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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

[ ] Építési beruházás
[x] Árubeszerzés
[ ] Szolgáltatás megrendelés
[ ] Építési koncesszió
[ ] Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Postai cím:
Váci út 73/A.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1139

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Magyarország
Telefon:
(+36) 1 298-25-08

Címzett:
Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály
E-mail:
kozbeszerzes@oep.hu; gacsalyi.b@oep.hu

Fax:
(+36) 1 298-25-07

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oep.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[ ] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
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[ ] Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[ ] Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
[x] Központi szintű

[ ] Közszolgáltató

[ ] Regionális/helyi szintű

[ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g)
pont]

[ ] Közjogi szervezet

[ ] Egyéb

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG
I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK

[ ] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Honvédelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[x] Egészségügy

I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása

[ ] Vasúti szolgáltatások

[ ] Villamos energia

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz
szolgáltatások

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása
és kitermelése

[ ] Repülőtéri tevékenységek

[ ] Víz

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
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Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A.
mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Egészségbiztosítási kártyához és a Közgyógyellátási igazolványhoz három színnel nyomtatott
nyers kártyatestek 2012. évi beszerzése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –,
amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
[ ] Építési beruházás

[x] Árubeszerzés

[ ] Kivitelezés

[x] Adásvétel

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel,
módon, az ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek
megfelelően

[ ] Bérlet

[ ] Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:

[ ] Részletvétel

(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4.
mellékletében)

[ ] Ezek
kombinációja

[ ] Építési koncesszió
[ ] Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
OEP székház 1139 Budapest, Váci út 73/A.
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR)
vonatkozó információk
[x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
[ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
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A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke
(csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási szerződés Egészségbiztosítási kártyához és a Közgyógyellátási igazolványhoz három
színnel nyomtatott nyers kártyatestek 2012. évi beszerzésére.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 22450000-9
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a
B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
[ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
[ ] egy részre

[ ] egy vagy több
részre

[ ] valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
500.000-db nyers kártyatest EU Egészségbiztosítási kártyához és a Közgyógyellátási
igazolványhoz +50% opció
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): [x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
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A vételi jog meghatározása: Igény felmerülése esetén Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a fenti
mennyiségek legfeljebb (+)50 %-át egyoldalú nyilatkozattal, opció keretében lehívja a szerződés
hatályának lejárta előtt.
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: [ ] igen [x] nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE

A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2012/05/15 (év/hó/nap)
Befejezés 2012/12/31 (év/hó/nap)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Ajánlatkérő a szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségként a késedelmes, illetve hibás
teljesítés, esetére kötbérfizetési kötelezettséget köt ki. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér
mértéke az adott megrendelt termékcsomagra vonatkozóan napi 50.000,- Ft, de maximálisan a
késedelmesen teljesített áru, vagy szolgáltatás nettó ellenértékének 5%-a. Hibás teljesítés esetén a
hibásan teljesített áru, vagy szolgáltatás nettó ellenértékének 5%-a. A kötbérfizetésen túlmenően
ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a késedelmes, vagy hibás teljesítéssel, illetve a
meghiúsulással összefüggésben felmerült kártérítési követelés érvényesítésére.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)
Fizetés – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. §-ában foglalt rendelkezések
figyelembe vételével; a Kbt. 130.§ (3) bekezdése szerint – az OEP Nyilvántartási és
Szakigazgatási Főosztály kijelölt munkatársa által – a szerződésszerű teljesítést követően –
ellenjegyzett teljesítést igazoló okmány és a Szállító által kiállított, cégszerűen aláírt és benyújtott
– az OEP Nyilvántartási és Szakigazgatási Főosztály kijelölt munkatársa által ellenjegyzett –
számla alapján, a számla beérkezésének napját követő 15 napon belül átutalással történik. Előleg
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fizetésére nincs mód.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de
ajánlatukban nyilatkozniuk kell a következőkről: képviselő cég megjelölése, valamint a közös
ajánlatot tevőknek egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró
okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat
is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró
okok fennállnak.
A Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a
kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek a Kbt. 56. § (1) bek. kc) pontjára vonatkozóan igazolását a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Kr.) 12. §-ában foglaltak szerint kell megtennie ajánlatában.
Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján köteles nyilatkozni arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem
tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság
minimumkövetelménye(i):

A Kbt. 55. § (1) bek. d) pontja és a 310/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 14. § (1)
bekezdés a) pontja alapján:
Ajánlattevő, nyilatkozata valamennyi, a
cégkivonatában szereplő bankszámlát vezető
pénzintézetére vonatkozóan arról, hogy a pénzintézet
mióta vezeti az ajánlattevő számláját (megjelölve a
bankszámlaszámot is), fizetési kötelezettségeit
pontosan teljesíti-e, és számláján előfordult-e az
eljárást megindító hirdetmény feladásától visszafelé

Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az
Ajánlattevő, ha számláján az eljárást
megindító hirdetmény feladásától
visszafelé számított megelőző 12
hónapban 8 napot meghaladó sorban állás
fordult elő.
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számított 12 hónapban 8 napot meghaladó sorban
állás; attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság
minimumkövetelménye(i):

A Kbt. 55. § (1) a)-b) pontja alapján:

- Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a
teljesítésbe nem von be legalább egy fő,
felsőfokú műszaki végzettségű
szakembert.
- Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem
rendelkezik a jelen eljárást megindító
hirdetmény feladásától visszafelé
számított 3 év valamelyikéből, legalább
50.000 db három színnel nyomtatott
kártyatest eredményes szállítását tanúsító
referenciával.

- Ajánlattevő mutasson be legalább egy fő, a
teljesítésbe bevonni kívánt felsőfokú műszaki
végzettségű szakembert. A végzettség igazoláshoz
mellékelni kell a szakmai önéletrajzot (a Kr. 15. § (1)
bek. c) pontja alapján).
Ajánlattevő a Kr. 15. § (1) bek. a) pontja alapján
csatoljon be legalább egy, a jelen eljárást megindító
hirdetmény feladásától visszafelé számított 3 év
valamelyikéből származó referenciaigazolást, amely
tanúsítja legalább 50.000 db három színnel nyomtatott
kártyatest eredményes szállítását. A
referencianyilatkozatnaklegalább a következő
információkat kell tartalmaznia: a teljesítés helye, a
szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, az
ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás
mennyiségére utaló más adat megjelölése. Az
ajánlattevő az erről szóló igazolást a Kr. 16. § (5)
bekezdése szerint köteles benyújtani.

- Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az általa
rendelkezésre bocsátott mintakártya nem
felel meg a kártya fizikai jellemzőire
vonatkozó ISO/IEC 7810 (1995)
szabványnak.

Ajánlattevő csatolja az arra vonatkozó igazolást, hogy
a kártyatesteket a rendelkezésre bocsátott mintakártya
és a kártya fizikai jellemzőire vonatkozó ISO/IEC
7810 (1995) szabvány alapján készítették el (Kr. 15. §
(1) e) pont).
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott [ ] igen [x] nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott [ ] igen [x] nem
III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK
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III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [ ] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét
[ ] igen [ ] nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott
szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott
szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

[x] Nyílt

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított meghívásos, alkalmazásának
indokolása:

[ ] Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos

[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében nyílt

[ ] Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
[ ] Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának
indokolása:
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében nyílt
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében meghívásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
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Ny.t.sz.: F042/7/2012.
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: [ ] igen [ ] nem
IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
[x] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
[ ] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
F042/7/2012.
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
[ ] Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
[ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
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IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott
esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2012/04/17 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2012/04/17 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi
felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
[ ] Az EU bármely hivatalos nyelve
[ ] Az EU következő hivatalos nyelve(i):
[ ] Egyéb:
[x] Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának
feltételei
Dátum: 2012/04/17 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: OEP – 1139 Budapest, Váci út 73/A. 246. sz. tárgyalóterem.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek [x] igen [ ] nem
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében nevesített személyek jogosultak jelen
lenni. A bontási eljárás a Kbt. 62. § alapján történik.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
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V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű [x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
2013. január
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos
[ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az
első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az
eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) [x] igen [ ] nem
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében elektronikusan, térítésmentesen a
www.oep.hu/kozbeszerzesek honlapon közvetlenül hozzáférhetővé teszi az ajánlattevők részére a
Kbt. 49. § (5) bekezdése alapján. A dokumentáció letöltésekor Ajánlattevő a 7. sz. Melléklet
szerinti regisztrációs adatlapot köteles kitölteni, és Ajánlatkérő részére a kozbeszerzes@oep.hu
címre megküldeni
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont
szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbbak
[x] igen [ ] nem
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése,
amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
A felhívás III.2.3. pont 2., 3. bekezdésében foglalt követelmények. Ajánlatkérő a a 310/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet 20. § (4) bek. alapján az Ajánlattevők szerződés teljesítésére való
alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékében foglaltakhoz képest
szigorúbban határozta meg.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [ ] igen [x] nem
V.4) Egyéb információk:
1. Hiánypótlási lehetőség vagy annak kizárása: Ajánlatkérő a Kbt. 67. § alapján lehetővé teszi a
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hiánypótlást.
2. Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (1) bekezdése, valamint a 61. § (1) bekezdése alapján – a
dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően – kell
elkészítenie és benyújtania ajánlatát, 1 eredeti és 1 másolati pld-ban, világosan feltüntetve minden
példányon az „eredeti ajánlat” és „ajánlat másolat” megjelölést. Amennyiben az egyes példányok
között eltérés van az eredeti példány az irányadó.
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)példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
3. Az eljárás nyelve a magyar. Az idegen nyelven becsatolt iratok, dokumentációk azon része
kerül értékelésre, amelynek magyar nyelvű fordítását az ajánlat tartalmazza.
4. Ajánlattevő csatolja ajánlatához egyszerű másolatban aláírási címpéldányát.
5. A Kbt. 36.§ (3) bekezdésben foglaltakra tekintettel a becsatolandó dokumentumok egyszerű
másolatban is benyújthatóak
6. Az ajánlatban nyilatkoznia kell az Ajánlattevőnek a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a)-b) pontja továbbá
a Kbt. 55. §(5), a 60. §. (3) és (5) bekezdése alapján.
7. Ajánlatkérő az Ajánlattevők rendelkezésére bocsát 1-1 db mintakártyát (EU Egészségbiztosítási
kártya, Közgyógyellátási kártya), amelyek az V.3.2.2. pont szerinti regisztrációs adatlap
megküldését követően Ajánlatkérő székhelyén vehetőek át.
8. Ajánlattevő csatoljon az általa megajánlott kártyákból 10 db EU Egészségbiztosítási kártya
design-nal, illetőleg 10 db Közgyógyellátási igazolvány design-nal ellátott mintapéldányt - a
rendelkezésre bocsátott mintanyomatoknak megfelelően -, a tervezett gyártástechnológia leírásával
együtt.
Az ajánlat érvénytelen, ha a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete a csatolt
mintapéldányokat, valamint a gyártástechnológia leírását nem találja 86/1996. (VI. 14.) Korm.
rendeletben 7. §-ban előírtak alapján megfelelőnek.

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2012/03/24 (év/hó/nap)
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A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Postai
Város/Község:
Ország:
irányítószám:
Kapcsolattartási pont(ok):
Telefon:
Címzett:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok
beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Postai
Város/Község:
Ország:
irányítószám:
Kapcsolattartási pont(ok):
Telefon:
Címzett:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell
benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Postai
Város/Község:
Ország:
irányítószám:
Kapcsolattartási pont(ok):
Telefon:
Címzett:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) ------------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész
száma:Elnevezés:___________________________________________________________________
□□□
1) Rövid meghatározás:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Kiegészítő szójegyzék (adott
Fő szójegyzék
esetben)
Fő tárgy
□□.□□.□□.□□-□
□□□□-□
□□□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□□□-□
□□□□-□
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További tárgy(ak)

□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□
□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□
□□□□-□
□□□□-□

