MŰSZAKI LEÍRÁS
TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. számlakép, fizetési felszólítás kezelés (digitális feldolgozás,
tárolás, küldemény-előállítás)
Előzmények
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. (továbbiakban: ajánlatkérő) számla előállítási folyamatát és
fizetési felszólító előállítási folyamatát is külső vállalkozó végzi.
Alapelvárás
Jelen beszerzés célja egy teljes számla illetve fizetési felszólító előállítási folyamat
fenntartása, mely lefedi az adatok alapján elkészített nyomtatási képek elkészítését a
nyomtatást, borítékolási feladatokat, illetve a számlák archiválását és tárolását is. Havonta
előállítandó számlamennyiség 40.000 db +/- 30 %-os opció lehetséges a fizetési felszólítók
tekintetében havi 5.000 db +30%-os opció lehetséges. A fizetési felszólítóknál a havi
mennyiségből 3.500 db tértivevényes, 1.500 db pedig normál küldemény.
A tervezett nyomtatásokat az adatátadást követően 30.000 db számla/felszólító/nap előállítási
kapacitással kell teljesíteni.
Az egyes számlák mellé borítékolandó információs anyag várható mennyisége 8 ezer db +/15% havonta.
A meghatározott számlák mellé nyomtatandó melléklet várható mennyisége 500 db +/- 20%
havonta.

Elvárt folyamat rövid leírása
• A Libra rendszerben a számlák generálása után az adatok átadásra kerülnek a
feldolgozó rendszernek.
• A nyomtatási fájlok xml formátumban átkerülnek a nyomtatási folyamathoz.
• a teljes állományról minta számlakép/fizetési felszólító előállítása, mely átadásra kerül
ajánlatkérő részére, ezt követő jóváhagyás után kezdhető meg a számla nyomtatása.
• A készpénz-átutalási megbízásokat (csekk) teljes megszemélyesítéssel kell elkészíteni,
a jogszabályoknak megfelelően (Posta tv. QR kód).
• A teljes megszemélyesítéshez szükséges engedélyek beszerzése nyertes ajánlattevőt
terhelik, melyhez a Teszt állomány biztosítása megrendelő feladata.
• A nyomtatott számlák borítékolásra kerülnek.
• A borítékolt számlák 10 %-ának kiküldése közvetlenül postai kézbesítés útján valósul
meg, míg a számlák 90 %-ának ajánlatkérő telephelyére történő szállításáról nyertes
ajánlattevő feladata gondoskodni. Megbízó a számlák átadásakor az irányítószámok
megadásával jelzi ajánlattevő felé, hogy mely számlákat szánja postai kézbesítésre.
• A postai kézbesítésre szánt („DH” felirattal ellátott borítékban) borítékolt számlákat az
„OLK-n” keresztül történő kézbesítésre átadja.
• Az ajánlatkérő által előzetesen megadott irányítószámok alapján („DH” felirattal el
nem látott borítékban) borítékolt számlákat ajánlatkérő telephelyére szállítja.
• A saját kézbesítésre szánt számlák ajánlatkérő telephelyére történő szállítása nyertes
ajánlattevő feladata.
• A gépi feldolgozásra alkalmas borítékolás betartása nyertes ajánlattevő feladata, az
engedély és a Postával történő szerződéskötés bonyolítása ajánlatkérő feladata.
• Emellett az előállított nyomtatási képek (számlák) másodpéldánya hitelesítésre, és
archiválásra kerül nyertes ajánlattevő részéről.
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Az előállított nyomtatási képek (fizetési felszólítók) másodpéldánya archiválásra kerül
nyertes ajánlattevő részéről.
Nyertes ajánlattevő feladata az archiválásra került nyomtatási képek (számlák és
fizetési felszólítók) digitalizált példányának tárolása. Az archivált fájlok letöltésüket
követően, törlésre kerülnek. Ajánlatkérő hozzájárulása nélkül a törlés nem végezhető
el.
A fizetési felszólítók esetében a tértivevények előállítása mellett a megszemélyesítése
is nyertes ajánlattevőt terheli.
