azzal azonos, az ajánlati kiíráshoz mellékelt mintakártya
szerint.
7.3.3 A KÁRTYA ELNEVEZÉSE
A hátoldalon a kártya elnevezésének – UV fénnyel történő megvilágítás esetén – világítania kell.
Szöveg: NEAK Közgyógyellátási igazolvány
Betűtípus: Verdana True Type
Betűnagyság: 12 pont 95%-os kicsinyités
Térköz és pozíció: normál 95%-os kicsinyités
Láthatóság: csak UV fényben látható.
Szöveg elhelyezkedése:
Baloldali függőleges vonalat közvetlenül érintve kezdődik a szöveg, és a kártya felső
szélétől 11 mm re lefelé elképzelt vonalra van ráültetve.
Igazítás: Balra igazított.
7.3.4 ALÁÍRÓ CSÍK
Elhelyezkedés:
A felülről a felső széltől 15,5 mm-re,
A kártya teljes szélességében;
Magasság: 8 mm;
Szín: fehér keresztben ferdén felfele futó „NEAK” feliratot tartalmazó nyomat.

7.3.5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG CÍMER SZIMBÓLUMA
A címer szimbóluma:
A címer színe: zöld/fehér nem színezett;
Magassága: 12,5 mm, árnyékolt
Árnyékolás: az árnyékolás egységes szabályai szerint árnyékolással kell megjeleníteni
Alkalmazandó szabvány:
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a Magyar Köztársaság címerének ábrázolásáról szóló MSZ 3500, a nemzeti címerre, egyéb
logókra vonatkozó a Magyar Szabványban rögzített előírásokat kérjük figyelembe venni!
Elhelyezkedése:
Függőlegesen: a kereszt teteje az aláíró csík felső széle és a kártya felső széle között legyen,
de legalább 2 mm-re a kártya felső szélétől,
Vízszintesen: jobb oldala a kártya jobb szélétől 5 mm-re legyen.
7.3.6 SZÖVEGMEZŐK
7.3.6.1 SZÖVEGMEZŐ 1.

A mező elhelyezése:
Az aláíró csík alatti középső sorvezetőtől az alsó sorvezető feletti 5mm-rel húzódó
képzeletbeli sorvezető vonalig, és a bal és jobb oldali függőleges vonalak között.
A szövegmező nincs kiemelve a háttérből!
A mező szövege:
„A közgyógyellátásra jogosult személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási
támogatásba befogadott:
a) járóbeteg-ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre,
b) egyes gyógyászati segédeszközökre,
c) az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra
Az a) pontban foglalt esetben a jogosult gyógyszer kerete összegéig, a b)-c) pontban
foglalt esetben pedig, a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár erejéig
vehető térítésmentesen igénybe a gyógyító ellátás.”
Betűtípus: Verdana True Type Italic
Betűnagyság: 4,5 pont
Pozíció és térköz: normál;
Betűszín: fekete.
Szöveg elhelyezése:
A mező tartományában arányosan középre pozícionálva. Vigyázat az utolsó bekezdés első
sora szélesebb, mint az adott tartomány, ez esetben a mezőből kilógóan jobbra és balra
arányosan kell elhelyezni!
Szövegigazítás:
Az első és utolsó bekezdés középre, a lista pedig balra igazított.
7.3.6.2 SZÖVEGMEZŐ 2.

A mező elhelyezkedése:
Az alsó sorvezetőt érintve, az alatt és a jobb oldali függőleges vonalat érintve attól balra.
A szövegmező nincs kiemelve a háttérből!
A mező szövege: Kiállító: NEAK
Betűtípus: Verdana True Type Italic
Betűnagyság: 3 pont
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Pozíció és térköz: normál;
Betűszín: fekete.
A szöveg igazítása: Jobbra igazított.
Szöveg elhelyezkedése:
Az alsó sorvezetőt érintve az alatt és a jobb oldali függőleges vonalhoz ütköztetve.
7.3.7 KÁRTYASZÁM ADATMEZŐ
Az adatmező 1 sávból áll.
Elhelyezkedés:
horizontálisan a kártya bal szélétől 5 mm-re, vertikálisan az alsó vízszintes sorvezetőn
fekszik rajta.
Jellemzők:
Magassága: 4 mm
Hossza: 22 mm
Színe: fehér
Árnyékolás:
Az árnyékolás célja egy olyan optikai hatás elérése, mintha a kártya a bal felső sarokból
lenne megvilágítva, ezért az árnyék a szövegbokszok bal és felső oldalán helyezkedjen el.
Az adatmezőnek nincs felirata.

7.3.8 KÁRTYA SORSZÁMA
Tartalma:
Mindegyik minta kártya sorszáma: 0 000 000 000 legyen.
Később a kezdő sorszám a nyertes ajánlattévővel kötendő szerződésben kerül megadásra,
amikor folyamatos sorszámozással fel kell majd tüntetni az adott kártya egyedi sorszámát.
A sorszám 10 karakterből áll.
Számozás módja: lézergravírozással kell felvinni.
Betűtípus: Verdana True Type,
Betűnagyság: 7 pont
Elhelyezés: a mezőben középre zártan, ezres osztással.

7.3.9 AJÁNLATTEVŐ NEVE, IMPRESSZUM
Tartalma: Ajánlattevő neve és az egyes gyártásokhoz tartozó impresszum szám.
Mérete: Verdana True Type betűtípus
Betűnagyság: 3 pont
Színe: fekete
Szöveg elhelyezkedése:
A kártya bal alsó sarkában közvetlenül az alsó sorvezető alatt,
a bal oldali függőleges vonaltól közvetlenül jobbra.
Szöveg igazítása: balra igazított.
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7.4 EGYÉB KÖVETELMÉNYEK
MINTAKÁRTYÁK ALÁÍRÓ CSÍKJA
A benyújtandó mintakártyákat aláíró csík nélkül elfogadjuk, viszont a nyertes által szállítandó
terméknek „NEAK” feliratos aláíró csíkkal kell rendelkeznie.
7.4.2 A MEGSZEMÉLYESÍTÉSHEZ HASZNÁLATOS INFORMATIKAI RENDSZER
A kártya megszemélyesítése a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és az egészségbiztosítási
pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által alkalmazott a
közgyógyellátási igazolvány ügykezelését támogató elektronikus nyilvántartási programrendszer
(KGYI alkalmazási rendszer) segítségével történik.
8. SZELLEMI JOGOK
Tipográfiai jogok: Verdana True Type
Trade mark Microsoft designed by Matthew Carter, http://www.microsoft.com/typography