□□□□-□
□□□□-□
□□□□-□

3) Mennyiség
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül:
_____________________________________ Pénznem: ____________
VAGY: _______________________ és _______________________
Pénznem: _____________
között
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok
feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: □□ vagy napban: □□□□ (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY
Kezdés:
□□□□/□□/□□ (év/hó/nap)
Befejezés: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap)
5) További információk a részekről:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) --------
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II. FEJEZET
AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA ÉS A KÖZGYÓGYELLÁTÁSI
IGAZOLVÁNY KÁRTYATESRE VONATKOZÓ MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA ÉS A KÖZGYÓGYELLÁTÁSI
IGAZOLVÁNY KÁRTYATESRE 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 közbeszerzési 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 20-20 db mintapéldányt a tervezett
gyártástechnológia leírásával együtt a Kbt. 67.§ (1) bek. d) pontja alapján. Alkalmatlan az ajánlattevő
ajánlattétele, ha a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete nem találja a kiírásnak
megfelelőnek a gyártástechnológia leírását, valamint a csatolt mintapéldányokat a 86/1996. (VI. 14.)
Korm. rendelet 7.§-ának figyelembe vételével;
1.8

A MEGSZEMÉLYESÍTÉSHEZ HASZNÁLATOS INFORMATIKAI
RENDSZER ÉS NYOMTATÓK

A kártya megszemélyesítése az Országos Egészségbiztosítási Pénztár továbbá a Kormányhivatal
Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szervei által alkalmazott informatikai rendszerek segítségével
történik, országosan mintegy 40 helyszínen.
A nyomtatáshoz P520i Zebra, P420i Zebra és P110m Zebra transzfernyomtató 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.
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1.10

SZÁLLÍTÁS, CSOMAGOLÁS

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.
1.11

Garancia

Az Ajánlattevőnek a termékre, a szállítástól számított 5 évi időtartamra minőségi garanciát kell
vállalnia.
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2. AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYATESRE 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 az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 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).

2011. során kibocsátott kártya képe.
A csatolt minta alapján kérjük elkészíteni, azzal az eltéréssel, hogy a
1) „2. háttérész” már a kártya b.) függőleges vonalától a kártya jobb széle felé enyhén
sötétüljön,
2) az adatsávokban elhelyezett szövegek formátuma dőlt (Italic) helyett, normál legyen.
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3.1

AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA ELSŐ OLDALÁNAK
SZERKEZETE

1. mező:
[üres]
típusatípusa

A kártya
elnevezése

d.)
a.)

b.)

c.)

Háttér 1. rész

e.)

2. mező [országkód az
EU-szimbólumban]

Adatmező

Háttér 2. rész

Sorvezetők

f.)

A hátteret egy függőleges tengely két részre osztja:
Függőleges vonalak

1) rész: bal oldali mező, szélessége 53 mm
2) rész: jobb oldali mező, szélessége 32,6 mm

A hátteret osztó tengely

Sorvezetők és függőleges vonalak a kártyát négy mezőre osztják:
3 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;
3 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.
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 (Ez a
követelmény eltérés a 2011-ben készített kártyától!);
Az adatmező az egyes adatsorokhoz tartozó háttérként alkalmazandó fehér sávokból áll.
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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
Betűnagyság: 7 pont, szélességében 90%-ra zsugorítva
Térköz és pozíció: normál
Nagybetűs
Szín: fehér
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.
A szimbólumon belül, középen helyezkedik el a 2. mező:
Alakja négyzet,
Magassága: 4 mm,
Szélessége: 4 mm,
Színe: fehér.
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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.
Elhelyezkedése:
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:
Az adatsávok fölött 3-tól 9-ig számozott feliratok találhatók;
A 3., 4., 5. és 8. számú felirat balra zárt;
A 6., 7. és 9. felirat jobbra zárt;
Betűtípus: Verdana True Type;(Vigyázat ez eltérés a 2011-ben kibocsátott kártyára vonatkozó
előírástól, ugyanis nem Italic!)
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.
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4.2

AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA HÁTSÓ, NEMZETI
OLDALÁNAK SZERKEZETE

a.)

Elnevezés mező

b.)

Kártyaszám mező
c.)
e.) több mezőre osztják:
Sorvezetők és függőleges vonalak d.)
a kártyát

f.) g.

3 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.
4 függőleges vonal:
d) 3 mm-re a kártya bal szélétől,
e) 11 mm-re a kártya bal szélétől,
f) 9 mm-re a kártya jobb szélétől,
g) 3 mm-re a kártya jobb szélétől.
4.3

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.
4.3.1 AZ ELNEVEZÉS MEZŐ
Elhelyezkedés:
Az a.) és b.) sorvezetők között szimmetrikusan,
A kártya teljes hosszában
Magasság 9 mm;
Szín: kékesszürke, világos hullámokkal
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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
Betűnagyság: 7 pont, szélességében 90%-ra zsugorítva
Nagybetűs
Szín: fehér
Effektus: ajánlati kiíráshoz mellékelt mintakártya szerint
Árnyékolás: az árnyékolás egységes szabályai szerint árnyékolással kell megjeleníteni.
4.3.3 EURÓPAI UNIÓS SZIMBÓLUM
12 egymástól egyenlő távolságra, kör alakban elrendezett európai uniós csillagból áll;
a csillagok színe: fehér; árnyékoltak. Az árnyékolás célja egy olyan optikai hatás elérése, mintha a
kártya a bal felső sarokból lenne megvilágítva.
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 egységes szabályai szerint árnyékolással kell megjeleníteni
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
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Alkalmazandó szabvány: MSZ 3500
A nemzeti címerre, egyéb logókra vonatkozó a Magyar Szabványban rögzített előírásokat kérjük
figyelembe venni!
4.3.6 ADATMEZŐ

4.3.6.1 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.
4.3.6.2 ELHELYEZENDŐ SZÖVEG
Magyarország képe fölött:
„Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 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.”
Magyarország képe alatt:
„További felvilágosítás az alábbi telefonszámon kapható: 06 40 200 347
külföldről: (+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 True Type
Betűnagyság: 5 pont, mindkét irányban 90%-ra zsugorítva
Térköz és pozíció: normál
Szín: kék CMYK színkód: C100 M73 Y17 K16

