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A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a
Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat → Testületi ülések → Előterjesztések menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor
ott a zárt ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság
2015. március 11.
napján tartandó rendkívüli üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2015. március 11-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

"Gyomaendrőd turisztikai fejlesztések - marketing" ajánlati felhívás módosítása
Cserenyecz Bettina, Kürtiné Erdősi Klára
Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2015. március 2-án tartott rendkívüli
ülésén megtárgyalásra és elfogadásra került a "Gyomaendrőd turisztikai fejlesztések - marketing" tárgyú
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és dokumentációja.
A Bíráló Bizottság a kiválasztott gazdasági szereplőknek megküldte az ajánlattételi felhívást.
Az elfogadásra és kiküldésre került dokumentációban a pályázati anyagban meghatározottak szerint került
összeállításra a marketingtevékenység. Mivel a támogatási szerződésben rögzített megvalósítási határidő a
pályázatban rögzítettekhez képest kevesebb, ezért szükséges valamennyi projektelem időbeni ütemezését a
rövidebb határidő szerint átdolgozni.
Az ajánlati dokumentáció 4. pontjában szereplő Facebook kommunikáció résznél a korábban megjelölt 6 hónapot
"2015. május 1. -2015. június 30." időtartamra szükséges javítani.
Emellett a Billboard és a Sticky sky hirdetések esetében szükséges javítani, hogy ezek esetében nem nyomtatott,
hanem online megjelenésről van szó.
A módosításoknak megfelelően a közbeszerzési szakértő az ajánlattételi felhívást és a szerződéstervezetet
átdolgozta, valamint elkészítette az "Ajánlati felhívás módosítása" c. iratot is. A Bíráló Bizottság valamennyi tagja a
javasolt módosításokat és a megküldött átdolgozott dokumentumokat elfogadta. Az elkészített iratok az előterjesztés
mellékletét képezik.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságnak szükséges az ajánlattételi felhívás
módosítását, valamint a kapcsolódó javított dokumentumokat elfogadni, hogy azok határidőben megküldésre
kerüljenek az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére úgy, hogy az ajánlattételi határidő
meghosszabbítására ne kerüljön sor.
Fentiekre tekintettel kérjük a Tisztelt Bizottságtól az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat név szerinti
elfogadását!

Döntési javaslat
""Gyomaendrőd turisztikai fejlesztések - marketing" ajánlati felhívás módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel,
névszerinti (nyílt) szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a "Gyomaendrőd
turisztikai fejlesztések - marketing" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának
módosítását jóváhagyja és felhatalmazza a Bíráló Bizottságot a szükséges intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 03. 11.
Felelős: Nagyné Perjési Anikó
Hivatali felelős: Kürtiné Erdősi Klára
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
MÓDOSÍTÁSA
a
„Gyomaendrőd turisztikai fejlesztések – marketing”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
A Gyomaendrőd Város Önkormányzata ajánlatkérő által a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú
projekttel kapcsolatos „Gyomaendrőd turisztikai fejlesztések – marketing” tárgyban indított
közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a 2015. március 04-én kelt ajánlattételi felhívást a Kbt. 42. § (1)
bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítja.

1. Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásból törli a következő részt:
„Írott sajtóban való megjelenéshez
A hirdetés elkészítése és megjelentetése:
Országos Blikk napilapban megjelenés:
- (1) 2 alkalommal, 250x250 billboard,
- (2) 2 alkalommal, 160x600 Sticky sky,
Cél: az innovatív szolgáltatások ismertetése, kedvcsinálás.”,
helyébe az alábbiak kerülnek:
„A hirdetés elkészítése és megjelentetése:
Országos Blikk online sajtóban megjelenés:
- (1) 2 hét, 250x250 billboard,
- (2) 2 hét, 160x600 Sticky sky,
Cél: az innovatív szolgáltatások ismertetése, kedvcsinálás.
Írott sajtóban való megjelenéshez(…)”

2. Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 4. pontjában a Facebook kommunikáció (1) Facebook
klub és (2) hirdetés a facebookon részeiben szereplő „6 hónapon keresztül” rendelkezések
törlésre kerülnek, helyükbe a „2015. május 1-től 2015. június 30. napjáig” rendelkezések lépnek.