58

F082/36-12/2017

IV.
Adásvételi szerződés -tervezet
(FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE)

Szerződő felek: I./ Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
székhely: 1139 Budapest, Váci út 73/A.
adószám: 15328326-2-41
bankszámlaszám: ……………………..
Magyar Államkincstárnál vezetett NEAK Ellátási számla
képviselő: Kiss Zsolt ellátási főigazgató-helyettes
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő vagy NEAK
II./
székhely:
adószám:
bankszámlaszám:
cégjegyzék száma:
képviselő:
mint Eladó, a továbbiakban Eladó vagy Nyertes Ajánlattevő
Vevő és Eladó a továbbiakban együttesen: „Felek”
(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel.
Előzmény:
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) közösségi értékhatárt el nem érő és egyben
nemzeti értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljárást indított „az Európai
Egészségbiztosítási Kártya és a Közgyógyellátási Igazolvány 2018. évi kiadásához
szükséges nyers kártyatest beszerzése” tárgyában; az Ajánlati Felhívás és
Dokumentációban részletezett feltételek szerint.
A lefolytatott eljárás eredményeként Vevő az Eladót hirdette ki nyertesnek, így az
ajánlattételi felhívás („Felhívás”) és a nyertesként kihirdetett ajánlat („Ajánlat”) tartalma
alapján Felek között az alábbi szerződés („Szerződés”) jött létre.
1./
A szerződés tárgya és mennyisége:
a./
Jelen Szerződés tárgya a 2018. évre beszerzendő 512.308 db Európai Egészségbiztosítási
Kártya és 180 ezer db Közgyógyellátási Igazolvány kiadásához szükséges kártyatest
jövőbeli kiszállítása a jelen Szerződés, az Ajánlati Felhívás és Dokumentáció, valamint az
Ajánlat tartalmának megfelelően, a Vevő designváltási igénye szerint. Vevő a
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designváltást a Szerződés időtartama alatt, megrendelései során maximum öt (5)
alkalommal igényelheti az Eladótól.
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya tekintetében az opció mértéke (+)30%, a
Közgyógyellátási Igazolvány tekintetében az opciómértéke (+)30 %.
A szerződés alapmennyisége összesen 692.308 db, az opcióval növelt összmennyisége
pedig 900 000 db. Az összmennyiségen belül Vevő élni kíván az átcsoportosítás
lehetőségével.
Az összmennyiségen belül Ajánlatkérő élni kíván az átcsoportosítás lehetőségével. Az
átcsoportosítások mértéke a rendelendő kártyatest típusának meghatározása alapján a
rendelkezésre álló raktárkészletek és a felmerülő igények figyelembe vétele alapján
történik Vevő által.
b./
A Felek közötti szerződéses jogviszonyban a Vevő által kiadott Ajánlati Felhívás és
Dokumentáció, valamint az Eladó által adott Ajánlat rendelkezései is kötelezően
alkalmazandók, a Szerződéshez való külön mellékleti csatolás hiányában is.
c./
A megrendelés kizárólag a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező, 1. számú
mellékletében foglalt kritériumok alapján elkészült termékekre terjed ki, azzal, hogy Eladó
a magyar szabvány, illetve egyéb a Szerződés tárgyát képező termékre irányadó
jogszabályok, szabványok és szakmai szokványok (a biztonsági okmányok védelmének
rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott
„C” okmányvédelmi kategóriára előírt biztonsági követelmények) szerinti I./ osztályú
teljesítésre köteles.
d./
Eladó kijelenti, hogy a legyártott és legyártandó kártyákhoz semmilyen szerzői joga nem
kapcsolódik a Szerződés hatálya alatt és azt követően sem.
e./
Eladó jelen Szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a Vevő az általa a későbbiekben indítandó beszerzési, illetve közbeszerzési
eljárás(ok)ban a kártyákat mintaként az Ajánlat(tétel)i Felhíváshoz, illetve az Ajánlati
Dokumentációhoz mellékletként csatolja, vagyis az eljárásokban felhasználja, bármiféle
külön hozzájárulás nélkül.
2./
A szerződéses ár:
Vevő - Eladó szerződésszerű teljesítése esetén – a következő ellenértéket köteles
megfizetni:
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Megajánlott
mennyiség
(db)

Termék
megnevezése
Európai Egészségbiztosítási
kártya

alapmennyiség: … db
30 % opció: ….. db
összmennyiség: …. db

Közgyógyellátási igazolvány

alapmennyiség: … db
30 % opció: ….. db
összmennyiség: …. db

Nettó
egységár
(HUF/db)

Nettó összár
(HUF)

∑ Nettó összesen*:
*opcióval növelt összmennyiség: 900.000 db
Eladó szerződésszerű teljesítése esetén az opcióval növelt1 vételár összesen nettó
…………………………..,- Ft, azaz ………………………………. forint plusz ………………………..,- Ft azaz
…………………………………. forint ÁFA, amely összesen bruttó …………………………..,- Ft azaz
………………………………………… forint.
A szerződéses ár magában foglalja a Termék árát, a szakmailag szokásos csomagolás
költségét, valamint a teljesítési helyre való eljuttatással és átadással kapcsolatban
felmerülő mindennemű költséget és Eladó hasznát, továbbá a kártyatesteken látható
NEAK specifikus jelölések (szöveg, illetve grafikus elemek) tartalmában bekövetkező
esetleges változtatások költségeit is.
3./
A teljesítés helye:
A teljesítés helye a Vevő székhelye: 1139 Budapest, Váci út. 73/A.
4./
Szállítási határidő:
Eladó köteles jelen Szerződés aláírását követően három (3) naptári napon belül a 86/1996.
(VI. 14.) Korm. rendeletben meghatározott engedélyezési eljárást elindítani és az
engedélyrendelkezésre állását követő öt (5) naptári napon belül – részteljesítésként - Vevő
részére leszállítani 100.000 darab Európai Egészségbiztosítási Kártya és 100.000 darab
Közgyógyellátási igazolvány kiadásához szükséges nyers kártyatestet a Vevő által
megnevezett design szerinti kivitelben.
Eladó jelen Szerződésben foglalt fennmaradó mennyiséget Vevő írásbeli megrendelései
alapján köteles leszállítani, a Vevő igényeinek megfelelően, az általa kért mennyiségben és
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fajta szerint, a megrendelés kézhezvételétől számított 10 (tíz) naptári napon belül a Vevő
által megnevezett design szerinti kivitelben.
Eladó tudomásul veszi, hogy az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiadásához szükséges
nyers kártyatestnek az ……………….. (A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSEKOR KERÜL MEGADÁSRA)
sorszámmal, míg a Közgyógyellátási igazolvány kiadásához szükséges nyers kártyatestnek a
……………… (A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSEKOR KERÜL MEGADÁSRA) sorszámmal kell
kezdődnie.
A teljes mennyiséget Eladó legkésőbb 2018. december 31. napjáig köteles leszállítani
Vevő részére. Az utolsó tételre vonatkozó lehívásra, az opció lehívására, valamint a fenti
mennyiségeken belüli átcsoportosításra a szerződés időbeli hatályán belül legfeljebb
addig az időpontig van lehetőség, ami a lehívástól 2018.12.31-ig történő szerződésszerű
teljesítést lehetővé teszi. Ennek megfelelően az utolsó tételre vonatkozó lehívás, az opció
lehívás, valamint az 1.a) szerződéspontban foglalt mennyiségeken belüli átcsoportosítások
megküldésének végső határideje:
- 50 000 darab feletti lehívásra kerülő mennyiség esetén 2018. október 15. napja,
- 50 000 darab vagy az alatti lehívásra kerülő mennyiség esetén 2018. október 31.
napja.
5./
Áruátvétel:
A megrendelt kártyatesteket zárt, roncsolás-mentesen nem bontható csomagolásban kell
leszállítani. A zárt csomagoláson fel kell tüntetni a csomagolásban lévő kártyatest
megnevezését, valamint az első és utolsó kártya sorszámát.
A mennyiségi áruátvétel a teljesítés helyén történik. A fuvarozótól a Vevő képviselője
jogosult a Terméket a fuvarokmányon feltüntetett csomagolási egységek szerint átvenni.
Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a termék egyedi azonosítóját, a csomagolási
egységeken is feltünteti az ügyviteli azonosíthatóság érdekében. A csomagolási
egységeken felismerhető sérüléseket, vagy a csomagolási egység hiányát a fuvarozóval
felvett jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
Amennyiben a csomagolási egységen a Vevő áruhiányt észlel, úgy tartozik erről az Eladót
haladéktalanul értesíteni, és a további áruvizsgálatot a két szerződő fél képviselőjének
jelenlétében lefolytatni. Az áruhiányról jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az Eladó
képviselője az értesítést követő 24 órán belül nem jelenik meg, úgy a Vevő jogosult a
további áruvizsgálatot az Eladó költségén minőségellenőrző szerv jelenlétében lefolytatni.
Amennyiben a Termék minőséghibásnak bizonyul, úgy az Eladó köteles az azonos gyártási
folyamatból származó teljes termékmennyiséget saját költségén haladéktalanul
kifogástalan termékre cserélni.
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Amennyiben az Eladó hibájából a cserére nem kerülhet sor, úgy a Vevő jogosult
helyettesítő Termék soron kívüli beszerzésére, és az ebből eredő többletköltségnek az
Eladóra történő hárítására.
6./
Együttműködés a teljesítés során:
a./
Eladó köteles a szerződés teljesítése során Vevővel szorosan együttműködni, Eladónak a
szerződés teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az az adott helyzetben általában
elvárható, Vevőnek pedig ugyanilyen módon elő kell segítenie a teljesítést.
b./
Vevő és Eladó megállapodik abban, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy a felmerülő
szakmai problémák gyors megoldása érdekében mindkét fél szakmai konzulenst jelöl ki,
akiknek jogában áll a jelen szerződéssel kapcsolatban minden felmerülő szakmai
kérdésben nyilatkozatot tenni.
A Vevő részéről a Szerződés teljesítésével kapcsolatos teendők intézésére és
jognyilatkozat tételére, a NEAK Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási
Főosztályának mindenkori Főosztályvezetője jogosult.
Vevő részéről szakmai kapcsolattartásra kijelölt személy a NEAK Nemzetközi Kapcsolatok
és Jogviszony Nyilvántartási Főosztályának kijelölt munkatársa:
Név: Bőszén Mária
Telefon: 06-1/298-2568/ 4426. mellék
E-mail: bakk.jt@neak.gov.hu
Eladó részéről a Szerződéssel kapcsolatban jognyilatkozat tételére jogosult személy:
Név:
Cím:
Tel:
E-mail:
Eladó részéről a Szerződéssel összefüggésben ügyintézésre kijelölt személy:
Név:
Cím:
Tel:
E-mail:
Eladó tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 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
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megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt
haladéktalanul értesíti.
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
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában meghatározott
feltétel;
b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában meghatározott
feltétel.
c./
Eladó tudomásul veszi, hogy a 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben meghatározott
biztonsági okmány, illetve az annak előállításához szükséges okmányalkatrészek
előállításához szükséges engedély megléte az első eseti megrendelés megküldésének
feltétele.
7./
Titoktartási kötelezettség:
A Szerződő Felet a teljesítés során tudomására jutott adatok és információk tekintetében
teljes körű titoktartási kötelezettség terheli, és köteles a Vevőre vonatkozó valamennyi
titoktartási rendelkezést betartani.
Eladó tudomásul veszi, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit alapján - a NEAK által
rendelkezésükre bocsátott személyes és különleges adatokat csak a szerződés hatálya alatt
és olyan mértékben kezelheti, amilyen mértékben a szerződésben rögzített feladat
ellátásához elengedhetetlenül szükséges figyelembe véve a hivatkozott jogszabály
adatkezelésre vonatkozó értelmező rendelkezését. Eladó továbbá köteles az egészségügyi
és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII.
törvény rendelkezéseit is betartani.
Eladó kötelezettséget és egyben kártérítési felelősséget vállal azért, hogy a szerződés
teljesítése során minden, a NEAK-kal kapcsolatban tudomására jutott adatot, minősített
adatot, információt csak szerződéses kötelezettsége teljesítéséhez használhatja fel, azokat
kizárólag a NEAK előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulásával adhatja át harmadik
személy részére, a szerződés megszűnésével egyidejűleg ezen adatokat, információkat,
iratokat, az ezekről készült másolatokat köteles a NEAK-nak visszaszolgáltatni,
adathordozóiról törölni, illetve megsemmisíteni.
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Eladó kötelezettséget és egyben kártérítési felelősséget vállal továbbá azért, hogy a feladat
teljesítése során bármilyen módon tudomására jutott, illetve birtokába került adatot,
minősített adatot, tényt, információt bizalmasan kezeli, nem teszi hozzáférhetővé, azokat
titokként megőrzi, nem hozza nyilvánosságra, valamint nem használja fel a jelen
szerződésen kívül eső, általa folytatott tevékenysége során. Tudomásul veszi, hogy azokat
kizárólag a NEAK előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulásával adhatja át harmadik
személy részére.
Eladó tudomásul veszi, hogy a titoktartásra vonatkozó,
kötelezettségvállalása időbeli korlátozás nélkül érvényes.

