
64. kérdés:
Kérnénk,  hogy  a  teljes  pályázati  dokumentációt  szerkeszthető  formátumban  bocsássák 
rendelkezésünkre.

Válasz:
Ajánlatkérő  a  dokumentáció  célszerűen  választott  részeit  Word  formátumban  honlapján 
elérhetővé, letölthetővé teszi. Ld. az 53. sz. kérdésre adott választ is.
 
65. kérdés:     
III.2.3  pontnál  a  Műszaki  illetve  szakmai  alkalmasságnál  fel  van  tüntetve  hogy  a  felsőfokú 
szakképzettség 1.2 és 1.3 ponthoz tartozó igazolásai körében Ajánlatkérő a társadalomtudomány, 
jogi, üzleti, műszaki szakterületen szerzett felsőfokú végzettség egyszerű másolati dokumentált 
igazolását várja.
Ebbe beletartozik a vendéglátó és kereskedelmi szakterületen megszerzett diploma is?

Válasz:
Az alkalmassági követelmények teljesítése felől Ajánlatkérő a benyújtott iratok vizsgálata után, a 
bíráló  bizottság  döntési  javaslatának  ismeretében,  az  ajánlatok  elbírálásának  részeként  kíván 
konkrét nyilatkozatot tenni. 

66. kérdés:
III.2.3 pontnál a Műszaki illetve szakmai alkalmasságnál a 3-9 sz részajánlatok tekintetében a 
műszaki alkalmasságoknál a 1.1 kitért szolgáltatásoknál összesen kettő referenciát kell bemutatni, 
vagy minden részajánlathoz kell, összesen a 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. részhez, azaz 7 darab referenciát  
kell bemutatni?

Válasz:
A rendezvényszervezés  körében érdekelt  Ajánlattevőnek a felhívásban meghatározott  részekre 
külön-külön kell (az általa szabadon megválasztható egy, vagy több részre) megtennie szakmai és 
pénzügyi  ajánlatát.  Az  alkalmassági  minimum  követelményeinek  teljesítését  a  részek 
tekintetében  külön-külön  igazolni,  ebből  következően  a  részajánlathoz  tartozó  referenciákat 
minden  részajánlatban  ismertetni  kell.  Ugyanazt  a  referenciát  nem lehet  több  részajánlatban 
felhasználni  az  alkalmassági  minimumkövetelmény  teljesítésének  igazolására.  Felhívjuk 
Ajánlattevő  figyelmét,  hogy egy részajánlatban  a  2008.  és  2009.  évekre  vizsgálva,  évenként 
legalább  két,  a  vizsgált  évben  kötött  szerződés  szerinti  referenciát  kell  bemutatni  (tehát  a 
referenciák száma nem lehet a rész tekintetében négynél kevesebb), ezek mindegyike el kell hogy 
érje  a  2  500  000  Ft  nettó  értéket;  hét  részajánlathoz   tehát  legalább  28   (a  minimum 
követelmények körében ismertetett feltételeknek megfelelő) referenciára van szükség.
Ajánlattevő  a  részajánlat  keretei  között,  a  részajánlathoz  tartozó  (legalább  négy)  referencia 
bármelyikét  felhasználhatja  a  referenciákkal  szemben  támasztott  további  követelmények 
teljesítésének  igazolására.  (A  további  követelményeket  illetően  emlékeztetünk  az  Ajánlati 
felhívás III.2.3 pontjának alábbi részére: 
„Alkalmatlan  az  ajánlattevő,  ha  fenti  referenciái  körében  nem mutat  be  legalább  egy  olyan 
teljesítést, amelynek része legalább egyszeri,  minimum 50 fős, ültetett rendezvény szervezése.
Alkalmatlan  az  ajánlattevő,  ha  fenti  referenciái  körében  nem  mutatja  be:
legalább egy, tárgya szerint az egészségnapok vagy a családi napok tematikájához tartozó



 megbízás  teljesítését;  és  legalább  egy,  a  civil  szféra  és  az  önkormányzatok  bevonásával 
szervezett bármilyen témájú megbízás teljesítését.”)
 