A tértivevény előállításához szükséges engedélyek beszerzése nyertes ajánlattevőt
terheli.
Nyertes ajánlattevő feladata a kinyomtatott számlákról statisztika készítése ajánlatkérő
részére meghatározott struktúrában, adatokkal.
Nyertes ajánlattevő feladata a borítékolt számlákról statisztika készítése ajánlatkérő
részére, meghatározott struktúrában, adatokkal,
A postai kézbesítésre átadott számlákról elektronikus feladójegyzék készítése bontott
címadatokkal.

Adatcsere folyamata
• Az adatcsere folyamata a gyakorlatban biztonságos privát hálózaton keresztül
valósulhat meg. Cél a teljesen zárt adatcsere kapcsolat.
• Az adatok a Libra rendszerben XML formátumban keletkeznek. Az adatok átadása fájl
alapon történik.
Számlakép kialakítása
• A számla oldalainak tartalmi és megjelenési információit ajánlatkérő határozza meg
(számlakép), nyertes ajánlattevő ez alapján készíti el a nyomatképet.
• A változásokat ajánlatkérő minden esetben ellenőrzi, annak bevezetése csak
ajánlatkérő jóváhagyásával történhet.
A számlakép változtatásának jogát ajánlatkérő fenntartja, ezekért a módosításokért nyertes
ajánlattevő külön díjat nem számolhat fel.
Számla előállítás
Határidők
• A tervezett nyomtatások előállítása az adatátadás után 30.000 számla /nap határidővel
készül el.
• Nem tervezett nyomtatási feladatok, illetve tervtől eltérő átadás esetén, a nyomtatás
maximum 1 nap késéssel készülhet el
• A számla nem minden esetben áll 2 lapból. Az eloszlás kb. 98%-ban 2 lapos, 2%-ban
több lapos. Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII.
törvényben előírtaknak megfelelően minden oldalra kerül nyomtatás. Bizonyos
számlák mögé számla mellékletet kell nyomtatni, melyet meghatározott formátumban
megrendelő biztosít.
Nyomat előállítás:
• Az átadott adatállományokból a számlalevelek előállítása a következők szerint:
o Az alapanyagok beszerzéséről nyertes ajánlattevő gondoskodik
o Minden esetben ajánlatkérő kér mintanyomatokat, a számla tartalmi és formai
ellenőrzése céljából.
o A számla adatokat fekete színben kell nyomtatni, a nyomtatvány az egységes
közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvényben, illetve

a mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott színben kerüljön
előállításra.
Borítékolás:
• A számlák borítékolása mellett nyertes ajánlattevő ajánlatkérő kérésére különböző
információs anyagok borítékolását is elvégzi. Az ilyen reklám és információs
anyagokat nyertes ajánlattevő ajánlatkérő telephelyéről elszállítja, és elvégzi a
borítékolást.
• Meghatározott számlák mellé nyomtatott mellékletet kell borítékolni, egyezősége a
számlán és mellékleten található „felhasználási hely azonosító szám” alapján lehet
összepározni. (Ebben az esetben 2 db adatállomány került átadásra. Egyik
állományban a számlák vannak, a másik állományban pedig a hozzájuk tartozó
mellékletek vannak. A két állományt két közös ismérv (customerID és számlaszám)
alapján lehet összekapcsolni, azaz nyomtatáshoz 1 közös adatállománnyá alakítani.)
Küldemények postázása, átadása:
• Az elkészült és borítékolt számlákat nyertes ajánlattevő „OLK-n” keresztül történő
kézbesítésre átadja illetve ajánlatkérő telephelyére (7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.)
szállítja.
• Az átadás előtt az ajánlatkérő által megadott előrejelzéseket a postára adást megelőző
2 nappal meg kell küldeni az „OLK”-nak.
Tárolás archiválás:
• Nyertes ajánlattevő feladata a kinyomtatott számlák hitelesített digitális archiválása, az
archív számlák jogszabályban előírt tárolása, mentése és hozzáférés biztosítása.
• Nyertes ajánlattevő az archivált (és hitelesített) állományokat csak saját eszközein
tárolhatja, harmadik félnek ki nem adhatja.