4.3.7 KÁRTYA SORSZÁMA

28

Ny.t.sz.: F042/7/2012.
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: 5 pont
Elhelyezés: a mezőben középre igazítottan, ezres osztással.
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 Országos
Egészségbiztosítási Pénztár továbbá a Kormányhivatal Egészségbiztosítási Szakigazgatási
Szerveinél.
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5. KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY KÁRTYATESRE VONATKOZÓ KÖZÖS
MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK
5.1. A KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY FORMAI ÉS SZERKEZETI
KÖVETELMÉNYEI
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) 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 az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által
kiadandó kártyatest követelményeit határozza meg.
5.1.1

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.
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6.2 A KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY ELSŐ OLDALÁNAK SZERKEZETE

A kártya
elnevezése
1. mező [az OEPszimbólumban]

Háttér rész

Adatmezők

Sorvezetők

Függőleges vonalak

Sorvezetők és függőleges vonalak a kártyát két mezőre osztják:
2 függőleges vonal:
- 5 mm-re a kártya bal szélétől,
- 5 mm-re a kártya jobb szélétől
3 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

6.3.1 A HÁTTÉR SZÍNEI
A háttér színösszeállítása:
- A háttérrész világoszöld (bankózöld) CMYK színkód: C52 M0 Y95 K0/fehér, a zöld rész a
pénzjegyeknél alkalmazott grafikai háttérrel.
- Az adatmezők színe és a kártyaelnevezés alatti mezőrész, melyre a Barre-kód kerül, fehér
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.
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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
- Betűnagyság: 9 pont
- Térköz és pozíció: normál
- Kisbetűs, mondatkezdő nagybetűvel
- Szín: fehér
- Effektus: a 6.1 pontban ábrája, illetve az ajánlati kiíráshoz mellékelt mintakártya szerint
- 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 bal oldalán helyezkedjen el.
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 „•OEP
•KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY•OEP•” 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 OEP 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 BARRE-KÓD NYOMTATÁSRA FENNTARTOTT MEZŐ
Elhelyezkedés:
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-

magasságban, az elnevezés mező alsó szélétől 1mm-re, középső sorvezető vonaltól felfelé 3,25
mm-i
- 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.
Jellemzőjük:
Sávok magassága. 3,25 mm
Sávok közötti sorköz: 3,25 mm
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
6.3.7.1 AZ ADATMEZŐK ADATSÁVJAINAK FELIRATAI
Az adatsávok fölötti zöld részeken 1-tól 6-ig számozott feliratok találhatók;
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:
Megjegyzés: Vigyázni kell, mert a legfelső adatsáv feletti felirat szövege a középső sorvezető vonal
fölé esik!
1.Közgyógyellátási igazolvány szám (KGYSZ)
2.TAJ

3.Születési idő

4.A jogosult neve
5.A jogosultság kezdetének időpontja

6.A jogosultság lejáratának időpontja

6.3.8 UV BIZTONSÁGI JELEK

34

Ny.t.sz.: F042/7/2012.
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.
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7. A KÖZGYÓGYELLÁTÁSI IGAZOLVÁNY HÁTSÓ OLDALA
7.1 A KÁRTYA HÁTOLDALÁNAK MEGJELENÉSE

A csatolt mintakártya szerint kérjük elkészíteni.
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7.2 A KÁRTYA HÁTSÓ OLDALÁNAK SZERKEZETE

1. mező [a Címer]
Háttér rész

Szövegmező 1

Aláíró csík

Sorvezetők

Szövegmező 2

Kártyaszám adatmező
Függőleges vonalak

A kártya hátoldala aláíró csíkot tartalmaz.
Sorvezetők és függőleges vonalak a kártyát több mezőre osztják:
2 függőleges vonal:
3 mm-re a kártya bal szélétől,
3 mm-re a kártya jobb szélétől.
3 vízszintes sorvezető:
3 mm-re a kártya felső szélétől,
24 mm-re a kártya felső szélétől,
3 mm-re a kártya alsó szélétől.
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7.3 HÁTTÉR ÉS GRAFIKAI ELEMEK

7.3.1 A HÁTTÉR SZÍNEI
A háttér színösszeállítása:
A háttérrész világoszöld CMYK színkód: C52 M0 Y95 K0 (bankó zöld)/fehér, a zöld rész a
pénzjegyeknél alkalmazott grafikai háttérrel.
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: OEP Közgyógyellátási igazolvány
Betűtípus: Verdana True Type
Betűnagyság: 12 pont
Térköz és pozíció: normál
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 „OEP” 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
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Árnyékolás: az árnyékolás egységes szabályai szerint árnyékolással kell megjeleníteni
Alkalmazandó szabvány: 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: OEP
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Betűtípus: Verdana True Type Italic
Betűnagyság: 4,5 pont
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: 5 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, 3 pontos méret
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.
7.4 EGYÉB KÖVETELMÉNYEK
7.4.1 MINTAKÁRTYÁK ALÁÍRÓ CSÍKJA
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A benyújtandó mintakártyákat aláíró csík nélkül elfogadjuk, viszont a nyertes által szállítandó
terméknek „OEP” feliratos aláíró csíkkal kell rendelkeznie.
7.4.2 A MEGSZEMÉLYESÍTÉSHEZ HASZNÁLATOS INFORMATIKAI RENDSZER
A kártya megszemélyesítése az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a Kormányhivatal
Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szervei 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
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III. FEJEZET
SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
1.

Pénzügyi fedezet
Ajánlatkérő kijelenti, hogy a beszerzés finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésére áll.

2.

Ajánlattétel költségei
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az Ajánlattevő viseli. A
pályázat eredményétől függetlenül az Ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel
költségével kapcsolatban.

3.
Ár
3.1. Az Ajánlattevőnek nettó árat kell megadnia, magyar forintban, egyben köteles nyilatkozni az
árban alkalmazott ÁFA tartalom mértékéről.
3.2. A nyertes Ajánlattevő kötelezi magát arra, hogy az Ajánlatkérővel legkorábban az írásbeli
összegezés átadását vagy megküldését követő naptól számított 10. napon szerződést köt.
3.3. Az Ajánlattevő által megadott ár az Ajánlattevő számára szerződéses kötelezettségeinek
teljesítése során kötöttnek tekintendő és semmilyen körülmények között nem változtatható. Az
ajánlati ár csak jogszabályváltozás (pl. ÁFA besorolás változása) esetén változhat.
4.