67. kérdés:
Továbbá szeretnénk elkérni az ajánlati részhez tartozó excel táblázatot, ha van erre mód.
III.  Útmutató  a  szakmai  és  pénzügyi  fejezetek  elkészítéséhez  azon  belül  a  2.1  az  1.  sz  réz 
pénzügyi ajánlatának tételei és a 2.1.2 Pr ügynökségi feladatok ellátására adott ajánlati ár; 2.1.3 A 
médiavásárlásra adott árak, és ezek súlyozott átlaga; 2.1.4 ügynökségi rendelkezésre állási díj; a 
2.2  a  2.  sz.  rész  pénzügyi  ajánlatának  tételeire  és  a  2.3  3-9  sz  részek  pénzügyi  ajánlatának 
tételeire lenne szükségünk excel formájában.
 
Válasz:
A táblázatok Word formátumban készültek, Ajánlatkérő ezeket teszi honlapján elérhetővé.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a közzétett javítóoldalakra. A javítások érintik a táblázatokat; a 
Word dokumentumban már a javított oldalak találhatók.

68. kérdés:     
Szeretném megkérdezni, hogy amennyiben a cégünk konzorciumban jelentkezik a tenderre egy 
másik céggel, mint közös ajánlattevők, akkor újra kell-e magunkat regisztrálni?
Ehhez  kapcsolódik  még  egy  technikai  kérdés,  hogy  a  nyilatkozatokat  külön-külön  kell-e 
megtenni vagy együtt

Válasz:
 Nem kell újra regisztrálniuk. A nyilatkozatokat külön tegyék meg.

69. kérdés:
Szeretném megkérdezni,  hogy az OTH kommunikációs  tenderének dokumentációja elérhető-e 
word  dokumentum formátumban?  A letölthető  pdf  file-ok  ugyanis  nem módosíthatók,  így  a 
dokumentációban  szereplő  űrlapokat  sem  tudjuk  kitölteni.  Ha  elérhető,  kérem,  bocsájtsák  a 
rendelkezésünkre.

Válasz:
Ajánlatkérő  a  dokumentáció  célszerűen  választott  részeit  Word  formátumban  honlapján 
elérhetővé, letölthetővé teszi. Lsd. az 53. sz. kérdésre adott választ is.

70/a kérdés:
az ajánlattétel jelen fázisában szükséges- e (A dokumentáció 45.oldalán szereplő) 1. )   javasolt 
rendezvénytípusok, darabszámára, típusára, konkrét helyszínére, időpontjára ajánlatot tenni? 
vagy  elégséges-e  konkrét  helyszín  és  időpont  nélkül  csak  a  rendezvénytípus  és  darabszám 
megjelölése. 

Válasz:
Az Ajánlati dokumentáció III. 1.3 fejezet második bekezdéséből idézve: „Ajánlattevő a számára 
jelen  pontban  megadott  rendezvénytípusokat  (Rendezvénytípusok  táblázata)  modulként 
használva, azokat saját koncepcióját megvalósító egyedi sajátosságokkal kiegészítve, de az egyes 
modulok kötelező jellemzőit megőrizve, az alábbi táblázat kitöltésével tegyen ajánlatot az adott 



régió  számára  javasolt  rendezvények  típusára,  darabszámára,  időpontjára,  helyszínére.  (Több 
részre tett ajánlat esetében részenként külön táblázat kitöltését kérjük.)”

A kitöltendő táblázat, amint azt a III. 1.3 fejezet tartalmazza,  a következő:
 

<Régió megnevezése, a rész sorszáma (eltérés esetén irányadó a megnevezés)>
A rendezvény (modul) azonosítói A rendezvény egyedi adatai / sajátosságai
Rendezv
ény 
típusa

A  helyszín 
jellege:
1. község  - 
lakosságszám 
5000 fő alatt
2.  nagyközség-
kisváros- 
lakosságszám  5 
-20  ezer  fő 
között

3. nagyváros– 
lakosságszám  20 
ezer fő felett 
4.  Budapest 
kerületei

Elvárt 
minimális 
résztvevő
i létszám

Időpontj
a

a  helyszín 
megnevezése

tervezett eseményei

1
2

70/b kérdés:
 az ajánlattétel jelen fázisában szükséges- e az ( 50 oldal szerint )
2.) meghívott  előadók,  a  szűrést  végző  egészségügyi  szolgáltatóknak  mint 
alvállalkozóknak nevesített  bemutatása? 