a

fentiekben

leírt

Eladó kijelenti, hogy kártérítési felelőssége körében köteles megtéríteni a NEAK
valamennyi, a jelen pontban vállaltak megsértésére visszavezethető vagyoni kárát, illetve a
Ptk. 2:52 § szerinti sérelemdíját.
Eladó tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség megsértésének polgári és
büntetőjogi jogkövetkezményeiért a mindenkor hatályos jogszabályban foglaltak szerinti
büntetőjogi és polgári jogi szabályok szerint felel.
A titoktartási kötelezettség megszegése esetén a NEAK kártalanítási kötelezettség nélkül
azonnali hatállyal jogosult a szerződést felmondani.
Nem jelenti a titoktartási kötelezettség Eladó általi megsértését az, amennyiben az Eladó
maga is megrendelést küld a Termékre vonatkozóan a Terméket előállító gyártók részére.
Eladó tudomásul veszi, hogy a költségvetési pénzeszközöknek a költségvetési szervek körén
kívüli felhasználását az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
jogosult ellenőrizni. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy – a költségvetési pénzeszközök
nyilvánossága érdekében – üzleti titok címén nem tagadhatják meg a jelen Szerződés
lényeges tartalmáról történő tájékoztatást.
8./
Szavatosság, jótállás:
Az Eladó szavatolja, hogy a Szerződés tárgyát képező Termék megfelel az Ajánlati Felhívás
és Dokumentációban, valamint jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú
mellékletében meghatározott szakmai és műszaki paramétereknek.
Eladó a jelen Szerződés tárgyát képező termékre a szállítástól számított 5 évi időtartamra
minőségi garanciát vállal.
9./
Szállítási késedelem, kötbér, teljesítési biztosíték:

65

F082/36-12/2017

Amennyiben az Eladó a határidőben való teljesítésben bármilyen okból akadályoztatva
van, köteles erről a Vevőt haladéktalanul írásban tájékoztatni az ok megjelölésével.
Vevő a Szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségként a késedelmes, hibás
teljesítés, továbbá az Eladó érdekkörében felmerült okok miatti meghiúsulás esetére
kötbérfizetési kötelezettséget köt ki.
A kötbér mértéke a késedelmesen vagy hibásan leszállított termék(ek) nettó ellenértéke
után számítva napi 1 %, legfeljebb azonban a termék(ek) nettó ellenértékének 10 %-a.
Eladó 10 munkanapot meghaladó késedelme (a kötbérmaximum elérése) esetén Vevő
jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Eladó a hibás teljesítési kötbér maximumának elérése esetén jogosult a szerződés azonnali
hatályú felmondására.
A szerződés meghiúsulása (így különösen: ha az Ajánlattevő a teljesítést megtagadja vagy a
Ajánlatkérő azonnali hatályú felmondást közöl) esetén az Ajánlattevő meghiúsulási kötbért
köteles fizetni, melynek mértéke: a teljes nettó szerződéses érték 20%-a.
Hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbérre a késedelmi kötbér szabályai
megfelelően alkalmazandók.
Késedelmes teljesítés esetén a megrendelés napja és a kártyatestek kiszállításának napja
között eltelt idő, míg hibás kártyatest szállítása esetén a hiba Eladóval történő írásbeli
közlése és a hibás kártyatest cseréje között eltelt napok száma képezi a kötbérszámítás
alapját.
A kötbérfizetésen túlmenően Vevő fenntartja magának a jogot a késedelmes, vagy hibás
teljesítéssel, illetve a meghiúsulással összefüggésben felmerült kártérítési követelés
érvényesítésére. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér és a hibás
teljesítési kötbér érvényesítését kizárja.
A Ptk. 6:187. § (1)-(2) bekezdéseire tekintettel: a késedelmi és meghiúsulási kötbér nem
érvényesíthető egyszerre. A hibás teljesítési kötbér alkalmazásával párhuzamosan nincs
lehetőség szavatossági igény érvényesítésére.
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján Eladó pénz fizetésére kötelezheti magát arra az
esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a Szerződést.
Vevő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat a Kbt. 143. § (1)-(3) bekezdésében
foglalt feltételek bekövetkezése esetén, figyelemmel a Ptk. 6:213. §-ában foglaltakra.
Vevő a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján teljesítési biztosítékot kér a szerződés hatályának
időtartamára, azzal, hogy a bankgarancia formájában nyújtott teljesítési biztosítéknak
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legkésőbb a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti teljesítési igazolás kiadásának napjáig
érvényben kell maradnia.
A Vevő részére nyújtandó teljesítési biztosítékot az Eladónak a szerződés
hatálybalépésekor kell a Vevő rendelkezésére bocsátania. A teljesítési biztosíték
teljesíthető – az Eladó választása szerint – óvadékként az előírt pénzösszegnek a Vevő
Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01743991-00000000 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.
A teljesítési biztosíték összege az áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százalékának
megfelelő összeg, azzal, hogy ezen összeget lefelé százezer forintra kell kerekíteni.
Eladó a Szerződésből eredő kötelezettség biztosítékaként mindösszesen ………………. Ft,
azaz …………………. forint összegű teljesítési biztosítékot nyújt Vevő részére, melynek
igazolása a jelen Szerződés elválaszthatatlan, 2. számú mellékletét képezi.
10./
Fizetés esedékessége és a fizetés feltételei:
a./
Az Eladó az egyes rész-szállításokat követően jogosult számlázni, akként, hogy köteles az
általa kiállított számlához csatolni a teljesítést – áruátvételt – igazoló szállítólevelet vagy
fuvarokmányt. A számla melléklete minden esetben az átvételt igazoló okmány, mely
egyértelműen rögzíti az átadott mennyiségeket, az átadás időpontját és az átvevő
megnevezését, valamint az átadó és átvevő aláírását és a két fél bélyegzőjének
lenyomatát.
b./
Az átvételt az átvevő aláírásával, dátummal és a felhasználó bélyegzőjével igazolja.
Amennyiben a számláról, illetve a szállítólevélről a fenti adatok hiányoznak, a számlát az
Eladó részére a Vevő visszaküldi.
c./
Eladó részére kifizetés kizárólag a 10./ pont a./ és b./ alpontjaiban meghatározott
alakiságok és a számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek
maradéktalanul megfelelő számla Vevő részére történt átadását követően eszközölhető.
Fizetés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. §
(1)-(2) bekezdése szerint – a NEAK Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási
Főosztály főosztályvezetője által – a szerződésszerű teljesítést követően – ellenjegyzett
teljesítést igazoló okmány és a Vállalkozó által kiállított, cégszerűen aláírt és benyújtott – a
NEAK Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási Főosztály főosztályvezetője
által ellenjegyzett – számla alapján, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon
belül átutalással történik a Kbt. 135. § (1), valamint (5)-(6) bekezdéseiben, továbbá a Ptk.
2:52 és 6:155. §-ában foglaltak figyelembe vételével. Előleg fizetésére nincs mód.
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d./
Eladó tudomásul veszi, hogy a részére történő kifizetés során alkalmazásra kerülnek a
2003. évi XCII. tv. 36/A §-ának rendelkezései.
A 2003. évi XCII tv. 36/A §. (1) bek. rendelkezései szerint, a közbeszerzések teljesítéséhez
kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt.
szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti
alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó
módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe
vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben
fizethet, ha:
a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított
30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban.
A 2003. évi XCII tv. 36/A §. (6) bek. rendelkezései szerint, az (1)-(4) bekezdések
rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy és a
nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel,
hogy az ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési
biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik.
Eladó alvállalkozó(i)ra vonatkozóan tett nyilatkozatát - mely a szerződés 3. számú
elválaszthatatlan mellékletét képezi - a szerződés hatálybalépésekor szükséges
benyújtani.
11./
Fizetési késedelem, késedelmi kamat:
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben egymással szemben fizetési
kötelezettségük keletkezik és azt késedelmesen teljesítik, úgy a késedelembe eső fél a Ptk.
késedelmi kamatra vonatkozó általános rendelkezései szerint meghatározott késedelmi
kamatot köteles fizetni a másik fél részére a késedelem teljes időtartamára.
12./
A szerződés hatálya:
Jelen Szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és az azt követő
12. hónap utolsó napjáig tart. A szerződés meghosszabbítható, legfeljebb egy alkalommal,
12 hónapra, mindenben változatlan szerződéses feltételekkel.
13./
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A jognyilatkozatok:
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződéssel összefüggésben kizárólag
írásban tehető a másik féllel szemben hatályos jognyilatkozat, a szóban tett
jognyilatkozatot Felek érvénytelennek tekintik.
14./
Alkalmazandó jog:
A szerződésben nem szabályozott kérdésekre az új Ptk. valamint a Kbt. hatályos
rendelkezései, továbbá az 1./ pontban megjelölt tevékenységre vonatkozó jogszabályok
az irányadóak.
15./
Jogviták esetére alávetési nyilatkozat:
Szerződő Felek kijelentik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdések
rendezésének elsődleges eszközének a képviselőik közötti haladéktalan egyeztetést
tekintik. Jogviták esetén kikötik Magyarország joghatóságát, a magyar anyagi és
eljárásjogi jogszabályok alkalmazását, peres és peren kívüli eljárás nyelvének a magyar
nyelvet, az igény érvényesítésének helyeként a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
rendes bíróságot.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a következő melléklet:
- 1. számú melléklet: Az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a Közgyógyellátási
Igazolványra vonatkozó műszaki előírások
- 2. számú melléklet: Teljesítési biztosíték
- 3. Nyilatkozat alvállalkozókról
Jelen szerződés hat (6) egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet
szerződő felek – mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés után
jóváhagyólag írtak alá.
Budapest, 2018.

„

”

Budapest, 2018.

„

Kiss Zsolt
ellátási főigazgató-helyettes
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Vevő

Eladó

Jogi ellenjegyzés:
Közbeszerzési ellenjegyzés:
Pénzügyi ellenjegyzés:
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1. számú melléklet

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a Közgyógyellátási Igazolványra
vonatkozó műszaki előírások
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2. számú melléklet
Teljesítési biztosíték
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3. számú melléklet
Nyilatkozat alvállalkozókról
Alulírott ………………….(név), mint a ……………………………. (cégnév) (székhely:……………………..;
cégjegyzékszám:………………………..; adószám:………………………..) Nyertes Ajánlattevő arra
jogosult képviselője polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul
kijelentem, hogy a ……………………… (cégnév), mint Nyertes Ajánlattevő és a NEAK, mint vevő
között „az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a Közgyógyellátási Igazolvány 2018. évi
kiadásához szükséges nyers kártyatest beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban kötött
Szerződés teljesítésében a teljesítésbe bevontan az alábbi alvállalkozók vesznek részt,
továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott szerződés
megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
Alvállalkozó 1.[1]
Az alvállalkozó megnevezése:
Képviselőjének neve:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám
Telefon:
Telefax:
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési
eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a
szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától
bevont alvállalkozó[2]
Alvállalkozó 2.
Az alvállalkozó megnevezése:
Képviselőjének neve:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám
Telefon:

[1]

Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben
részt vesz.
[2]

A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont
alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat
megrendelő részére történő bejelentésének napja!
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Telefax:
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési
eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a
szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától
bevont alvállalkozó[3]
Alvállalkozó 3.
Az alvállalkozó megnevezése:
Képviselőjének neve:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám
Telefon:
Telefax:
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési
eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a
szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától
bevont alvállalkozó[4]
(keltezés – hely, idő) ……………….., 201………………..
……………………………………………….
(cégnév)
(képviselő neve)
(képviselő beosztása)
[cégszerű aláírás szükséges]