A teljesítés helye
Országos Egészségbiztosítási Pénztár, 1139 Budapest, Váci út 73/A.

5.

Fizetési feltételek
Fizetés az Ajánlattételi Felhívás III.1.2. pontjában részletezettek szerint. Megrendelő a számla
szabályos benyújtását tekinti szerződésszerű teljesítésnek.
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IV. FEJEZET
AZ AJÁNLATTÉTEL FORMÁJA ÉS KÖTELEZŐ TARTALMA
1.

Az ajánlattétel nyelve
Magyar. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal
együtt annak magyar nyelvű, felelős fordítása is benyújtandó. A fordítással nem rendelkező
idegen nyelvű iratokat az Ajánlatkérő az értékelés során, figyelmen-kívül hagyja.

2.

Az ajánlat formája és aláírása
Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (1) és 61. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatot 1 (egy)
eredeti és 1 (egy) másolati példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy
az eredeti, világosan feltüntetve minden példányon az „eredeti ajánlat” és „ajánlat másolat”
megjelölést. Amennyiben az egyes példányok között eltérés van az eredeti példány az
irányadó.
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) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal
megegyezik.

3.

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

Az ajánlat lezárása és jelölése
Ajánlattevőknek az ajánlat valamennyi példányát egy közös borítékba kell zárnia.
A borítékon (csomagon) fel kell tüntetni:

OEP 1139 Budapest, Váci út 73/A., II. em. 262/C. sz. iroda

Ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét

„Egészségbiztosítási kártyához és a Közgyógyellátási igazolványhoz három színnel
nyomtatott nyers kártyatestek 2012. évi beszerzése”
A boríték ajánlatot tartalmaz. / „Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”
Lezáratlan borítékot (csomagot) Ajánlatkérő nem vesz át.
Amennyiben a boríték (csomag) nincs a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért.
Az ajánlatok felbontásának időpontja, helye:
Időpont:
2012. április 17. napján 1000 órakor
Helyszín:
OEP 1139 Budapest, Váci út 73/A., II. emelet 246. sz. tárgyaló.
A bontáson résztvevők: A Kbt. 62.§ (2) bekezdése szerinti személyek.
A késedelmesen beérkezett ajánlatokat az Ajánlatkérő felbontatlanul őrzi meg.
Lezáratlan borítékot az Ajánlatkérő nem vesz át.
A postai úton benyújtott ajánlatok ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, illetve az
ajánlat elvesztéséért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek kockázata az Ajánlattevőt
terheli.
Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdett bontáson csak azok az ajánlatok
kerülnek felbontásra, amelyek ezen időpontig az Ajánlatkérő által meghatározott címre –
irodába – benyújtásra kerültek.
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4.

Az ajánlat kötelező tartalma és tartalmának sorrendisége
Az ajánlatnak az alábbi iratokat – a felsorolás sorrendjében – kell tartalmaznia:
1. Cégszerűen aláírt Ajánlati levél (lásd 1. számú melléklet);
2. Cégszerűen aláírt Ajánlattevői nyilatkozat (lásd 2. számú melléklet);
3. Az Ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassága igazolására benyújtandó
referenciaigazolások az ajánlati felhívás III.2.3.) pontja alapján. (lásd 5. számú melléklet).
4. Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata a számlavezető pénzintézetekről (lásd 4. számú
melléklet), valamint nyilatkozat ajánlati felhívás III.2.2.) pontjában foglalt tartalommal.
5. Ajánlattevők csatolják az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját.
6. Ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát a Kbt. 40.§ (1) bekezdésének a)-b)
pontjában foglaltakról (lásd 3. számú melléklet). A cégszerűen aláírt nyilatkozatot – a
kitöltendő sorokat értelemszerűen kihúzva – akkor is csatolni kell az ajánlathoz, ha
Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
7. Csatolja Ajánlattevő a közös ajánlattétel esetében a közös Ajánlattevők cégszerű
aláírásával ellátott együttműködési megállapodást, melyben az Ajánlattevők nyilatkoznak
arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak,
valamint rögzítik a közös ajánlattal összefüggő, egymás közötti jogaikat és
kötelezettségeiket, továbbá a képviselő cég megjelölését és teljes jogú meghatalmazását.
8. Ajánlattevő csatolja a Kkvt. szerinti besorolásáról szóló nyilatkozatát (lásd 6. számú
melléklet).
9. Ajánlattevő csatolja ajánlatához a kiírásnak megfelelően elkészített 20-20 db
mintakártyát.
10. Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy az általa megajánlott kártyatestek alkalmasak az OEP
által megnevezett Zebra nyomtatókkal történő megszemélyesítésre.
11. Ajánlattevő csatolja ISO/IEC 27001:2005 Információbiztonság irányítási rendszer
tanúsítványát.
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V. FEJEZET
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

Szerződő felek:

I./

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Székhely: 1139 Budapest, Váci u. 73/A.
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli: Dr.Sélleiné Márki Mária főigazgató
- továbbiakban, mint Megrendelő -

II./

Név:
Székhely:
Adószám:*Közösségi adószám meglétét kérjük jelezni!
Cégbíróság:
Cégjegyzékszám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
- továbbiakban, mint Szállító -