Válasz:
Az Ajánlati felhívás irányadó, Ajánlattevőnek az érték  10 %-át meghaladó mértékben bevonni 
kívánt alvállalkozóit kell bemutatnia

71. kérdés: 
Ajánlati  dok.  34.  old.,  5.  pont:  "Ajánlattevőnek  számítania  kell  a  megrendelési  volumenek 
változására (alapértelmezés  szerint  ą 25%, vagy a táblázatban lévő utalásnak megfelelően)"  - 
Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy határozza meg pontosan a helyet, ahol a "táblázatban lévő utalások" 
megtalálhatóak.

Válasz:
A  táblázat  a  35.  oldalon  kezdődik,  ajánlatkérő  ebben  közli  a  tételeket,  példányszámokat, 
specifikációt.



72. kérdés:
Ajánlati  dok.  34.  old.,  5.  pont:  "Ajánlattevőnek  számítania  kell  a  megrendelési  volumenek 
változására (alapértelmezés szerint ą 25%, vagy a táblázatban lévő utalásnak megfelelően)" - Az 
"alapértelmezés  szerint" kifejezés ebben az esetben azt jelenti,  hogy maximum ennyivel  lehet 
több  a  megrendelt  mennyiség?  Kérjük  Tisztelt  Ajánlatkérőt  a  pontosabb  példányszám-
meghatározásra,  tekintve,  hogy  egy  2  milliós  példányszám  esetén  irreálisan  magas,  mintegy 
félmillió darabos a lehetséges eltérés.

Válasz:
Ajánlatkérő  a  példányszám  adatokat  legjobb  ismereteinek  megfelelően  adta  meg.  Ezekhez 
(Ajánlatkérő  szándékának megfelelően)  az  alapértelmezés  szerint,  és  a  kérdésben hivatkozott 
helyen is plusz/mínusz 25 százalék eltérési lehetőség tartozik; tehát a volumen több is, kevesebb 
is  lehet.  Ajánlatkérő  szempontjából  a  projekt  és  a  keretmegállapodás  sajátosságai  okán 
célszerűtlen  lenne  a  százalékos  eltérésre  szűkebb  határokat  adni;  viszont:  az  ebből  eredő 
bizonytalanság minden Ajánlattevőt egyformán érinti, amit Ajánlattevők –saját kockázatukra – az 
ármeghatározás során kezelni tudnak. 

73. kérdés
"A termékek kiszállítása az ÁNTSZ országos központjába és regionális  központjaiba történik, 
alapértelmezés szerint egy vagy két ütemben (ill. az eseti rendelésekhez igazodva) - Ez azt jelenti 
hogy minden regionális központba kell szállítani minden termékből,  vagy egy adott terméket, 
csak egy központba kell szállítani? Összesen hány regionális központtal kell számolni, és azok 
mely városokban helyezkednek el?

Válasz:
Ajánlattevőnek azzal kell számolnia, hogy bármely terméket bármely rendeltetési helyre el kell 
juttatnia  az  adott  termékre  adott  ajánlati  áron;  ezen  az  áron  felül  további  költségtérítés, 
ellenszolgáltatás jellegű követelése nem lehet.
Kiegészítésként közöljük az országos központ és a regionális központok címjegyzékét:

ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete 5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37.
ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete 5600 Békéscsaba, Gyulai út 61.
ÁNTSZ Észak-magyarországi Intézete 3300 Eger, Klapka u. 11.
ÁNTSZ Közép-magyarországi Intézete 1138 Budapest, Váci út 174
ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Intézete 9024 Győr, Jósika u.16.
ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete 8200 Veszprém, József Attila u. 36.
ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete 7401 Fodor J. tér 1.
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Gyáli út 2-6