[3]

A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont
alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat
megrendelő részére történő bejelentésének napja!
[4]

A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó
bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő
bejelentésének napja!
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V.
Benyújtandó dokumentumok jegyzéke
-

-

-

-

-

-

Tartalomjegyzék
Felolvasólap (KD 1. sz. melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan (KD 2. sz. melléklet)
A Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat a teljesítési biztosíték – Kbt. 134. §(4)
bekezdésében előírt – határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról (KD. 3. sz.
melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény előzetes
igazolására a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint (KD. 4. sz. melléklet)
Ajánlattevő referenciára vonatkozó nyilatkozata vagy referenciaigazolás – Ajánlatkérő
Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására szükséges benyújtani! (KD. 5/A. sz.
melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevont személyekről - Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerinti felhívására szükséges benyújtani! (KD. 5/B. sz. melléklet)
A teljesítésbe bevont személy nyilatkozata a teljesítés során történő rendelkezésre
állásról - Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására szükséges benyújtani!
(KD. 5/C. sz. melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés alapján (KD. 6. sz. melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében (KD. 7/A. sz.
melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében (KD. 7/B. sz.
melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján (KD. 8. sz. melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján – nemleges tartalmú nyilatkozat esetén is
(KD. 9. sz. melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésre vonatkozóan (KD. 10. sz. melléklet)
Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata, 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 (KD. 11.
sz. melléklet)
Azon igazolás(ok) vagy egyéb releváns információ(k) feltüntetése, amelyekhez az eCertis rendszerben igazolásra alkalmas ingyenes elektronikus adatbázisba belépve
közvetlenül hozzájuthat Ajánlatkérő, megadva a nyilvántartások pontos elérési
útvonalát. Az Európai Unió bármely tagállamában működő, nem magyar nyelvű
nyilvántartás esetén az Ajánlatkérő kéri a releváns igazolás vagy információ magyar
nyelvű felelős fordításának benyújtását (adott esetben) (KD. 12. sz. melléklet)
Nyilatkozat változásbejegyzési kérelem tekintetében (nemleges tartalmú nyilatkozat
esetében is) (KD. 13. sz. melléklet)
Nyilatkozatot a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdése szerint (KD. 14. sz. melléklet)
Ajánlattevő előzetes nyilatkozata a 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet alapján (KD. 15. sz.
melléklet)
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-

-

-

-

-

A 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben megfogalmazott biztonsági okmány, illetve az
annak előállításához szükséges okmányalkatrészek gyártásához szükséges engedély
(AJÁNLATKÉRŐ ÁLTALI ELSŐ EGYEDI MEGRENDELÉS LEADÁSÁT MEGELŐZŐEN
SZÜKSÉGES BENYÚJTANI AJÁNLATTEVŐNEK, AJÁNLATKÉRŐ KÜLÖN ÍRÁSBELI
FELHÍVÁSÁRA) (KD. 16. sz. melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján (KD. 17. sz. melléklet)
Erőforrást biztosító szervezet nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) – (8) bekezdésében
meghatározottakról (KD. 18. sz. melléklet) - (adott esetben)
Erőforrást biztosító szervezet nyilatkozata a műszaki, illetve szakmai alkalmassági
követelmény előzetes igazolására a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint (KD. 19. sz.
melléklet) - (adott esetben)
Erőforrást biztosító szervezet referenciára vonatkozó nyilatkozata vagy
referenciaigazolás – Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására szükséges
benyújtani! (KD. 20. sz. melléklet) - (adott esetben)
A cégjegyzésre jogosult személy(ek) (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott) aláírási
címpéldánya, vagy aláírás mintája (a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerint – ügyvéd által
ellenjegyzetten), illetve a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében
az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás
eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya – a meghatalmazásnak
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását. (KD. 21. sz. melléklet) – (adott esetben)
Felelős fordítás (KD. 22. sz. melléklet) - (adott esetben)
Közös ajánlattétel esetén az együttműködésükről szóló megállapodást (KD. 23 sz.
melléklet) - (adott esetben)
Nyilatkozat alvállalkozókról - Ajánlatkérő felhívására szerződéskötéskor szükséges
benyújtani! (KD. 24. sz. melléklet)
Adatlap (KD. 25 sz. melléklet)
A szakmai ajánlat részeként az ajánlattal együtt beadandó 5-5 db termékminta (KD. 26
sz. melléklet)
A papíralapon beadott ajánlattal mindenben megegyező 1 db elektronikus másolat
(CD/DVD-re másolva)

A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a
dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók!
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KD 1. sz. melléklet
FELOLVASÓLAP
„az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a Közgyógyellátási Igazolvány 2018. évi
kiadásához szükséges nyers kártyatest beszerzése”
NYT. SZÁM: F082/36/2017.
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő cégjegyzék száma:
Ajánlattevő adószáma:
Telefonszáma:
Telefax száma:
E-mail címe:

…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………..............
Megajánlatott
mennyiség
(db)

Termék
megnevezése
Európai Egészségbiztosítási
kártya

Nettó
egységár
(HUF/db)

Nettó összár
(HUF)

alapmennyiség: ….. db
30 % opció: ………... db
összmennyiség: ….. db
alapmennyiség: …. db

Közgyógyellátási igazolvány 30 % opció: ……….. db
összmennyiség: …. db

∑ Nettó összesen*:
*opcióval növelt összmennyiség: 900.000 db
Ajánlatkérő a Nettó egységár HUF/db mezők értékét 2 tizedesjegy (század) pontosságig
veszi figyelembe és értékeli (a megadott értékek formátuma: x,xx).
Ajánlatkérő a Nettó összár HUF tekintetében a kerekítés szerinti egész számot veszi
figyelembe.
Fent rögzítetteket Ajánlatkérő kéri az ajánlat benyújtása során figyelembe venni.
Kelt: ……………………………., 2018. év ……………….. hó …. nap
………………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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KD 2. sz. melléklet
NYILATKOZAT A KBT. 66. § (2) BEKEZDÉSRE VONATKOZÓAN
Tisztelt Ajánlatkérő!
Alulírott(ak),
mint
a
(cég
megnevezése,
címe)
………………………………..…....
kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő „az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a
Közgyógyellátási Igazolvány 2018. évi kiadásához szükséges nyers kártyatest beszerzése”
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:
Megajánlatott
mennyiség
(db)

Termék
megnevezése

Nettó
egységár
(HUF/db)

Európai Egészségbiztosítási
kártya

alapmennyiség: … db
30 % opció: ….. db
összmennyiség: …. db

Közgyógyellátási igazolvány

alapmennyiség: … db
30 % opció: ….. db
összmennyiség: …. db

Nettó összár
(HUF)

∑ Nettó összesen*:
*opcióval növelt összmennyiség: 900.000 db
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.
A megajánlott termékre a szállítástól számított 5 évi időtartamra minőségi garanciát
vállalunk.
Kelt: ……………………………., 2018. év ……………….. hó …. nap
………………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása
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KD. 3. sz. melléklet
A Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat a teljesítési biztosíték – Kbt. 134. § (4)
bekezdésében előírt – határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról

Alulírott ……………………………………… a ……………………………………………………….. mint Ajánlattevő
képviselője nyilatkozom, hogy „ az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a Közgyógyellátási
Igazolvány 2018. évi kiadásához szükséges nyers kártyatest beszerzése”
tárgyú
közbeszerzési eljárásban kért teljesítési biztosítékot határidőben rendelkezésre bocsátjuk.