Előzmény:
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.)
harmadik rész 121-122. § -ában foglalt szabályok szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított
„Egészségbiztosítási kártyához és a Közgyógyellátási igazolványhoz három színnel nyomtatott
nyers kártyatestek 2012. évi beszerzése” tárgyában; az ajánlati felhívásban és a dokumentációban
részletezett feltételek szerint.
A lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese a …………………., melynek következményeként a
Kbt. rendelkezései alapján felek között az alábbi szerződés jött létre.
1./
A szerződés tárgya és mennyisége:
a./
A 2012. évre beszerzendő EU Egészségbiztosítási kártya és Közgyógyellátási igazolvány
kiadásához szükséges 500 000 db + 50 % opció nyers kártyatest szállítása a jelen szerződésben és a
szerződés mellékleteiben foglalt feltételek szerint, az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és az
ajánlat tartalmának megfelelően, a Megrendelő designváltási igénye szerint.
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Szállító az előzményben hivatkozott ajánlattételi felhívás 2. pontjában foglaltakra tekintettel
tudomásul veszi, hogy a beszerzés mennyisége a hivatkozott pontban meghatározott maximum
+50%-os eltéréssel (opció) változhat, változatlan vételáron és feltételek szerint.
b./
A felek közötti szerződéses jogviszonyban a Megrendelő által kiadott ajánlattételi felhívás és
dokumentáció, valamint a Szállító által adott ajánlat rendelkezései is kötelezően alkalmazandók.
c./
A megrendelés kizárólag az 1./ pont a./ alpontjában megjelölt kétféle megszemélyesítéssel készülő
termékekre terjed ki, azzal, hogy Szállító a magyar szabvány, illetve egyéb a szerződés tárgyát
képező termékre (irányadó jogszabályok, szabványok és szakmai szokványok („C” típusú
okmányvédelmi kategória) szerinti I./ osztályú teljesítésre köteles.
2./
A szerződéses ár:
Megrendelőnek, Szállító szerződésszerű teljesítése esetén, Szállítóval szemben az alábbi fizetési
kötelezettségei állnak fenn:
Termék
megnevezése:
EU
Egészségbiztosítási
kártya és
Közgyógyellátási
igazolvány
kiadásához
szükséges nyers
kártyatest

Mennyiség:

Nettó
egységár:
(Ft/darab)

Nettó
összár
(Ft)

ÁFA
(Ft)

Bruttó
összár
(Ft)

500 000 db

A vételár tehát összesen nettó … forint + … forint ÁFA, mely összesen bruttó … forint.
A szerződéses ár magában foglalja a Termék árát, a szakmailag szokásos csomagolás költségét,
valamint a teljesítési helyre való eljuttatással és átadással kapcsolatban felmerülő költségeket és
Szállító hasznát is.
3./
A teljesítés helye:
A teljesítés helye a Megrendelő székhelye: 1139 Budapest, Váci u. 73/A.
4./
Szállítási határidő:
Szállító az alábbiak szerint köteles Megrendelő részére szállítani:
a./
Részteljesítés tárgya és darabszáma:
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100.000 db a megrendelő által megnevezett design szerinti kivitelben.
Részteljesítés időpontja: a szerződés aláírásától, illetve a gyártási engedély kiadásától számított
tizedik munkanap.
b./
A 4./ pont a./ alpontjában meghatározott mennyiségen túlmenő mennyiséget Szállító a Megrendelő
erre irányuló írásbeli nyilatkozata alapján köteles leszállítani, a megrendelés kézhezvételétől
számított tíz munkanapon belül.
c./
Az esetlegesen igénybevett opcióval együtt számított teljes mennyiséget Szállító legkésőbb 2012.
december 31. napjáig köteles leszállítani Megrendelő részére.
5./
Áruátvétel:
A mennyiségi áruátvétel a teljesítés helyén történik. A fuvarozótól a Megrendelő képviselője
jogosult a Terméket a fuvarokmányon feltüntetett csomagolási egységek szerint átvenni. Szállító
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 Megrendelő áruhiányt észlel, úgy tartozik erről a Szállítót
haladéktalanul értesíteni, és a további áruvizsgálatot a két szerződő fél képviselőjének jelenlétében
lefolytatni. Az áruhiányról jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben a Szállító képviselője az
értesítést követő 24 órán belül nem jelenik meg, úgy a Megrendelő jogosult a további áruvizsgálatot
minőségellenőrző szerv jelenlétében lefolytatni.
Amennyiben a Termék minőséghibásnak bizonyul, úgy a Szállító köteles az azonos gyártási
folyamatból származó teljes termékmennyiséget saját költségén haladéktalanul kifogástalan
termékre cserélni.
Amennyiben a Szállító hibájából a cserére nem kerülhet sor, úgy a Megrendelő jogosult helyettesítő
Termék soron kívüli beszerzésére, és az ebből eredő többletköltségnek a Szállítóra hárítására.
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6./
Együttműködés a teljesítés során:
a./
Szállító köteles a szerződés teljesítése során Megrendelővel szorosan együttműködni, Szállítónak a
szerződés teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható,
Megrendelőnek pedig ugyanilyen módon elő kell segítenie a teljesítést.
b./
Megrendelő és Szállító 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 Megrendelő részéről a szerződés teljesítésével kapcsolatos teendők intézésére és jognyilatkozat
tételére, az OEP Nyilvántartási és Szakigazgatási Főosztályának mindenkori Főosztályvezetője
jogosult, aki a szerződés aláírásának időpontjában: Wurstné Tóth Mária Főosztályvezető.
Megrendelő részéről szakmai kapcsolattartásra kijelölt személy az OEP Nyilvántartási és
Szakigazgatási Főosztályának kijelölt munkatársa.
Név:
Beosztás:
Telefon:
E-mail:

Miszory Béla
nyilvántartási előadó
06-1/350-2001/4410
miszory.b@oep.hu

Szállító részéről a szerződéssel összefüggésben ügyintézésre kijelölt, illetve jognyilatkozat tételére
jogosult személy:
Név:
Cím:
Tel:
E-mail:
Szállító tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak. Szállító tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5)
bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.”
„Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely
nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely
nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
7./
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Titoktartás és kapcsolódó rendelkezések:
a./
Szállító tudomásul veszi, hogy a jelen szerződéssel és a Szállítói tevékenységgel összefüggésben
tudomására jutott mindennemű információ – függetlenül annak megjelenési formájától –
tekintetében lejárati határidő nélkül teljes körű titoktartási kötelezettség terheli, így azt Szállító nem
jogosult harmadik személyek számára semmilyen módon hozzáférhetővé, megismerhetővé tenni
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Szállító tudomásul veszi, hogy a titoktartási
kötelezettség bármilyen megszegése esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani, Szállító kártalanítása nélkül.
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b./
1./
Szállító jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy az OEP Adatvédelmi Szabályzatának, valamint
Informatikai Biztonsági Szabályzatának előírásait megismerte és azokat a feladat ellátása során
betartja.
2./
A Szállító és Megrendelő kijelentik, hogy a jelen szerződésben rögzített feladatok végrehajtása során
az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseit tudomásul veszik, e körben az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek a
védett adatok tekintetében meghatározott speciális adatkezelési és feldolgozási előírásait kiemelten
figyelembe veszik.
c./
Szállító a Megrendelőnél végzett Szállítói tevékenysége során köteles gondoskodni arról, hogy a
szerződés tárgyát képező tevékenységgel kapcsolatos információkon kívül Megrendelő számára
egyéb, a Szállítóra és üzleti partnereire vonatkozó üzleti titoknak minősülő információk ne
kerülhessenek hozzáférhetővé.
d./
Szállító 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:
A Szállító szavatolja, hogy a szerződés tárgyát képező Termék megfelel az ajánlati
dokumentációban meghatározott szakmai és műszaki paramétereknek.
Garanciális feltételek, az ajánlati felhívásban és ajánlati dokumentációban megadott feltételek
szerint. Az Ajánlattevőnek a termékre, a szállítástól számított 5 évi időtartamra minőségi garanciát
kell vállalnia.

