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Az Országos Tisztifőarvosi Hivatal által a Norvég Alapból finanszírozott
HU12-0001-PP1-2016 azonosítószámú, „A roma közösségekben dolgozó védőnők
munkafeltételeinek javítása” című projekt keretében „Védőnői oktatási és
ismeretterjesztési tevékenységet szolgáló oktatási anyag elkészítése” tárgyú közbeszerzési
eljárásban ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére

Tisztelt Ajánlattételre Felkért Gazdasági Szereplők!

Tájékoztatom Önöket, hogy az Országos Tisztiföorvosi Hivatal által a HU12-0001-PP1-2016
számú „A roma közösségekben dolgozó védőnők munkofeltételeinek javítása” című projekt
keretében „Védőnői oktatási és ismeretterjesztési tevékenységet szolgáló oktatási anyag
elkészítése” tárgyú, nyílt nemzeti közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérőhöz kiegészítő
tájékoztatás kérések érkeztek, melyekre az alábbiak szerint adunk választ:

Kérdés 1.:
Az oktatási anyag hány ív terjedelmű legyen?

Válasz 1.:
A közbeszerzési műszaki leírás 4. oldalán lévő Ill. résztevékenységének 1. részfeladatában
Ajánlatkérő 40 oldalban határozta meg az oktatási anyag terjedelmét.
A pontos ajánlat kidolgozása érdekében Ajánlatkérő a következő információval tudja segíteni
az ajánlattevőket: mivel a nyomdai terjedelemszámítás egysége az ív, ás egy nyomdai ív
- a könyv formátumától függetlenül - 16 nyomtatott oldal, Így a 40 oldal körülbelül 2,5
nyomdai Ív.

Kérdés 2.:
Az oktatási anyag nyomdai kivitelezésénél a kiadvány irkafűzött vagy ragasztott legyen?

Válasz 2.:
Ajánlatkérő az oktatási anyag egyes lapjait különálló egységként képzeli el, hogy azok adott
esetben cserélhetők legyenek. Ennek a kritériumnak a nem bontható kötési mód nem felel
meg.
A közbeszerzési műszaki leírás 3. oldalán lévő II. résztevékenység 2. részfeladatában írta elő
Ajánlatkérő az oktatási anyag beliveinek tárolására alkalmas mappa vagy egyéb eszköz
elkészítését. Itt olyan tárolásra is alkalmas mappát kér megtervezni és elkészíteni, amely a
védőnő és a célcsoport tagjának személyes találkozása alkalmával egyben prezentáciás
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segédeszközként Is alkalmazható, például felállítható „állvány”-ként biztosítja az oktatási
anyag lapjainak bemutatását, lapozgathatóságát, segítve így az egyszerűbb és a könnyebb
kommunikációt a védőnő ás a kevéssé iskolázott célcsoportok tagjai számára egyaránt.

Kérdés 3.:
A tördelési-grafikusi munkát követően igényt tartanak-e korrektúrára, a tördelés során
előforduló esetleges hibák kiszűrésére? Ha igen, melyik résztevékenység és részfeladat
vonatkozásában tartalmazza a költséget? Hány körös javítási forduló legyen?

Válasz 3.:
Ajánlatkérő megítélése szerint a műszaki leírás szerinti II. résztevékenység 1. részfeladatában
meghatározott tevékenység a szakmai folyamatokat figyelembe véve magában kell, hogy
foglalja a tördelés során keletkező hibák javítása érdekében a korrektúrát is, ennek
megfelelően az ajánlattevőknek ajánlatuk elkészítésekor e résztevékenység keretében ezzel
a feladatottal Is kalkulálniuk kell. A javítási körök számát Ajánlatkérő nem tudja előzetesen
megadni, arra azonban felhívja a figyelmet, hogy az e részfeladat keretében elkészítendő
oktatási anyag layout-ot csak akkor fogadja el, ha az tördelési és egyéb hibáktól mentes.

Kérdés 4.:
a) Mik az elképzelések a mappa nyomdai paramétereit illetően (p1. méret, szükséges-e

megnyomni, fóliázott legyen-e)?
b) Funkcióját tekintve a mappa csak borítóként szolgál?