Kelt: ……………………………., 2018. év ……………….. hó …. nap
…………………………………………..
cégszerű aláírás
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KD. 4. sz. melléklet
Ajánlattevő nyilatkozata a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmény előzetes
igazolására a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint
Alulírott ……………………………………………, mint a(z) ………………………….. ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője „az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a
Közgyógyellátási Igazolvány 2018. évi kiadásához szükséges nyers kártyatest beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
nyilatkozom, hogy az ajánlattevő által igazolni kívánt műszaki, illetve szakmai alkalmassági
követelmények teljesülnek. Az ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást
megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait/igazolásokat az alkalmassági
követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdése szerinti
felhívására benyújtja.
Kelt: ……………………………., 2018. év ……………….. hó …. nap
…………………………………………..
cégszerű aláírás
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KD. 5/A. sz. melléklet
Ajánlattevő referenciára vonatkozó nyilatkozata (minta)1
AJÁNLATKÉRŐ KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI FELHÍVÁSÁRA SZÜKSÉGES BENYÚJTANI!
Alulírott ....................................., mint a(z) .................................................. ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője * - az eljárást megindító közbeszerzési dokumentációban
foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás
gondos áttekintése után – nyilatkozom, hogy a(z)
„az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a Közgyógyellátási Igazolvány 2018. évi
kiadásához szükséges nyers kártyatest beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított hat éven belül (72 hónap)
elkezdett, három évben (36 hónapban*) teljesített összesen legalább 10.000 db legalább
három színnel nyomtatott kártyatest eredményes szállítására vonatkozó referenciák a
következők:

Szerződő fél
megnevezése,
címe

Szerződő fél
kapcsolattartó
ja,
telefonszáma

A szerződés
tárgya

A szerződés
mennyisége
(db)

A teljesítés
időpontja
(év/hó/nap)

A teljesítés az
előírásoknak és a
szerződésnek
megfelelően
történt?

Kelt: ……………………………., …….. év ……………….. hó …. nap
…………………………………………..
cégszerű aláírás
*36 hónap: Az eljárást megindító felhívás megküldésének konkrét napjától kell visszafelé számítani 3x12 hónapot.
Nem naptári évet jelöl! (Pl.: Az ajánlati felhívás megküldésének napja: 2018. április 10. – visszafelé számított 12 hónap:
2017. április 10., 24 hónap: 2016. április 10., 36 hónap: 2015. április 10.)

1

Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) az műszaki és szakmai alkalmasságról szóló igazolást vagy nyilatkozatot a Kr. 23. §-a
szerint nyújthatja be.
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vagy
REFERENCIAIGAZOLÁS2
KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI FELHÍVÁSÁRA SZÜKSÉGES BENYÚJTANI!

2

Ajánlattevő (közös Ajánlattevő) az műszaki és szakmai alkalmasságról szóló igazolást vagy nyilatkozatot a Kr. 23. §-a
szerint nyújthatja be.
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KD. 5/B. sz. melléklet
Ajánlattevő nyilatkozata
a teljesítésbe bevont személyekről
AJÁNLATKÉRŐ KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI FELHÍVÁSÁRA SZÜKSÉGES
BENYÚJTANI!

Alulírott ……………………, mint Ajánlattevő „az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a
Közgyógyellátási Igazolvány 2018. évi kiadásához szükséges nyers kártyatest beszerzése”
tárgyú eljárásban nyilatkozom,hogy az eljárás során az alábbi személyeket kívánom
bevonni a teljesítésbe:
Megnevezés

Képzettség

Jelenlegi foglalkoztató

Szakmai
tapasztalat
követelmény

Kelt: ……………………………., …….. év ……………….. hó …. nap
…………………………………………..
cégszerű aláírás
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KD. 5/C. sz. melléklet
A teljesítésbe bevont személy nyilatkozata
a teljesítés során történő rendelkezésre állásról
AJÁNLATKÉRŐ KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI FELHÍVÁSÁRA SZÜKSÉGES
BENYÚJTANI!
Alulírott ……………………………………………….. nyilatkozom, hogy
(1) tudomásom
van
róla
és
hozzájárulásom
adom,
hogy
a……………………………………………………………….
mint
Ajánlattevő
a
Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő által indított „az Európai Egészségbiztosítási Kártya
és a Közgyógyellátási Igazolvány 2018. évi kiadásához szükséges nyers kártyatest
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban – a benyújtásra kerülő ajánlatban,mint
teljesítésbe bevonni kívánt szakembert megnevezzen, és egyúttal
(2) a nyilatkozattételhez szükséges mértékű információ birtokában nyilatkozom, hogyAjánlattevő nyertessége esetén – a szerződés teljesítésében részt kívánok venni,
illetve az adott esetben részt veszek és a szakterületemen részemre kiosztott feladat
elvégzését vállalom.

Kelt:

………………………………………………………..
aláírás
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KD 6. sz. melléklet

NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okokról
Alulírott, mint a
(cégnév)
(székhely)
kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője „az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a
Közgyógyellátási Igazolvány 2018. évi kiadásához szükséges nyers kártyatest beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy a
.…………………………………………………………………mint ajánlattevővel
szemben nem állnak fenn
a Kbt. 62. §. (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok, melyek szerint
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet
részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt
öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV.
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.)
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő
elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása,
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek
megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó
felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus
finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti
kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési
és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló
bűncselekmény;
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b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére
halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint
hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt
három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló
2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban
releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje
alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen
korlátozta;
g)3 közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján
véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált
döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;
h)4 korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy
hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem
került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a
kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis
adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a
Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős
- három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata
ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti
kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat),
amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok
értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot,
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló
igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi
közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás

3

Módosította: 2017. évi CLXXXVI. törvény 74. § 4.
Megállapította: 2016. évi CLX. törvény 18. § (1). Módosította: 2017. évi CLXXXVI. törvény 74.
§ 5.
4
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tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított
három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban
részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek
bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak
kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú
megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb)5 olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;
l)6 harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén
a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a
alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási - vagy annak megtámadására
irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági - határozatban megállapított és a központi
költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán
kívül nem lehet más módon orvosolni;
n)7 a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti
határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és
végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy
ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság
jogerősen - három évnél nem régebben - megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az
ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a
gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat
benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101.
cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság
mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2)
bekezdése szerinti végzésében megállapította;
p)8 a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben
részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem
régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására
irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította;

5

Módosította: 2017. évi CLXXXVI. törvény 74. § 6.
Módosította: 2017. évi CLXXXVI. törvény 74. § 7.
7
Módosította: 2017. évi CLXXXVI. törvény 74. § 8.
8
Megállapította: 2016. évi CLX. törvény 18. § (2). Módosította: 2017. évi CLXXXVI. törvény 74.
§ 9.
6
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q)9 súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a
Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben
meghozott határozata megállapította.
(2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem
vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság
esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő
szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel
rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő
hátrányok alól nem mentesült, vagy
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt
öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez
fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták,
aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy
felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja,
vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az
előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.
Kelt: ……………………………., ……. év ……………….. hó …. nap

…………………………………………..
cégszerű aláírás

9

Beiktatta: 2016. évi CLX. törvény 18. § (3). Módosította: 2017. évi CLXXXVI. törvény 74. § 10.
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F082/36-12/2017

KD 7/A. sz. melléklet
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a kizáró
okokról
NYILATKOZAT
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott kizáró okról*
Alulírott
…………………………………
a(z)
………….................................................
cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselőjeként nyilatkozom „az Európai
Egészségbiztosítási Kártya és a Közgyógyellátási Igazolvány 2018. évi kiadásához
szükséges nyers kártyatest beszerzése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 115. § (1) bekezdése szerinti, az uniós értékhatárt el nem érő és egyben a nemzeti
értékhatárokat elérő értékű, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban, a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, hogy az általam képviselt
gazdasági szereplő olyan társaságnak minősül, amelyet
- nem jegyeznek szabályozott tőzsdén
vagy
- szabályozott tőzsdén jegyeznek.
(a megfelelő választ kérjük aláhúzni)
Amennyiben az általam képviselt gazdasági szereplőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén,
n y i l a t k o z o m , hogy:
-

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. a)-f)
pontjai és alpontjai szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó
lakóhelye:
NÉV
………………………..
………………………..
………………………..