9./
Szállítási késedelem:
Amennyiben a Szállító a határidőben való teljesítésben bármilyen okból akadályoztatva van, köteles
erről a Megrendelőt írásban tájékoztatni az ok megjelölésével.
Megrendelő a szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségként a késedelmes, hibás teljesítés,
továbbá a Szállító érdekkörében felmerült okok miatti meghiúsulás esetére kötbérfizetési
kötelezettséget köt ki.
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Az ajánlatkérő a szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségként a késedelmes, illetve hibás
teljesítés, esetére kötbérfizetési kötelezettséget köt ki. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke
napi 50.000,- Ft, de maximálisan a késedelmesen teljesített áru, vagy szolgáltatás nettó
ellenértékének 5%-a. Hibás teljesítés esetén a hibásan teljesített áru, vagy szolgáltatás nettó
ellenértékének 5%-a. A kötbérfizetésen túlmenően ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a
késedelmes, vagy hibás teljesítéssel, illetve a meghiúsulással összefüggésben felmerült kártérítési
követelés érvényesítésére.

10./
Fizetés esedékessége és a fizetés feltételei:
a./
A Szállító 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 a Szállító részére a
Megrendelő visszaküldi.
c./
Szállító részére kifizetés kizárólag a 10./ pont a./ és b./ alpontjaiban meghatározott alakiságok és a
számla kiállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelelő számla
Megrendelő részére történt átadását követően eszközölhető.
A Szállító részére fizetés – a Kbt. 130.§ (3) bekezdése szerint – az OEP Nyilvántartási és
Szakigazgatási Főosztály kijelölt munkatársa által ellenjegyzett teljesítést igazoló okmány és a
Szállító által kiállított, cégszerűen aláírt számla alapján a szerződésszerű részteljesítést követő 15
napon belül átutalással történik. Előleg fizetésére nincs mód.
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d./
Szállító tudomásul veszi, hogy a díj kifizetése során alkalmazásra kerülnek a 2008. évi LXXXII tv.
18.§. (5) bek.-kel módosított 2003. évi XCII tv. 36/A §. (1) bek. rendelkezései, figyelemmel a 2008.
évi LXXXII tv. 32.§. (5) bek.-re.
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.
A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Kbt. 124. § (1)-(2) bekezdése alapján köti meg a szerződést,
különös figyelemmel a Kbt. 130.-131. §-ában foglaltakra.
A Felek rögzítik továbbá, hogy a Megrendelő a Kbt. 128. § (1) bekezdése alapján ezúton hatalmazza
fel pénzforgalmi szolgáltatóját a Szállító által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a Kbt.
130. §-ában foglaltak alapján.
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 Magyar
Köztársaság Polgári Törvénykönyvének – 1959. évi IV. tv. – a késedelmi kamatra vonatkozó
általános rendelkezései szerint meghatározott késedelmi kamatot fizethet a másik fél részére a
késedelem teljes időtartamára.
12/
A szerződés hatálya:
Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba és 2012. december 31. napjáig tart.
13./
A jognyilatkozatok:
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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 a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének –
1959. évi IV. tv. – hatályos rendelkezései, továbbá az 1./ pontban megjelölt tevékenységre
vonatkozó jogszabályok és a Kbt. rendelkezései 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 a Magyar Köztársaság joghatóságát, a Magyar Köztársaság anyagi és eljárásjogi
jogszabályainak alkalmazását, peres és perenkívüli eljárás nyelvének a magyar nyelvet, az igény
érvényesítésének helyeként a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróságot.
.
16./
Értelmező rendelkezések:
A szerződés megkötése a Közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. tv. rendelkezései alapján
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen jött létre, ebből következően a szerződésben
használt fogalmak az alábbiakat jelentik:
Megrendelő:
Szállító:
Termék:

Kbt.:
Ajánlati dokumentáció:

a közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőként megjelölt szervezet
a közbeszerzési eljárásban Ajánlattevőként szerepelt gazdálkodó
szervezet
az az áru, amelynek beszerzésére a közbeszerzési eljárást
lefolytatták, és amelynek szállítására a jelen szállítási szerződés
vonatkozik.
a 2011. évi CVIII. tv. a Közbeszerzésekről
az ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárásban kiadott és az ajánlattevő
rendelkezésére bocsátott ajánlati dokumentáció.