74. kérdés:
"A termékek kiszállítása az ÁNTSZ országos központjába és regionális  központjaiba történik, 
alapértelmezés szerint egy vagy két ütemben (ill. az eseti rendelésekhez igazodva) - A zárójeles 
megjegyzés értelmezését kérjük: ez alapján előfordulhat, hogy a megadott egy, vagy két ütemnél 
lényegesen több kiszállítást kell végezni? Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy pontosítsa az elvárást, 
mert  a jelenlegi megfogalmazás alapján akár a 2 milliós példányszámú szórólap darabonkénti 



kiszállítása is kérhető lenne T. Ajánlatkérő részéről, ez pedig igen nagy mértékben változtatná 
meg a költségeket. Továbbá kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy definiálja az "eseti rendelés" fogalmát.
Válasz:
Ajánlattevők  nyílt,  keretmegállapodásos  eljárásban  vesznek  részt.  Az  eljárás  első  részének 
nyertesétől (esetünkben csak egy nyertes lesz) Ajánlatkérő a keretmegállapodás érvényének ideje 
alatt,  a  keretmegállapodásban  meghatározott  költségkereten  belül,  a  nyertes  ajánlat  szerinti 
fajlagos árakat felső határként kezelve, több szerződés megkötésére jogosult, ezek mindegyikét 
konzultációra szóló felhívásnak kell megelőznie. Az első, vagy az első két szerződés keretében 
Ajánlatkérő várhatóan megrendeli a dokumentáció szerinti példányszámokat, de jogában áll (az 
egyes  tételeknél  engedélyezett  mennyiségi  eltérés  terhére)  további,  konzultációra  szóló 
felhívásokat  kiadni.  Az  eljárás  jelen  szakaszában  nem  pontosítható,  hogy  ezen  további 
felhívásokra sor kerül-e; velük kapcsolatban az „eseti megrendelés” szóhasználatot alkalmaztuk. 
A  Kbt.  136/d  (1)  d)  pontja  szerint:  a  konzultációs  felhívásnak  tartalmaznia  kell  az  adott 
közbeszerzés tárgyát, illetőleg mennyiségét. Ajánlattevők irányadónak tekinthetik, hogy ezek a 
mennyiségek elérik a tételhez tartozó példányszám tíz százalékát. 

75. kérdés:
2. rész tekintetében általánosan: A dokumentáció 35-36. illetve 49-50. oldalain meghatározott 
példányszámok azonos kreatívval készülő tartalomra vonatkoznak? Amennyiben nem, kérjük T. 
Ajánlatkérőt, hogy a nyomdai költségek pontosabb meghatározása érdekében definiálja, hogy az
egyes példányszámok valójában hány féle kreatívot takarnak.

Válasz:
A példányszámok azonos kreatívval készülő tartalomra vonatkoznak.

76. kérdés:
szórólap patikákba 2.000.000 db méret: 100 x 100 mm; papírminőség,. 150gr; fényes műnyomó, 
Szín: 4+4, Terjedelem 6 oldal - Kérjük T. Ajánlatkérőt, definiálja a kötészeti módszert

Válasz:
Kötészet: A/4 kétszer hajtva
Méret: A/4
Hajtott méret: 21x99 mm
 
77. kérdés.
matrica  1.200.000 db, méret:  40 x 40 mm, 50 gr,  fényes,  ragasztható  -  Szükséges  a víz- ill. 
cseppálló kivitel, vagy papíralapú matrica is lehet?

Válasz:
Erre vonatkozóan nincs előírásunk, a matrica lehet papír alapú is. 

78. kérdés:
színes  szórólap  nyomtatás  A/4  hajtva  10-50.000 db Méret:  210 mm x 297 mm Szín:  4+4 , 
Papírminőség:  150  gr/m2  fényes  műnyomó,  Kötészet:  1  x  hajtva  -  Ez  azt  jelenti,  hogy  a 
készméret A/5, vagy azt, hogy A/4, és ez utóbbi esetben a hajtás előtt méret A/3?

Válasz:



Méret: A/4
Hajtott méret: A/5

79. kérdés:
színes  szórólap  nyomtatás  A/4  hajtva  10-50.000 db Méret:  210 mm x 297 mm Szín:  4+4 , 
Papírminőség: 150 gr/m2 fényes műnyomó, Kötészet: 1 x hajtva - Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a 
példányszámot a pontos ármeghatározás érdekében a jelenleginél pontosabban határozza meg!