Válasz 4.:
a) Mivel az oktatási anyagok mérete A/5 méretű, így az azok tárolására alkalmas mappa

mérete is annak megfelelő legyen. Az arculati elemek feltüntetése valamennyi, a projekt
által előállított anyagon, így a mappán is kötelező.
A mappa funkciójára tekintettel fontos, hogy kivitelét tekintve strapabíró legyen, ennek
gyakorlati megvalósítását illetően azonban Ajánlatkérő nem határoz meg előírást, azt az
ajánlattevőkre bízza.

b) A közbeszerzési műszaki leírás 3. oldalán lévő II. résztevékenység 2. részfeladatában írta
elő Ajánlatkárő az oktatási anyag belíveinek tárolására alkalmas mappa vagy egyéb eszköz
elkészítését, itt olyan tárolásra is alkalmas mappát kér Ajánlatkérő megtervezni és
elkészíteni, amely funkcióját tekintve nem csak boritóként szolgál, hanem prezentálásra is
alkalmas (Id. a 2. kérdésre adott választ).

Kérdés S.:
Amennyiben kon2orciumként kívánunk a Felhívásra Ajánlatot tenni, Úgy minden
dokumentumot a konzorcium mindkét tagjának alá kell e írni, vagy csak a konzorcium
vezetőjének?

Válasz S.:
A közös ajánlattételre vonatkozó szabályok tekintetében Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 35-
36.5-ában foglaltakra, külön tekintettel a 35.5 (2), valamint (3) bekezdéseire.
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Kérdés 6.:
A formanyomtatványok között nem találtunk a Referenciára, illetve a nettó árbevételre,
továbbá konzorcium esetén a képviselő tag kiválasztására vonatkozó nyilatkozatformákat.
Ezeket a nyilatkozatokat önmagunknak kell megfogalmazni, ha igen, akkor mik azok a
paraméterek, amelyeknek mindenképpen benne kell lenniük a nyilatkozatokban.

Válasz 6.:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az eljárást megindító felhívás 13. pontjában foglaltakra:

„A pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása az aiánlatban (előzetes igazolás):
Ajánlattevő ajánlatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy a P.1. szerinti alkalmassági
követelmény teljesül, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat nem köteles az ajánlatában megadni.”

valamint

„A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása az aiánlatban (előzetes igazolás):
Ajánlattevő ajánlatában Csupán arról köteles nyilatkozni, hogy részéről az M.1. és M.2.
szerinti alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles az ajánlatában megadni.”

Az alkalmasság tételes igazolására az ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. (4) bekezdésében
foglaltak szerinti felszólítása esetén köteles.

A közös ajánlattétel esetén a konzorciumot képviselő tagra vonatkozó nyilatkozathoz
Ajánlatkérő mintát nem bocsát rendelkezésre.

Kérdés 7.:
A konzorciumi tagnak is be kell nyújtania aláirási címpéldányt?

Válasz 7.:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az eljárást megindító felhívás 24. r) pontjában foglaltakra,
melynek értelmében közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevők mindegyike
tekintetében szükséges a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányának
benyújtása.

Kérdés 8.:
A szerződés-tervezetet kitöltve és aláírva (minden oldalát szignózva) be kell fűzni a
dokumentációhoz?

Válasz 8.:
Hivatkozunk a közbeszerzési dokumentáció 4. pontjában foglaltakra, melynek értelmében
Ajánlatkérő nem írta elő a kitöltött és aláírt szerződés-tervezet ajánlat részeként történő
benyújtását.
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Kérdés 9.:
Az összeállított ajánlati dokumentáció minden oldalát sorszámozni kell. Üres oldalakat ugye
nem?

Válasz 9.:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az eljárást megindító felhívás 24. q) pontjában foglaltakra:
„Az ajánlatot tortalomjegyzékkel ésfolyamatos lop vagy oldalszámo2ással kell ellátni, 02 üres
oldalakat nem szükséges, de be lehet számozni.”

Kérdés 10.:
Az ajánlati dokumentáció minden oldalát a konzorcium mindkét tagjának szignózni kell?

Válasz 10.:
Ajánlatkérő az ajánlattal szemben támasztott formai kővetelményeket a felhívás 24. q)
pontjában, valamint a közbeszerzési dokumentáció 5. pontjában részletezte. Ajánlattevő
ajánlatának a hivatkozott pontokban előírt formai követelményeket kell teljesíteni. További
formai követelményt Ajánlatkérő nem határoz meg.

Kérjük, hogy ajánlataikat a jelen kiegészítő tájékoztatásban foglaltak figyelembevételével
szíveskedjenek összeállítani.

Budapest, 2016. augusztus 5.

Tisztelettel:

Srágli Attila
projektigazgatá .
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