PÁLYÁZAT
A Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) pályázatot hirdet a veszettség elleni védekezés
részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet Mellékletének előírásai
szerinti Kisállat Egészségügyi Könyv
- rendelet által előírt tartalommal történő megtervezésére
- mintapéldány nyomdai előállítására
- valamint 2010. december 31-ig történő folyamatos gyártására.
A pályázaton indulhat bármely vállalkozás, amely megfelelő tervezési háttérrel, valamint
elegendő és megfelelő kapacitással rendelkezik a Kisállat Egészségügyi Könyvek
megtervezésére, valamint folyamatos, ütemezett gyártására és szállítására.
A nyomdai előállításra kerülő pályamunkák grafikai tervezése során kiindulási alapként
felhasználható a Magyar Állatorvosi Kamara honlapján (www.maok.hu) a pályázati
kiírásához mellékelt pdf. file, amely megfelel a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet
Mellékletében előírtaknak.
A pályázó a Magyar Állatorvosi Kamara színes logóját elektronikus úton a maok@t-online.hu
e-mail címen igényelheti, amelyet kizárólag a pályamunkája elkészítésére használhat fel.
A pályamunkáknak az alábbi minimális műszaki-nyomdaipari paramétereknek meg kell
felelniük:
Méret: A/6 (105 x 145 mm)
Terjedelem: 16+4 oldal
Belív: 80 gr ofszet 1+1 szín, oldalszámozva
Borító: 170 gr ofszet 4+1 szín + egyszer a borító 2. oldal egyedileg sorszámozva hét karakterű
sorszámmal.
A borítón szerepeljen a Magyar Állatorvosi Kamara színes logója.
Kötészet: irkafűzve két kapoccsal.
A pályázó a pályamunkája elkészítése során a fentiekben meghatározott minimális
követelménytől a jobb minőség érdekében eltérhet, elsősorban azt szem előtt tartva, hogy a
Kisállat Egészségügyi Könyvnek az állat teljes élettartama alatt (átlagosan 10-15 év)
megfelelő minőségben használhatónak kell maradnia, figyelembe véve, hogy a hivatkozott
rendelet előírásai szerint a könyvet az állattartónak az állat közterületen tartózkodásakor
magánál kell tartania.
A pályamunkák elkészítésekor a felhasznált papír anyaga lehet a minimális követelménytől
eltérő (magasabb minőségű, tartósabb), a könyvek borítójának, esetleg belíveinek a színe is
eltérhet a fehértől.
A pályamunkák elbírálásakor a könyvenkénti ajánlott előállítási ár a bírálat egyik
szempontjaként kerül figyelembe vételre, hasonló súllyal esik latba a könyv tartóssága,
minősége, esztétikai megjelenése, állatorvosi használhatósága (pl. elegendő hely a különböző
beírásokhoz).
A pályázó a pályázatában köteles megadni a vállalkozás nevét, adószámát, cégjegyzékszámát, székhelyének és telephelyének címét, telefonos és elektronikus elérhetőségeit és a
pályázatért felelő személy nevét.

A pályázó köteles a pályázatához csatolni a Kisállat Egészségügyi Könyv elképzelése szerint
elkészített 3 darab olyan mintapéldányát, amire az előállítási árajánlata vonatkozik és amely a
bírálat során értékelésre kerül.
Egy pályázó több, egymástól eltérő minőségi kategóriába tartozó pályamunkával is pályázhat,
ebben az esetben a 3 darab mintapéldány minőségi kategóriánként értendő.
A pályázó a pályázatában határozza meg az általa gyártandó Kisállat Egészségügyi Könyv
egy példányra vetített előállítási árát (azt a forintban kifejezett áfa nélküli összeget, amelyért a
folyamatosan gyártott Kisállat Egészségügyi Könyveket a Kamarának mint megrendelőnek
átadja). A könyvenként meghatározott áfa nélküli előállítási árajánlatnak valamennyi
költséget tartalmaznia kell, beleértve a MÁOK 1078. Budapest, István utca 11. szám alatti
irodájába történő folyamatos szállítás költségét is.
A pályázatokat zárt borítékban postai úton a Magyar Állatorvosi Kamara országos irodájába
kell megküldeni (1078. Budapest, István u. 2.) esetleg zárt borítékban kézbesítési megbízottal
is kézbesíthető.
A pályázatok Magyar Állatorvosi Kamarához történő beérkezésének végső határideje 2009.
március 06. 14 óra
A pályázatok elbírálása várhatóan 2009. március 16-ig történik meg.
A Magyar Állatorvosi Kamara a pályázat nyertesét postai és elektronikus úton értesíti.
A pályázat nyertesével a Magyar Állatorvosi Kamara tulajdonában álló gazdasági társaság
2010. december 31-ig terjedő határozott időtartamú szerződést köt a veszettség elleni
védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet Mellékletének
előírásai szerinti Kisállat Egészségügyi Könyv nyomdai gyártására.
A nyertes pályázó a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül, a szerződésben
rögzített feltételek szerint, köteles lesz az első 100 ezer darab elkészített Kisállat
Egészségügyi Könyvet leszállítani.
A 2010. december 31-ig várható megrendelés-szám 1 millió példány Kisállat Egészségügyi
Könyv, amelyek előállítása a megkötendő szerződésben rögzített módon, de mindenképpen
folyamatos ütemezéssel történik.
Budapest - Tata, 2009. február 07.
Magyar Állatorvosi Kamara Elnöksége