Válasz:
Ajánlatkérő  a példányszám adatokat  legjobb ismereteinek megfelelően adta  meg.  Ajánlatkérő 
szempontjából a projekt és a keretmegállapodás sajátosságai okán célszerűtlen lenne a határok 
közelítése; viszont: az ebből eredő bizonytalanság minden Ajánlattevőt egyformán érinti,  amit 
Ajánlattevők –saját kockázatukra – az ármeghatározás során kezelni tudnak.

80. kérdés:
Színes szórólap/ DM -levél nyomása (A/4-es 4 C), 50.000 db felett, Méret: 210 mm x 297 mm 
Szín: 4+4 Papírminőség: 150 gr/m2 fényes műnyomó - Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy definiálja a 
következő kifejezést: 50 000 db felett! Kérjük továbbá, hogy pontos felső határt adjon meg, mivel 
jelen esetben irreálisan magas példányszámok is elvárhatóak!

Válasz:
Ajánlattevők  ennél  a  tételnél  irányadónak  tekinthetik,  hogy  a  keretmegállapodás  alapján 
szállítandó összpéldányszám 10 százalékot meg nem haladó mértékben lehet több, mint 50000.

81. kérdés:
freecard  10  000  db,  Méret:  148  mm  x  105  mm,  Szín:  4  +4  C,  Papírminőség:  240  gr/m2.  
Képeslap-karton, előoldala mázolt hátoldala mázolatlan - Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy erősítse 
meg,  hogy  a  "mázolt"  kifejezés  technikailag  megfelel  a  "fényes  fóliázott"  kifejezésnek. 
Amennyiben nem, kérjük adja meg a "mázolt" kifejezés technikai tartalmát

Válasz:
A mázolt nem fényes fóliázottat jelent, hanem lakozottat. 

82. kérdés:
Kiadvány 1 (laikusok szemináriumi segédanyaga): 2450 db Méret: A/5; Papírminőség: 130gr/m2 
matt  műnyomó;  Terjedelem:  80  oldal,  Szín:2+2,  Borító:  4+4,  Papírminőség:  350gr/m2  matt 
műnyomó, Kötészet:ragasztókötés, lyukasztva, gyűrűs, dossziéba belefűzve - Amennyiben
együtt  alkalmazzuk a ragasztókötést,  és  a  mappába belefűzést,  technikailag  nem megoldható, 
hogy a mappán belül a ragasztókötéssel ellátott anyag lapozható legyen. Kérjük T. Ajánlatkérőt, 
hogy erősítse meg, hogy ezzel tisztában van, és ennek tudatában adta meg ezeket a technikai 
paramétereket!  Továbbá kérjük T.  Ajánlatkérőt,  hogy erősítse meg,  hogy ebbe a  tételbe  nem 
tartozik bele a gyűrűs mappának a kivitelezése, mivel arra külön sorban kér be árat!

Válasz:
Ajánlatkérő  megerősíti:  a  technikai  paramétereket  annak  tudatában  adta  meg,  hogy  a 
ragasztókötéssel  ellátott,  mappába fűzött  kiadvány mappán belül  nem lapozható.  (Ajánlatkérő 



egyébként  feltételezi  és  igényli,  hogy  a  ragasztás  és  a  befűzést  szolgáló  lyukasztás  a  lap 
ugyanazon éle mentén történjen.)
Ajánlatkérő  megerősíti:  a  kérdésben  hivatkozott  kiadvány1  tételbe  nem tartozik  bele  gyűrűs 
mappa kivitelezése.

83. kérdés:
kiadvány  2  (egészségügyi  szakemberek  szemináriumi  segédanyaga):  650  db,  Méret:  A/5; 
Papírminőség:  130gr/m2  matt,  műnyomó;  Terjedelem:  80  oldal,  Szín:2+2;Borító:4+4; 
Papírminőség: 350gr/m2 matt műnyomó; Kötészet: ragasztókötés, lyukasztva, gyűrűs, dossziéba 
belefűzve)  -  Amennyiben  együtt  alkalmazzuk  a  ragasztókötést,  és  a  mappába  belefűzést, 
technikailag nem megoldható, hogy a mappán belül a ragasztókötéssel ellátott anyag lapozható 
legyen. Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy erősítse meg, hogy ezzel tisztában van, és ennek tudatában 
adta meg ezeket a technikai paramétereket!  Továbbá kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy erősítse meg, 
hogy ebbe a tételbe nem tartozik bele a gyűrűs mappának a kivitelezése, mivel arra külön sorban 
kér be árat!