ÁLLANDÓ LAKÓHELY
………………………..
………………………..
………………………..

VAGY
- az általam képviselt gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló 2017. évi LIII.
törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. a)-f) pontjai és alpontjai szerinti
tényleges tulajdonosa.
Kelt: ……………………………., …... év ……………….. hó …. nap
(cégszerű aláírás)
*Igazolási mód: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában
foglaltak szerint.
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F082/36-12/2017

KD 7/B. sz. melléklet
NYILATKOZAT
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában meghatározott kizáró okról
Alulírott,
mint
a(z)
…………………………………………………………
cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 8. § i) pont ic) alpontjában foglaltaknak megfelelően, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kc) alpontja tekintetében ezennel felelősségem tudatában
nyilatkozom
hogy „az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a Közgyógyellátási Igazolvány 2018. évi
kiadásához szükséges nyers kártyatest beszerzése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése szerinti, az uniós értékhatárt el nem érő és
egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű, hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárásban, hogy
1. Van/Nincs** olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely a
társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik.
4. Amennyiben van, a társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy(ek) és/vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet(ek) az alábbiak:
Név
Székhely

Nyilatkozom továbbá, hogy a fent megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában
fennállnak/nem állnak fenn** a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
hivatkozott kizáró feltételek.
Kelt: ……………………………., …... év ……………….. hó …. nap
(cégszerű aláírás)

*Igazolási mód: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i)
pont ic) alpontjában foglaltak szerint.
**a megfelelő rész aláhúzandó, értelemszerűen kitöltendő!
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F082/36-12/2017

KD 8. sz. melléklet
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdésében előírt tartalommal
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
alapján
Alulírott(ak),
mint
a
(cégnév,
székhely,
adószám)
…………………………………
………………………………………………………………… kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai *
„az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a Közgyógyellátási Igazolvány 2018. évi
kiadásához szükséges nyers kártyatest beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban
kijelentem/kijelentjük*, hogy társaságunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján az alább megjelölt vállalkozásnak
minősül.
*

mikro-vállalkozás,
kis-vállalkozás,
közép-vállalkozás10
nem tartozik a Kkvt. hatálya alá.

Kelt………………………., 2018. …………………. hó ….. napján.
…………………………………..
cégszerű aláírás
* a megfelelő rész aláhúzandó

10

Adott esetben aláhúzással jelölendő.
/A kis- és középvállalkozások meghatározása
2. § A törvény hatálya a mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: KKV), valamint a KKV-k támogatására és az azzal
kapcsolatos adatszolgáltatásra terjed ki.
3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak
megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése
– tőke vagy szavazati jog alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése
esetében.
(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon – ha törvény másként
nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni./”
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F082/36-12/2017

KD. 9. sz. melléklet
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján11
Alulírott …………………………., (név) mint a(z) ……………………………………(ajánlattevő neve, címe)
kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője „az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a
Közgyógyellátási Igazolvány 2018. évi kiadásához szükséges nyers kártyatest beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem:
I.

II.

„az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a Közgyógyellátási Igazolvány 2018. évi
kiadásához szükséges nyers kártyatest beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban
alvállalkozót igénybe veszek / nem veszek igénybe.*
(Amennyiben igénybe vesz alvállalkozó(ka)t) Az igénybe venni kívánt alvállalkozók
megjelölése:
Teljesítés része(i)

Az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozó(k)

1. …………………………………..
2. …………………………………..
3. …………………………………..

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

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

…………………………………….
cégszerű aláírás
*megfelelő rész aláhúzandó; a sorok értelemszerűen kitöltendők!

11

A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit),
amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében
igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
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F082/36-12/2017

KD. 10. sz. melléklet
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésre vonatkozóan

Alulírott …………………………., (név) mint a(z) ……………………………………(ajánlattevő neve, címe)
kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője „az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a
Közgyógyellátási Igazolvány 2018. évi kiadásához szükséges nyers kártyatest beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót.*
Kelt: ……………………………., -…….. év ……………….. hó …. nap

……................................
cégszerű aláírás
*Értelemszerűen kitöltendő, amennyiben Ajánlattevő kizáró okok hatálya alá tartozó
alvállalkozót vesz igénybe!
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F082/36-12/2017

KD. 11. sz. melléklet
Nyilatkozat az elektronikusan benyújtott ajánlatok vonatkozásában

Alulírott ……………………………………………, mint a(z) ………………………….. ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy „az Európai Egészségbiztosítási Kártya
és a Közgyógyellátási Igazolvány 2018. évi kiadásához szükséges nyers kártyatest
beszerzése” tárgyú közbeszerzési 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: ……………………………., 2018. év ……………….. hó …. nap

...........................
cégszerű aláírás
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F082/36-12/2017

KD. 12. sz. melléklet

Azon igazolás(ok) vagy egyéb releváns információ(k) feltüntetése, amelyekhez az eCertis rendszerben igazolásra alkalmas ingyenes elektronikus adatbázisba belépve
közvetlenül hozzájuthat Ajánlatkérő, megadva a nyilvántartások pontos elérési
útvonalát.

Az Európai Unió bármely tagállamában működő, nem magyar nyelvű nyilvántartás a
releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű felelős fordítása
(adott esetben).
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F082/36-12/2017

KD. 13. sz. melléklet

Nyilatkozat változásbejegyzési kérelem tekintetében
(nemleges tartalmú nyilatkozat esetében is)
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F082/36-12/2017

KD. 14. sz. melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdése szerint

Alulírott ……………………, mint Ajánlattevő „az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a
Közgyógyellátási Igazolvány 2018. évi kiadásához szükséges nyers kártyatest beszerzése”
tárgyú eljárásban nyilatkozom a Kbt. 73. § (5) bekezdése szerint, hogy a közbeszerzési
eljáráshoz kapcsolódó, környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek való
megfelelésre vonatkozó tájékozódási kötelezettségemnek eleget tettem.
A Kbt. 73. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel tudomásul veszem, hogy a Kbt. 73. §
(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az általam képviselt Ajánlattevő tárgybani
közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata, ha nem felel meg azoknak a
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok
vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
Kelt: ………………………………., 2018. …………………….

…………………………………………….
cégszerű aláírás
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F082/36-12/2017

KD. 15. sz. melléklet
Ajánlattevő előzetes nyilatkozata a 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet alapján
a biztonsági okmány, illetve az annak előállításához szükséges okmányalkatrészek
gyártásához szükséges engedélyre vonatkozóan
Alulírott ……………………, mint Ajánlattevő „az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a
Közgyógyellátási Igazolvány 2018. évi kiadásához szükséges nyers kártyatest beszerzése”
tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy a 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 7. §-ban
megfogalmazott biztonsági okmány, illetve az annak előállításához szükséges
okmányalkatrészek gyártásához kapcsolódó feltételeknek megfelelünk.
Továbbiakban tudomásul veszem, hogy a 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben
megfogalmazott biztonsági okmány, illetve az annak előállításához szükséges
okmányalkatrészek gyártásához szükséges engedély az első eseti megrendelés feltétele.
Ajánlattevő kötelezettséget vállal, hogy intézkedik az engedély mihamarabbi
megszerzése és bemutatása érdekében.
Kelt: ……………………………., …….. év ……………….. hó …. nap

………………………………………
cégszerű aláírás
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F082/36-12/2017