Az ajánlatkérő tájékoztatja a felhívott gazdasági szereplőket, hogy mivel a Kbt. 42. § (3) bekezdése és
122/A. § (2) bekezdése alapján az ajánlattételre megfelelő időtartam rendelkezésre áll, ajánlatkérő a
határidőt nem hosszabbítja meg.

Békéscsaba, 2015. március 11.

Tisztelettel:
Dr. Fodor András
ügyvéd
mint Gyomaendrőd Város Önkormányzata
ajánlatkérő nevében eljáró személy
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Módosított ajánlattételi felhívás
1.

Ajánlatkérő:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám
képviseli:
Toldi Balázs polgármester
Telefon/fax:
66/386-122, 66/283-288
e-mail:
palyazatmgr@gyomaendrod.hu

1.1.

Ajánlatkérő nevében eljáró:
Dr. Fodor András ügyvéd
székhelye: 5600 Békéscsaba, Luther u. 12. II. em. 207-208.
Telefon/fax: 66/444-568
e-mail: fodora.gyula@gmail.com

2.
Közbeszerzési eljárás fajtája:
A Kbt. Harmadik rész 122/A § (1) bekezdése alapján, hirdetmény közzététele nélküli eljárás,
tekintettel arra, hogy a szolgáltatás becsült értéke nem éri el a nettó 25 millió forintot.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési
3.
helye és pénzügyi feltételei
Az ajánlatkérő az eljárásban dokumentációt készített, amelyet a palyazatmgr@gyomaendrod.hu
e-mail címre küldött kérésre, vagy írásban benyújtott kérelemre térítésmentesen bocsát az
ajánlattevők rendelkezésére. A dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem
hozható és nem publikálható. A dokumentáció a megküldésre vonatkozó kérelem beérkezését
követően e-mailen kerül az ajánlattevőknek megküldésre, a kérelem kézhezvételét követő két
munkanapon belül /Kbt. 50. § (3)/. Az ajánlati dokumentáció előzetes egyeztetés alapján CD
lemezen is átvehető az 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám alatt a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályának irodájában. Munkanapokon, hétfőtől
csütörtökig 9.00-16.00-ig, pénteken 9.00-tól 12.00-ig, az ajánlattételi határidő lejártának napján
pedig az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig.
4.

A közbeszerzés tárgya, mennyisége:

A közbeszerzés tárgya, mennyisége: A DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú „Lélekkel a
Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében megnevezésű
projekt megvalósításával kapcsolatos marketing kommunikációs tevékenység.
A közbeszerzés rövid elnevezése: Gyomaendrőd turisztikai fejlesztések – marketing
A hirdetés elkészítése és megjelentetése:
Országos Blikk online sajtóban megjelenés:
- (1) 2 hét, 250x250 billboard,
- (2) 2 hét, 160x600 Sticky sky,
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Cél: az innovatív szolgáltatások ismertetése, kedvcsinálás.
Írott sajtóban való megjelenéshez
Országos Best hetilapban megjelenés:
- (1) 1 alkalommal, ¼ oldalas reklám megjelentetése: a megnyitó rendezvény hirdetése,
megnyitott új infrastruktúra hirdetése.
- (2) 2 alkalommal, 1/8 oldalas reklám. A cél: az innovatív szolgáltatások ismertetése,
kedvcsinálás.
TV-reklám elkészítése és megjelentetése:
Országos TV-ben megjelenés:
- 2 perces részekből álló programsorozat 20 alkalommal, naponta többszöri, vegyes napszaki
beosztásban
- 25 perces kisfilm sugárzása 8 alkalommal
- Film készítése 5db 2 perces, 1db 25 perces gyártása
- 1 PR beszélgetés beszélgetős műsorban
Facebook kommunikáció:
(1) Facebook klub:
- Játék koncepció kidolgozása.
- Alkalmazás ismertetése.
- Alkalmazás felülete, frissítése és üzemeltetése.
- 2015. május 1-től 2015. június 30. napjáig
Folyamatos frissítés, külön lapon a vallásturisztikai célcsoportoknak és az ökoturisztikai
célcsoportnak.
Elsősorban a fiatalok, viszont egyre bővebb a középkorúak és a nyugdíjasok tábora is, ezért elvárt
az egyszerű kezelhetőség, a teljes motivációs lefedettség.
(2) hirdetés a facebookon:
- Típus hirdetés
- 2015. május 1-től 2015. június 30. napjáig
Minden célcsoport számára külön megírt reklámüzenet a hivatalos honlapra/facebook oldalra
vezető linkkel.
A honlap egyedi szoftverének köszönhetően egyedi célcsoport meghatározások lehetségesek.
Nyomtatott anyag:
- LA4 6 oldal 8* 10 000 féle: 80.000 db,
(4+4szín), újrahasznosított papírból, szerkesztéssel, szöveges
- A5-ös foglalkoztató füzet 8 oldal (1+1) +borító (4+0) újrahasznosított papírból: 10.000 db
- 20,5/20,5 3D-s kreatív anyag újrahasznosított papírból (6*9.000 db): 54.000 db
- B2-es plakát 10*200 db: 2.000 db, (4+0)
- Meghívók: 10*200 db: 2.000 db, (4+0)
fentiek grafikai szerkesztése, szövegek megírása.
Becsült érték: nettó 11.811.024,- Ft
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a felhívásban vagy a
dokumentáció bármely részében meghatározott típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
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személyre hivatkozik, a megnevezés csak a közbeszerzési tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, az ajánlattevők minden esetben a megjelölt dologgal
egyenértékű dologra, szolgáltatásra is ajánlatot tehetnek.
A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást
5.
lefolytatják:
Szolgáltatási szerződés marketing kommunikációs tevékenységre.
6.
A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:
A kivitelezés befejezési / teljesítési határideje: 2015.06.30.
7.
A teljesítés helye:
Magyarország területe.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra
8.
hivatkozás:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A teljesítés során kettő részszámla és a végszámla benyújtására
van lehetőség 25%-os, 60%-os és 100%-os (végszámla) készültségnél (ajánlatkérő
teljesítésigazolása alapján). A finanszírozás utófinanszírozás.
Az ajánlattétel, a szerződés, és a kifizetések pénzneme: HUF
A szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ajánlattevő által
kiállított számla kiegyenlítése utófinanszírozással, a kézhezvételtől számított 30 napon belül a
hatályos jogszabályi rendelkezéseknek (4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet) megfelelően
átutalással történik, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §
vonatkozó rendelkezéseire. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy alvállalkozói
részére történő kifizetéseinél az Art. 36/A. §-ában foglaltak szerint kell eljárnia.
A számlák kifizetése a Kbt. 130. §-a szerint történik meg.
9.
Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot, valamint a rész ajánlattétel lehetősége, ill. annak kizárása:
Több változatú ajánlat nem tehető.
10.
Az ajánlatok értékelési szempontja
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
11.
A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
K1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
K2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró
okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
A Kbt. 122. § (1) bekezdésében előírtak és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-a szerint.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 10. §-a szerint az ajánlattevő az alvállalkozója és adott
esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. §
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(3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésben foglalt kizáró
okok hiányáról.
12. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
12.1. Gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelmények:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1. Ajánlattevő csatolja a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti éves
beszámolóját (egyszerű másolatban) az ajánlattételi határidőt megelőző három lezárt üzleti évre
vonatkozóan.
Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét, és amennyiben az
ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a
beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, így a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható
beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges figyelemmel a 310/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye:
P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az utolsó három lezárt üzleti évében a mérleg szerinti üzleti
eredménye egynél több évben negatív.
A Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésére tekintettel a később létrejött gazdasági szereplőktől
megkövetelt közbeszerzés tárgyából (marketing kommunikációs tevékenység - pl.: reklám
kampány lebonyolítása, hirdetés-, szóróanyag-, reklámfilm (trailer, PR) készítése, grafikai
tervezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételt az ajánlatkérő a
gazdasági szereplő létrejöttétől számítva nettó 5 millió forint összegben határozza meg.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján a P.1. alkalmassági feltételnek
elegendő, ha egy közös ajánlattevő megfelel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése és a
Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglaltakra is.
A P.1. pont esetében ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 14. § (8) bekezdése
alapján elfogadja a fenti igazolási mód helyett ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy megfelel az előírt gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági
követelményeknek.
12.2. Szakmai tapasztalatra és képzettségre vonatkozó alkalmassági követelmények:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki illetőleg szakmai
alkalmassága igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:
- az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb
szolgáltatásainak ismertetését [a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján], az alkalmassági minimumkövetelményeknek
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megfelelően részletezett tartalommal, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés
szerinti nyilatkozat, vagy igazolás csatolása útján.
A nyilatkozatnak, illetve igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a szolgáltatás tárgyát,
- a teljesítés idejét és helyét,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye:
M.1. Az ajánlattevőnek a vizsgált időszakban legalább ötmillió forint értékű marketing
kommunikációs tevékenységről szóló referenciával kell rendelkeznie.
Az M.1. pont esetében ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 17. § (6) bekezdése
alapján elfogadja a fenti igazolási mód helyett ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy megfelel az előírt szakmai tapasztalatra és képzettségre vonatkozó alkalmassági
követelményeknek.
Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján más szervezet (vagy személy) kapacitására is
támaszkodva is megfelelhet az alkalmassági követelményeknek, a közöttük fennálló kapcsolat
jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban azon alkalmassági
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést,
tovább köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
13. Ajánlattételi határidő:
2015. március 20. 10:00 óra
14.
Ajánlatok benyújtásának címe:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
Városüzemeltetési Osztály irodája
15.
Az ajánlattétel nyelve, és annak meghatározása, hogy a magyar nyelven kívül más
nyelven is benyújtható-e az ajánlat:
Az ajánlat nyelve magyar, ezen kívül más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.
16.
Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje, és az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultak:
az ajánlat(ok) felbontásának helye:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal díszterem
az ajánlat(ok) felbontásának ideje:
2015. március 20. 10:00 óra
az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
A Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján meghatározott személyek.