Válasz:
Lsd. a 82. kérdésre adott választ.

84. kérdés:
A 10 napos maximális  szállítási  határidő  tekintetében kérjük T.  Ajánlatkérőt,  hogy definiálja 
pontosan, hogy honnan számítódik a 10 nap: a megrendeléstől, a szövegtervezet összeállításától, 
annak elfogadásától, a grafikai kivitelezés kezdetétől, annak elfogadásától, a nyomdai előkészítés 
kezdetétől, annak végétől, vagy egyébidőponttól?

Válasz:
Ajánlatkérő,  vagy  megbízásából  eljárva  a  kommunikációs  ügynökség  nyomásra  előkészített, 
digitalizált  anyagokat  ad  át  a  nyomdai  munkákhoz.  Ajánlatkérő  konkrét  megrendelést 
(diszpozíciós  listát)  az  előzetesen,  esetenként  a  megrendeléssel  egyidőben  átadott,  digitalizált 
formátumból készítendő nyomdai termékek szállítására ad. A határidő számítása a diszpozíció 
átvételét követő naptári nappal kezdődik.   

85. kérdés:
A 3-9 részek esetében a rendezvénykoncepciót már az ajánlathoz kell csatolni? Ha igen akkor 
minden  egyes  részre  külön  kell  rendezvénykoncepciót  készíteni?  Ha  igen  csak  egy  100  fős 
rendezvény  koncepciója  kell  elkészíteni  vagy  a  dokumentáció  37.  oldalától  felsorolt  összes 
rendezvénytípusra kell egy-egy koncepció?

Válasz:
A kérdés kapcsán az Ajánlati dokumentáció III. fejezet 1.3 pontjában foglaltak irányadók. Az 
abban foglaltak érvényét nem korlátozva:
-a koncepciót az ajánlattal be kell nyújtani;
-a koncepció részeként ajánlattevő minden ajánlattételre kiválasztott részre (régióra) bemutatja, 
hogy milyen rendezvényeket, hol és milyen időpontra tervezetten javasol; a rendezvényeket az 
Ajánlati  dokumentációban  megadott  modulokból  kell  választani.  A  koncepció  kialakítása 
szempontjából a választható rendezvény típusokra, a rendezvények számára  nézve a felhívás és a 
dokumentáció  a  kérdés  kapcsán  csak  annyit  ír  elő,  hogy  a  rendezvényeket  a  megadott 



modulokból (típusrendezvényekből) kell összeválogatni. Minden részajánlatban, az adott részre 
megajánlott  koncepciótól  függetlenül:  a  megvalósítás  módját,  egyedi  vonásait  valamennyi,  az 
Ajánlatkérő által rendezvénytípusként meghatározott modulra be kell mutatni, még akkor is, ha 
valamelyik  rendezvénytípus  a  koncepciónak  nem  része.  (Ha  az  egyes  részajánlatok  egyes 
rendezvénytípusok  bemutatása  szempontjából  nem  különböznek,  akkor  megengedett,  hogy 
Ajánlattevő  hivatkozzon  arra  a  helyre,  ahol  ajánlatában  (részajánlatában)  az  elvárt  tartalmú 
bemutatás található). 

86. kérdés:
Műszaki paraméterekkel kapcsolatos kérdések:
2. rész :
86/a Minden példányszámra: A teljes példányszám azonos vagy van bennük különbség?

Válasz:

86/b Egyszerre  kell  legyártani  a  mennyiséget  vagy  mennyi  az  egyszeri  lehívások  átlagos 
mennyisége? 

Válasz:
Lsd. a 74. sz. kérdésre adott válaszunkat.

87. kérdés:
- Matrica:

 Válasz:
84/a anyaga: vinil vagy papír? papír is lehet
84/b nyomott vagy nyomatlan? nyomott
84/c kültéri vagy beltéri elhelyezésű? beltéri
84/d Vágott vagy stancolt vágott is lehet

88. kérdés:
A szkennelési árat mekkora méretre kell megadni?

Válasz:
Tekintsék az A/4 méretet irányadónak.

89. kérdés:
A színes printeknél egyoldalas, vagy kétoldalas kivitelt értenek? 
Mire adjuk az árat?