Jelen szerződés hét egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő felek –
mint akaratukkal mindenben egyezőt – elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írtak alá.
Dátum:
Dr. Sélleiné Márki Mária
főigazgató
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Megrendelő

Szállító

Készítette és ellenjegyezte:
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VI. FEJEZET
MELLÉKLETEK
1. számú melléklet
AJÁNLATI LEVÉL
(nyilatkozat)
Tisztelt Ajánlatkérő!
A 2012. március 30. napján megjelent, „Egészségbiztosítási kártyához és a Közgyógyellátási
igazolványhoz három színnel nyomtatott nyers kártyatestek 2012. évi beszerzése”
megnevezésű Ajánlati felhívásukra, mint a ………………………………….…….…………………
(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője Ajánlattevőként – a Kbt. 60.§ (3) bek. szerint –
nyilatkozom, hogy az Ajánlattételi felhívás valamennyi feltételét megismertük és azokat elfogadjuk,
továbbá a Kbt.-ben meghatározott, az eljárásban történő részvételünket kizáró okok nem állnak fenn.
Ennek megfelelően ajánlatot kívánunk tenni az Ajánlati felhívásban és dokumentációban
meghatározott követelmények, valamint a mintakártya szerint az alábbi árajánlat alapján:
Termék megnevezése

Mennyiség
(db)

EU Egészségbiztosítási és
Közgyógyellátási
igazolvány kártyatest

500.000
+ max. 50%
opció

Nettó
egységár
(Ft/darab)

Nettó összár
(Ft)

ÁFA
(Ft)

Bruttó összár
(Ft)

A megajánlott termékre a szállítástól számított 5 évi időtartamra minőségi garanciát vállalunk
Nyertességünk esetén vállaljuk, hogy az összegezés megküldését követően – a szerződéskötésig tartó
időszakban – Ajánlatkérő által átadott adatok alapján felkészülünk a konkrét feladat ellátására és minden
szükséges előkészületet megteszünk a teljesítés mielőbbi megkezdése érdekében.
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, Megbízóra
vonatkozó információkat.
.............................. 2012. ............................

.......

……................................
cégszerű aláírás
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2. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
Alulírott, mint a
(cégnév)
(székhely)
kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője kijelentem, hogy cégünk nem tartozik az alábbiakban
felsorolt kizáró okok hatálya alá:
56. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, vagy 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;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy
akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló
2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), 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;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország
jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével
ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával
összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak
felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás
rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy
gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére
vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben
jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban
megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen
kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek
megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló
bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben
megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két
éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított
55

Ny.t.sz.: F042/7/2012.
fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési
határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére
határidőben fizetett;
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot
szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel,
mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti
országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után
kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó
belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági
szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési
szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott
jövedelem,
kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r)
pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.
(2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő,
amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal
rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,
amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak.
Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági
társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1)
bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.

A szerződés teljesítéséhez kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót nem veszünk igénybe.
Dátum:
cégszerű aláírás
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3. számú melléklet
Nyilatkozat
(Kbt. 40. § (1) bekezdés a) b) pontja)
Alulírott …………………………., (név) mint a(z) ……………………………………(ajánlattevő
neve, címe) kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az alábbi
nyilatkozatot teszem:
I.
a) A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:: …………..
b) A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók
megnevezése, valamint a közbeszerzésnek az a %-os aránya, amelynek teljesítésében az
alvállalkozók közre fognak működni:
………………………………………………………………………………………………………..
II.
Alulírott …………………………., (név) mint a(z) ……………………………………(ajánlattevő
neve, címe) kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője az alábbi nyilatkozatot teszem:
A ……………………… közbeszerzési eljárásban alvállalkozót nem veszek igénybe.
……………………………………………………………………………………….

Dátum

………………………………
cégszerű aláírás

*megfelelő sorok értelemszerűen kitöltendők!
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4. számú melléklet
NYILATKOZAT A SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZETEKRŐL
Alulírott ................................., mint Ajánlattevő nyilatkozunk, hogy számláinkat az alábbi
pénzintézet(ek) vezeti(k):
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
A felsorolt pénzintézeteken kívül más pénzintézetnél számlát nem vezettetünk.
.............................. 2012. ............................

.......
……................................
cégszerű aláírás
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5. számú melléklet
REFERENCIA ADATLAP

Teljesítés
ideje (év,
hónap,
nap)

Szerződést kötő
másik fél
megnevezése

A szerződés
Ellenszolgáltatás
tárgya, az
nettó összege, vagy
alkalmassági
a
minimumkövetelmé
szerződés
nynek megfelelően
mennyiségére utaló
részletezett
egyéb adat
tartalommal

Referenciát
igazoló személy
neve,
telefonszáma

1.
2.

A fenti adatokat a Kbt. 55. § (1) bekezdés a)-b) pontja, valamint a 310/2011. Korm.rend. 16. §
(5) bekezdésének megfelelően kérjük igazolni!

.............................. 2012. ............................

.......
……................................
cégszerű aláírás
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6. számú melléklet
NYILATKOZAT A KKVT. SZERINTI BESOROLÁSRÓL
Alulírott ................................., mint Ajánlattevő nyilatkozom a Kis- és középvállalkozókról,
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Kkvt.) 4.§, valamint a
Kbt. 60.§-ának (5) bekezdése szerint, hogy vállalkozásunk a Kkvt. szerint: *
mikro-vállalkozásnak minősül,
kisvállalkozásnak minősül,
középvállalkozásnak minősül,
nem tartozik a Kkvt. hatálya alá.

.............................. 2012. ............................

.......
……................................
cégszerű aláírás

*Megfelelőt kérjük aláhúzni!
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7. Sz. Melléklet

REGISZTRÁCIÓS ADATLAP

Közbeszerzés megnevezése: „Egészségbiztosítási kártyához és a Közgyógyellátási
igazolványhoz három színnel nyomtatott nyers kártyatestek 2012. évi beszerzése”

Cég neve:

………………………………………….………..

Címe:

……………………………………….…………..

e-mail címe:

……………………………………….…………..

telefonszáma:

…………………………………………………...

Fax száma:

…………………………………………………...

Adószám:

…………………………………………………...

Kapcsolattartó neve:

…………………………………………………...

telefonszáma:

…………………………………………………...

e-mail címe:

……………………………………….…………..

Letöltés dátuma:

……………………………………………............

A hiánytalanul kitöltött regisztrációs adatlapot Ajánlattevő a dokumentáció honlapról történő
letöltését követően küldje meg Ajánlatkérő részére a kozbeszerzes@oep.hu címre. A
„Regisztrációs Adatlap” megküldésének elmaradásából származó esetleges hátrányos
következményekért minden felelősség Ajánlattevőt terhel!
1-1 db mintakártya (EU Egészségbiztosítási kártyához és a Közgyógyellátási igazolványhoz)
a regisztrációt követően Ajánlatkérő székhelyén vehető át.
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