• Nyertes ajánlattevő gondoskodik az állományok rendszeres mentéséről.
• Nyertes ajánlattevő gondoskodik a teljes állomány ajánlatkérőnél történő biztonságos
elhelyezéséről, legalább havi rendszerességgel.
• Nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő által kinyomtatott számlák másodpéldányait
hitelesíti és archiválja ez előző pontoknak megfelelően. Ajánlatkérő ezeket a
számlákat napi rendszerességgel adja át nyertes ajánlattevőnek.
• Nyertes ajánlattevő felületet biztosít a számlaképek egyedi megtekintésére, illetve
azok biztonságos csatornán történő letöltésére.
Egyéb:
• Nyertes ajánlattevő feladata a számlaképen történő QR-kód elhelyezése, az ajánlatkérő
által meghatározott algoritmus szerint.
• Az ügyfelek 90 %-a igényli a sárga csekkes fizetést.
• Ajánlatkérő évi egy számlamellékletet tervez, terjedelem: 1 db A/4-es lap 80 vagy 90
grammos ofszet papírra nyomva.
• A postaköltséget ajánlatkérő fizeti, az összes többi költség - adatok fogadása,
feldolgozása, archiválása, papír és nyomdaköltség, boríték és borítékolás költsége,
valamint a posta felvevőhelyére illetve ajánlatkérő telephelyére történő szállítás
költsége - az ajánlattevőt terheli.
• Heti 1 alkalommal kerülnek átadásra a számlák.
• Azt az állományt kell a nyertes ajánlattevőnek teljesítenie egy munkanapos
határidővel, amit aznap megkap, tehát t+1 munkanap, ahol a t=az átadás napja. (A
gyártásra vonatkozóan T+1 nap maximum 1 nap késéssel lehet elkészíteni, tehát az
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elkészítést vagy az előre várható elkészítéstől kell számolni a postára adás előre
jelzését.)
Egy átadás alkalmával 500-40.000 db közötti mennyiséggel kell nyertes
ajánlattevőnek számolnia (a leirt havi 40.000 +/-30% számlamennyiség mellett)
A nyertes ajánlattevő köteles a saját kézbesítésre szánt számlákat ajánlatkérő
telephelyére szállítani legkésőbb a számlák nyomtatását követő munkanapon (t+2
munkanapon, ahol a t=a számlaállomány átadás napja).
Nem tervezett nyomtatás ezres mennyiség (az előzőekben feltüntetett mennyiségekben
ez is benne van).
A TETTYE logó lehet egy szín feketével nyomott, a számlán lévő „rezsiboxok” kék
színe az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII.
törvényben meghatározott AQUA #00FFFF. A boríték nyomtatására egy színt
használunk (sötétkék).
Számla színei: logó – fekete; rezsibox – kék; csekk – sárga, piros, fekete;
számtartalom – fekete.
Az ajánlat megadásakor ajánlattevők 1%-ban 6 tagnál kevesebb, 99 %-ban 6 vagy
annál több tag behúzásával számoljanak.

Fizetési felszólító előállítás
Határidők
• A tervezett nyomtatások előállítása az adatátadás után 30.000 felszólító /nap
határidővel készül el.
(A 30.000 db az előállítás gyorsaságára vonatkozik, ennek következménye az, hogy az
ajánlatkérő által átadott mennyiség 1 nap alatt készüljön el.)
• Nem tervezett nyomtatási feladatok, illetve tervtől eltérő átadás esetén, a nyomtatás
maximum 1 nap késéssel készülhet el
• A számla nem minden esetben áll 2 lapból. Az eloszlás kb. 90%-ban 2 lapos, 10%-ban
több lapos.
• A felszólító levelekhez tartozó tértivevények archiválását ajánlat nem tartalmazza.
Nyomat előállítás:
• Az átadott adatállományokból a felszólító levelek előállítása a következők szerint:
o Az alapanyagok beszerzéséről nyertes ajánlattevő gondoskodik
o Ajánlatkérő minden alkalommal kér mintanyomatokat, az esetleges tartalmi és
formai ellenőrzés céljából.
