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Az Országos Tisztifőorvosi 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 ajánlattétel re felkért gazdasági szereplők részére

Tisztelt Ajánlattételre Felkért Gazdasági Szereplők!

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

Kérdés 1.:
Meglátásunk alapján a grafika szempontjából meghatározó, hogy a képi anyag, a
betűméretek a kiírásban megadott mérethez viszonyítottan nem lesznek az olvasó számára
olvashatóak. Véleményünk szerint nem lehet hatékonyan és az olvasó számára jól olvasható,
értelmezhető módon a tartalmat megjeleníteni. Nézetünk szerint a kiadvány a védőnő
segédanyaga, amit a célszeméllyel közösen néz és értelmez. Ehhez pedig nagyobb betűméret
és nagyobb kiadványméret (B5) szükséges. Kérdésünk: Van-e arra lehetőség, hogy a
megadott paraméterektől vállalkozó eltérjen a Jobb minőség érdekében?

Válasz 1.:
Ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltaktól nem kíván eltérni, az ajánlatokat
az ott meghatározottak szerint kell elkészíteni.

Kérdés 2.:
Az oktatási anyag tárolására szolgáló mappa vagy egyéb eszköz tervezéséhez szükséges
lenne további részletesebb információ, hiszen a megajánlott nettó kivitelezési árat nagyban
meghatározza a legyártandó mappák száma, amelyhez kapcsolódóan nagyon sokféle
lehetőséget látunk. Az egészen egyszerű, legolcsóbb megoldástól, p1. a műanyag, álló
mappáig. A kettő között igen nagy a gyártási eltérés.
Kérdésünk: A tervezendő mappa anyagára vonatkozóan kaphatunk-e részletesebb leírást?

1



Válasz 2.:
Az oktatási anyag tárolására szolgáló mappa vagy egyéb eszköz kivitelezésére, anyagára
vonatkozó részletesebb leírást Ajánlatkérő nem ad, a pontos kivitel megtervezését a nyertes
ajánlattevőre bízza. Hangsúlyozzuk, hogy a mappa funkcióját és kivitelét tekintve strapabíró
(kemény műanyag) kell legyen, ennek gyakorlati megvalósítását illetően azonban Ajánlatkérő
nem határoz meg előírást, azt az ajánlattevőkre bízza. Fontos, hogy valamennyi mappa
felállítható és ún. bemutató mappaként használható legyen, valamint a Norvég Alap által
meghatározott arculati elöírásoknak megfelelően legyen emblémázva.

Kérdés 3.:
Az oktatási anyag legyártásakor laponkénti matt fóliázás az elvárt. Kérdésünk, hogy 300g
matt offset papír helyett van-e lehetőség egy minőségben nem, azonban árban sokkal
költséghatékonyabb kivitelezési módra, azaz matt műnyomó papír használatára?
Véleményünk szerint mivel minden lap fóliázva lesz, ez a végső minőségen nem fog
változtatni, azonban sokkal költséghatékonyabb a matt műnyomó használata.

Válasz 3.:
Az Ajánlattevő
Ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltaktól nem kíván eltérni, kéri, hogy az
oktatási anyag laponkénti legyártásánál meghatározott műszaki paramétereknek
megfelelően szíveskedjen ajánlatot tenni.

Kérdés 4.:
A műszaki dokumentációban a műszaki paraméterek alapján meghatározott a 40 oldal.
Kérdésünk, hogy ebbe a borító oldalak is bele vannak-e számolva?

Válasz 4.:
Ahogy a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában kifejtettük, a mappa borítóként is
szolgál, így az oktatási anyagnak külön borítót nem terveztünk.

Kérdés 5.:
Az Országos disztribúcióhoz kapcsolódó kérdésünk az lenne, hogy vélhetően hány pontra,
hány helyszínre szükséges kiszállítani a 4500 példányt?

Válasz 5.:
Az oktatási anyag országos disztribúciója során 4.500 címre szükséges kiszállítani az elkészült
példányokat, az átvételt a műszaki leírás IV. résztevékenység 1. részfeladatában
meghatározottak szerint szükséges igazolni.

Kérdés 6.:
Az ajánlati felhívásban szakember biztosítása szükséges. Kérjük pontosítsák, hogy ez 1 fő
szakember biztosítását Jelenti, s két vagy több fő szakember biztositásával sem lehet a
maximális 10 pontnál többet szerezni!

Válasz 6.:
Az eljárást megindító felhívás 13. II. pontjában meghatározott M.1. alkalmassági feltétel
értelmében a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között legalább 1 fő szakembernek
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rendelkeznie kell népegészségügyi/egészségügyi témában magyar nyelvű tartalomfejlesztési
tapasztalattal az elmúlt 10 évben.
Ajánlattevőnek természetesen további szakemberek bevonására is lehetősége van.

Az ajánlatok értékelése során Ajánlatkérő a 2. részszempont keretében az ajánlattevő által a
teljesitésbe bevonni kívánt szakember eljárást megindító felhívás megküldésének napját
megelőző 36 hónapon belül a népegészségügyi/egészségügyi témában szerzőként vagy
társszerzőként irt publikációinak számát értékeli.
A 2. részszempont szerinti értékelés során Ajánlatkérő a pontkiosztás módszerét alkalmazza
a felhívásban és a dokumentációban meghatározottak szerint, melynek értelmében a
maximálisan kiadható pontszám 10 pont, amely a 10 db, vagy annál több — feltételeknek
megfelelő — publikáció bemutatása esetén jár, függetlenül a bevonni kívánt szakemberek
számától.

Kérdés 7.:
A műszaki leírásban szereplő szakmai tartalom előállításához kapcsolódó fotó
dokumentációt Megbízó rendelkezésre bocsátja, vagy annak megszerzése, előállítása és a
fotók jogdíjának megszerzése vállalkozó feladata?

Válasz 7.:
Az oktatási anyaghoz kapcsolódó valamennyi képalkotási (grafika) vagy képvásárlási díj, vagy
ehhez kapcsolódó bármilyen jogdíj az Ajánlattevőt terheli.

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

Budapest, 2016. augusztus 15.

Tisztelettel;

.

Srágli Attila \°
projektigazgató
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