KD. 16. sz. melléklet
A 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben megfogalmazott biztonsági okmány, illetve az
annak előállításához szükséges okmányalkatrészek gyártásához szükséges engedély
(AJÁNLATKÉRŐ ÁLTALI ELSŐ EGYEDI MEGRENDELÉS LEADÁSÁT MEGELŐZŐEN SZÜKSÉGES
BENYÚJTANI AJÁNLATTEVŐNEK,
AJÁNLATKÉRŐ KÜLÖN ÍRÁSBELI FELHÍVÁSÁRA)

98

F082/36-12/2017

KD. 17. sz. melléklet
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján

Alulírott, mint a

(cégnév)
(székhely)

kötelezettség vállalásra feljogosított vezetője „az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a
Közgyógyellátási Igazolvány 2018. évi kiadásához szükséges nyers kártyatest beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy más szervezet (vagy személy)
erőforrására jelen közbeszerzési eljárásban *gazdasági-pénzügyi / műszaki, illetve szakmai
alkalmasság esetében:
- támaszkodunk
- nem támaszkodunk.*
Ha igen, a szervezet megjelölése (megnevezés, székhely):
-megnevezése:
-székhelye:

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

………………………………………
cégszerű aláírás

*megfelelő sor/rész aláhúzandó, akár együttes megfelelés esetén is.
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F082/36-12/2017

KD. 18. sz. melléklet
Erőforrást biztosító szervezet nyilatkozata
a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésében meghatározottakról
(adott esetben)
Alulírott, mint a
(cégnév)
(székhely)

kötelezettség vállalásra feljogosított vezetője nyilatkozom, hogy „az Európai
Egészségbiztosítási Kártya és a Közgyógyellátási Igazolvány 2018. évi kiadásához
szükséges nyers kártyatest beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a műszaki, illetve
szakmai alkalmasság igazolásakor bemutatott erőforrások a szerződés teljesítéséhez
ténylegesen rendelkezésre fognak állni a szerződés teljes időtartama alatt.**
Kelt: ……………………………., …………... év ……………….. hó …. nap
………………………………………
cégszerű aláírás
Kelt: ……………………………., …………... év ……………….. hó …. nap
………………………………………
cégszerű aláírás
** Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
a fentieket alátámasztja.
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F082/36-12/2017

KD. 19. sz. melléklet
Erőforrást biztosító szervezet nyilatkozata a műszaki, illetve szakmai alkalmassági
követelmény előzetes igazolására a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint
(ADOTT ESETBEN)
Alulírott ……………………………………………, mint a(z) ………………………….. ajánlattevőt támogató
erőforrást biztosító szervezet, cégjegyzésre jogosult képviselője az „Az Európai
Egészségbiztosítási Kártya és a Közgyógyellátási Igazolvány 2018. évi kiadásához
szükséges nyers kártyatest beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 114. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint nyilatkozom, hogy az igazolni kívánt műszaki, illetve
szakmai alkalmassági követelmények teljesülnek.
Az erőforrást biztosító szervezet ajánlattevővel egyidejűleg az igazolni kívánt műszaki, illetve
szakmai alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait/igazolásokat az
alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt
igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az erőforrást biztosító szervezet a 69. §
(4) bekezdése szerinti felhívására benyújtja.

Kelt: ……………………………., 2018. év ……………….. hó …. nap
…………………………………………..
cégszerű aláírás
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F082/36-12/2017

KD. 20. sz. melléklet
Erőforrást biztosító szervezet referenciára vonatkozó nyilatkozata (minta) –
(ADOTT ESETBEN)
KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI FELHÍVÁSÁRA SZÜKSÉGES BENYÚJTANI!
Alulírott ....................................., mint a(z) .................................................., ajánlattevőt
támogató erőforrást biztosító szervezet, cégjegyzésre jogosult képviselője* - az eljárást
megindító közbeszerzési dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – nyilatkozom,
hogy a(z)
„az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a Közgyógyellátási Igazolvány 2018. évi
kiadásához szükséges nyers kártyatest beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben (36
hónapban*)teljesített, és legfeljebb hat éven (72 hónapon )belül megkezdett, összesen
legalább 10.000 db legalább három színnel nyomtatott kártyatest eredményes szállítását
tanúsító referenciák a következők:

Szerződő fél
megnevezése,
címe

Szerződő fél
kapcsolattartó
ja,
telefonszáma

A szerződés
tárgya

A szerződés
mennyisége
(db)

A teljesítés
időpontja
(év/hó/nap)

A teljesítés az
előírásoknak és a
szerződésnek
megfelelően
történt?

Kelt: ……………………………., …….. év ……………….. hó …. nap
…………………………………………..
cégszerű aláírás
*36 hónap: Az eljárást megindító felhívás megküldésének konkrét napjától kell visszafelé számítani 3x12
hónapot. Nem naptári évet jelöl! (Pl.: Az ajánlati felhívás megküldésének napja: 2016. április 5. – visszafelé
számított 12 hónap: 2015. április 5., 24 hónap: 2014. április 5., 36 hónap: 2013. április 5.)
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VAGY
REFERENCIAIGAZOLÁS–KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI FELHÍVÁSÁRA SZÜKSÉGES
BENYÚJTANI!
(ADOTT ESETBEN)
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KD. 21. sz. melléklet
Aláírási címpéldány / Aláírás minta, Meghatalmazás
(adott esetben)
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KD 22. sz. melléklet

Felelős fordítás
(adott esetben)
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KD 23. sz. melléklet
Együttműködésükről szóló megállapodás
(adott esetben közös ajánlattevők esetén)

106

F082/36-12/2017

KD 24. sz. melléklet
Nyilatkozat alvállalkozókról
Ajánlatkérő felhívására szerződéskötéskor szükséges benyújtani!
Alulírott ………………….(név), mint a ……………………………. (cégnév) (székhely:……………………..;
cégjegyzékszám:………………………..; adószám:………………………..) Nyertes Ajánlattevő arra
jogosult képviselője polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul
kijelentem, hogy a ……………………… (cégnév), mint Nyertes Ajánlattevő és a NEAK, mint vevő
között „az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a Közgyógyellátási Igazolvány 2018. évi
kiadásához szükséges nyers kártyatest beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban kötött
Szerződés teljesítésében a teljesítésbe bevontan az alábbi alvállalkozók vesznek részt,
továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott szerződés
megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
Alvállalkozó 1.12
Az alvállalkozó megnevezése:
Képviselőjének neve:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám
Telefon:
Telefax:
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési
eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a
szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától
bevont alvállalkozó13
Alvállalkozó 2.
Az alvállalkozó megnevezése:
Képviselőjének neve:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám
12

Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben
részt vesz.
13

A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont
alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat
megrendelő részére történő bejelentésének napja!
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Telefon:
Telefax:
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési
eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a
szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától
bevont alvállalkozó14
Alvállalkozó 3.
Az alvállalkozó megnevezése:
Képviselőjének neve:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám
Telefon:
Telefax:
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési
eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a
szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától
bevont alvállalkozó15
(keltezés – hely, idő) ……………….., 201………………..
……………………………………………….
(cégnév)
(képviselő neve)
(képviselő beosztása)
[cégszerű aláírás szükséges]

14

A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó
bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő
bejelentésének napja!
15

A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó
bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő
bejelentésének napja!
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KD. 25. sz. melléklet
ADATLAP
„az Európai Egészségbiztosítási Kártya és a Közgyógyellátási Igazolvány 2018. évi
kiadásához szükséges nyers kártyatest beszerzése”
Ajánlattevő
Székhelye:
Postázási cím:
Telephely:
Adószáma:
Cégjegyzék száma:
Számlaszáma:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Felelős vezető:
Kapcsolattartó:

Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének dátuma (adott esetben): …………………………
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KD. 26. sz. melléklet
A szakmai ajánlat részeként az ajánlattal együtt beadandó
5-5 db kártya mintadarab

110

F082/36-12/2017

KD. 27. sz. melléklet
A papíralapon elkészített ajánlattal mindenben megegyező
2 db elektronikus másolat (CD/DVD-re másolva)
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