Borítékolás:
• A felszólítók borítékolása mellett nyertes ajánlattevő ajánlatkérő kérésére különböző
információs anyagok borítékolását is elvégzi.
• Az információs anyag között szerepelhet az 58/2013 (II.27) Kormány rendeletben
előírt védendő felhasználóknak szóló tájékoztatás. (1 lap)
Küldemények postázása:
• Az elkészült és borítékolt felszólítókat nyertes ajánlattevő „OLK-n” keresztül történő
kézbesítésre átadja.
• Az átadás előtt az ajánlatkérő által megadott előrejelzéseket a postára adást megelőző
2 nappal meg kell küldeni az „OLK”-nak.
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A kézbesítési díjkedvezmények miatt, a nyertes ajánlattevő gondoskodik a ragszámok
felszólító levélen történő feltüntetéséről és Magyar Posta Zrt.- vel történő ragszám
számok elszámolásával kapcsolatosan.

Tárolás archiválás:
• Nyertes ajánlattevő feladata a kinyomtatott felszólítók digitális archiválása, és
hozzáférés biztosítása.
• Nyertes ajánlattevő az archivált állományokat csak saját eszközein tárolhatja,
harmadik félnek ki nem adhatja.
• Nyertes ajánlattevő gondoskodik az állományok rendszeres mentéséről.
• Nyertes ajánlattevő gondoskodik a teljes állomány ajánlatkérőnél történő biztonságos
elhelyezéséről, legalább havi rendszerességgel.
• Nyertes ajánlattevő felületet biztosít a felszólító levelek egyedi megtekintésére, illetve
azok biztonságos csatornán történő letöltésére.
Egyéb:
• Nyertes ajánlattevő feladata a felszólító levélen történő QR-kód elhelyezése, az előírás
szerint meghatározott algoritmus szerint.
• Az ügyfelek 100 %-a igényli a sárga csekkes fizetést.
• Ajánlatkérő havi mellékletet tervez a tértivevényes felszólító mellé átlagosan 60%ban, terjedelem: 1 db A/4-es lap 80 vagy 90 grammos ofszet papírra nyomva.
• A postaköltséget ajánlatkérő fizeti, az összes többi költség - adatok fogadása,
feldolgozása, archiválása, papír és nyomdaköltség, boríték és borítékolás költsége,
valamint a posta felvevőhelyére szállítás költsége - az ajánlattevőt terheli.
• Havi 1 alkalommal kerülnek átadásra a felszólító levelek.
• Azt az állományt kell a nyertes Ajánlattevőnek teljesítenie egy munkanapos
határidővel, amit aznap megkap, tehát t+1 munkanap, ahol a t=az átadás napja.
• A TETTYE logó lehet egy szín feketével nyomott. A boríték nyomtatására egy színt
használunk (fekete).
• Az ajánlat megadásakor ajánlattevők 90 %-ban 6 tag behúzásával számoljanak. (10%ban több mint 2 lapos kategóriába sorolható.
Felszólító levél 1. lapja befizetésre szolgáló adathordozó, 2. lapja (részletezés), 3.
lapja (részletezés), 4. lapja (részletezés) 5. lap korlátozási értesítő.
• Az alapanyagokat ajánlattevőnek kell biztosítania az ajánlat tárgyához kapcsolódó
feladat elvégzéséhez, annak előre legyártását nem kívánjuk előre meghatározni. A
kérdések során pontosításra került a fizetési felszólító levelek átadásának megbecsült
dátuma, így ebből meghatározható a gyártás időtartama. A számlalevelek átadása is
előre egyeztetett formátumban történhet, de célszerű egy minimum készlet fenntartása
(1 hónap mennyiség).
• Felszólító levél és számla NEM kerülhet egy borítékba még akkor sem, ha
ugyanannak a felhasználónak készülne.
• Ajánlattevő meghatározott struktúrában, excel formátumban az előállítást követően
köteles adatszolgáltatással élni megrendelő felé az elkészült felszólító levelek
adatairól.
• A postai kézbesítésre átadott felszólító levelükről elektronikus feladójegyzék készítése
bontott címadatokkal.

