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Tisztelt Ajánlattevők!
Az F082/36-12/2017. sorszám alatt indított, 2018.01.05-én a KBA felületén a KBE
82/2018. sorszám alatt közzétett Összefoglaló tájékoztatóval meghirdetetett, „Az Európai
Egészségbiztosítási Kártya és a Közgyógyellátási Igazolvány 2018. évi kiadásához
szükséges nyers kártyatest beszerzése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 113. § (1) bekezdés szerinti uniós értékhatárt el nem érő és egyben nemzeti
értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbi, sorrendben a harmadik
kiegészítő tájékoztatást adjuk:
Az első és harmadik kiegészítő tájékoztatás kérés ugyanabban a tárgykörben
fogalmazódott meg, nevezetesen:
I.

A műszaki specifikáció 53. oldalán a Közgyógyellátási igazolványra vonatkozó rész
7.1 pontja hivatkozik bizonyos nyomdai forrásfájlokra, melyek nem érhetőek el a
honlapon és más csatornán sem kaptuk meg Őket.

illetve
III.

Kérjük, hogy az alábbi nyomdai forrásfile-okat is megküldeni szíveskedjenek:
Közgyógyellátási igazolvány előoldalára
Európai egészségbiztosítási kártya előoldalára
Európai egészségbiztosítási kártya hátoldalára

A forrásfile-ok megküldése az Ajánlatkérő által kért mintakártyák előállításának és
benyújtásának elengedhetetlen feltétele.
Válasz az I. és III. kérdésekre: A fenti kérdésekre kiegészítő tájékoztatásul közlöm, hogy a
file-okat hiánytalanul feltöltöttük a közbeszerzési eljárás honlapjára, ahonnan azok
letölthetők az alábbi elérhetőségről (linkről):
http://neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku_adatok/kozbeszerzesi_informaciok/kozbeszerz
esi_eljarasok/2018-Nemzeti_eljarasrend/Eu_egeszsegbiztositasi_kartya_2018.html
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A kiadott kiegészítő tájékoztatások teljessége érdekében, az alábbiakban megismétlem
a II. kérdéssorra adott válaszainkat is:
Európai egészségbiztosítási kártyára vonatkozó kérdések és válaszok:
Kérdés 1.A mintakártya hátoldali szövege eltér a kiírásban szereplőtől, melyik
használatát várja el az Ajánlatkérő?
Válasz II.1. A minta kártya szerinti szöveget kérjük.
Kérdés 2. A kiírás szerint a hátoldali szöveg 5 pont méretü, Verdana normál
típusú, a mintakártyán BOLD, melyik használatát várja el az Ajánlatkérő?
Válasz II.2. A hátoldali szöveg 5 pont méretű, Verdana BOLD típusú
Kérdés 3. A kiírás szerinti színek eltérnek a mintakártyáétól, melyik használatát
várja el az Ajánlatkérő?
Válasz II.3. A háttér színei a kiírás szerint
Közgyógyellátási igazolványra vonatkoz kérdések és válaszok:
Kérdés 4. A színek száma kiírásban 2 direkt szín — a mintakártya 4 színes (2 féle
zöld, fekete és UV)
Válasz II.4. A Műszaki leírásban szerepel az Önök által meghatározott 4+4 szín a
6.3, a 6.3.7.1. és a 6.3.8 pontokban, tehát a két zöld (P364C és P568C, betű szín:
fekete és az UV-sugárzás alatt lumineszkáló festékek)
Kérdés 5. A kiírás szerinti zöld színek használatát várja el az Ajánlatkérő vagy a
mintakártya szerinti zöld az irányadó?
Válasz II.5. A kiírás szerinti zöld színek használatát, a P364C és P568C színeket
kérjük
Kérdés 6. A kártya előoldalán a kártya elnevezése — kiírás szerint 12 pont
méretű, Verdana normál típusú, ez abban az esetben fér be, ha a normál
betűközöket 25 egységgel csökkentjük, viszont a mintakártyán 10,5 pont
méretű, a normál betűközhöz képest 10 egységgel csökkentve, melyik
használatát várja el az Ajánlatkérő?
Válasz II.6. A kártya előoldalán a kiírás szerinti 12 Pont méretű, Verdana normál
típusú betűket, a normál betűközöket 25 egységgel csökkentve kérjük.
Kérdés 7. A kiírás szerint az előoldalon az adatmezők léptetése és térköze 3,25
mm, a mintakártyán 3,5 mm, melyik használatát várja el az Ajánlatkérő?
Válasz II.7. Az előoldalon az adatmezők léptetése és térköze 3,25 mm legyen
Kérdés 8. A kiírás 54. oldalán hiányoznak a sorvezetők értékei, ezek szerint nem
kér sorvezetőt az Ajánlatkérő, vagy az Ajánlattevőre bízza?
Válasz II.8.
A vízszintes sorvezetők(3):
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3 mm-re a kártyatest felső szélétől,
24 mm-re a kártyatest felső szélétől,
3 mm-re a kártyatest alsó szélétől.
A függőleges sorvezetők(2):
4-4 mm-re a kártyatest bal illetve jobb szélétől
Kérdés 9. A kiírás szerint a hátoldalon a kártya elnevezése 12 pont méretű,
Verdana normál típusú, normál térközzel, így a szöveg nem fér ki (rálóg a
címerre), csak akkor tud rákerülni jól, ha 95 %-ra lekeskenyítjük, hogyan kéri az
Ajánlatkérő?
Válasz II. 9. A hátoldalon a kártya elnevezése 12 pont Verdana normál típusú,
normál térközzel 95 %-ra keskenyítve
Kérdés 10. A szövegmező 2 (kiállító) a kiírásban 4,5 pont méretű, a mintakártyán
kb. 3 pont méretű, melyik használatát kéri az Ajánlatkérő?
Válasz II.10. A szövegmező 2 (kiállító) 4,5 pont méretű
Kérdés 11. Az alsó szövegblokkban a „gyógyszer kerete ” 2 szó, helyesen egybe
kell írni, hogyan kéri az Ajánlatkérő?
Válasz. II.11. A minta kártya szerinti szöveget kérjük.
Kérdés 12. Az alsó szövegblokk középső sorában „foglalt esetben pedig, a
közfinanszírozás” ide nem kellene a vessző, melyik használatát kéri az
Ajánlatkérő?
Válasz II.12. A minta kártya szerinti szöveget kérjük.

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a kiadott minták tájékoztató jellegűek, a gyártást
a kiírás szerint, a fenti módosítások figyelembe vételével kérjük.

Budapest, 2018. április 23.
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