Válasz:
Egyoldalas kivitelben kérjük a színes printet. 

90. kérdés:
A színes fénymásolásnál egyoldalas vagy kétoldalas kivitelt értenek?
Mire adjuk az árat?



Válasz:
Egyoldalas kivitelben kérjük a színes fénymásolást. 

91. kérdés:
A CD –k  gyártásánál  a  CD lemezt  szükséges  feliratozni?  Ha  igen,  akkor  hány  színnel  kell 
szitázni?

Válasz:
Igen szükséges feliratozni, négy színnel kell szitázni. 

92. kérdés:
A gyűrűs dossziékba bele kell helyezni a kiadványokat?

Válasz:
Igen. 

93. kérdés:
Színes szórólap: A/5 4 oldalra hajtva?

Válasz:
Méret: A/4
Hajtott méret: A/5, egyszer hajtva. 

94. kérdés:
Gyűrűs dosszié: nyomásnál 4+1 szín azt jelenti, hogy a külső bevonó 4 színnel, a belső pedig 
színnel  nyomva  vagy  pedig  mindkettő  bevonó  normál  4  nyomdai  színnel  +1  direkt  színnel 
nyomva?

Válasz:
Külső bevonó 4 színnel, a belső pedig színnel nyomva.

95. kérdés
Kérjük elküldeni  az  ártáblázatokat,  mivel  az  anyagot  pdf.  formátumban  kaptuk,  így  a  world 
programba történő átforgatás során a képletek elvesznek.

Válasz:
Lsd. az 53. kérdésre adott válaszunkat.

96. kérdés:
Érdeklődni szeretnék, hogy  kaphatunk-e mintát, hogy jelenleg hogyan néz ki a népegészségügyi 
rendszerben a szűrési behívó ill. tájékoztató, amit az adott kort betöltöttek kapnak – mindhárom, 
az ajánlat tárgyát képező szűrésre.

Válasz:
A méhnyak és az emlőszűrésre kapnak behívót, amelyeket az alábbiakban bemutatunk:  









97. kérdés:
Szeretném megkérdezni, hogy a 20 és 30 sec filmek ajánlatát mely táblázat szerint kell megadni, 
mert egyelőre ezek nem szerepelnek semelyikben.

Válasz:
Ajánlattevő egynapos forgatást feltételez, ennek megfelelően a  60 sec (reklám)film előállítására 
tett  árajánlatnak  tartalmaznia  kell  a  20  és  30  sec  időtartamú  filmek  elkészítésének  árát  is. 
Továbbá Lsd 47. számú kérdésre adott válaszunkat. 



98. kérdés:
A  kihívásban  hivatkoznak  nemzetközi  irodalomból  ismert  kommunikációs  stratégiák 
adaptálására.  Mely nemzetközi  stratégiára  gondolnak,  amit  használhatnánk  benchmark-ként?  

Válasz:
Kérjük, hogy keressék fel az alábbi címet.
http://download.yousendit.com/S1VEbUpkbThYSHhMWEE9PQ

99. kérdés:
Az  ajánlati  dokumentáció  részeként  elküldött  Integrált  Kommunikációs  Terv  tartalmazza  a 
kommunikációs  stratégiát,  aktivitásokat   és  a  médiatervet.  Ettől  el  lehet  térni,  vagy  csak 
kiegészítő javaslatok adására van lehetőség?

Válasz:
Kommunikációs stratégiától és médiatervtől a beadott pályázati anyagokban nem lehet eltérni. A 
Komm. stratégia Ajánlatkérő szándékait fejezi ki és a beérkező pályázatok összehasonlíthatóságát 
garantálja, keretet adva az eljáráshoz. Kiegészítő javaslatokat várunk.

100. kérdés:
A meddig kell a biztosítéki összeget rendelkezésre bocsátani?

Válasz:
Kérjük, Ajánlattevők az Ajánlati felhívás VI.3) i) pontja szerint járjanak el.

101. Ajánlatkérő közleménye

A 14. és az 52. számú kérdésekkel kapcsolatban a helyes összeg 602.000.000 HUF (Áfával). 

http://download.yousendit.com/S1VEbUpkbThYSHhMWEE9PQ
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