5

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
17.
Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételekhez, az
ajánlattevő pedig az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától van kötve. Az ajánlati kötöttség
30 nap.
18.
Európai Uniós Alapokra vonatkozó információk:
A szerződés a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 számú „Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai
fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében megnevezésű, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozású projektjével kapcsolatos.
19. Az ajánlati biztosíték előírására, valamit a szerződésben megkövetelt biztosítékokra
vonatkozó információt:
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi és meghiúsulási kötbér az alábbiak szerint:
Késedelmi kötbér mértéke: 1 % / nap (max: 15 nap), alapja a teljes, ÁFA nélkül számított nettó
vételár, maximuma a kötbéralap 15 %-a.
A szerződés ajánlattevőnek felróható meghiúsulása esetén az ajánlatkérő a teljes, ÁFA nélkül
számított nettó vételár 15 %-át jogosult meghiúsulás címén követelni.
20.
A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a szerződés teljesítése során közös
gazdasági társaság létrehozására nincs lehetőség. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. §-a szerint a
vezető céget meg kell jelölni, és közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk,
valamint konzorciumi megállapodást kell kötni, és az ajánlatban csatolni kell azt.
21.

Egyéb információk:

1. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint biztosítja. A hiánypótlás teljes
körű. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(8) bekezdéseiben, és a 122. § (5)
bekezdésében foglaltak az irányadók. Az ajánlatkészítési időszakban az ajánlatkérő helyszíni
bejárást nem szervez az ajánlattevők számára.
2. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésekben foglaltakról,
a Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltakról, és az 58. § (3) bekezdésében foglaltakról.
3. Ajánlattevő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján köteles a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről tájékozódni, amelyeknek a teljesítés
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
Ajánlattevők az alábbi hatóságtól kaphatnak tájékoztatást:
Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének
Munkavédelmi Felügyelősége, 5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 3., tel: 06-66-529-450, fax: 0666-529-467, E-mail: bekes-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
4. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő
előírásokhoz képest szigorúbban határozta meg a P1., illetve az M1. pontok esetében.
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5. Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az ajánlatot aláíró, cégjegyzésre jogosult személy(ek)
közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás
mintájának egyszerű másolati példányát. Ha a kötelezettségvállaló (ajánlatot aláíró) személye
nem azonos a cégjegyzésre jogosulttal, úgy a jogosultságot meghatalmazással kell igazolni.
6. Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevőnek, az
alvállalkozójának, és az erőforrást nyújtó szervezetnek adatait a www.e-cegjegyzek.hu
weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattevőnek, az
alvállalkozójának, és az erőforrást nyújtó szervezetnek az adatai nem találhatóak meg, akkor az
ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonato(ka)t egyszerű másolatban az
ajánlathoz csatolni szükséges.
7. Az ajánlattevő ajánlatához köteles nyilatkozatot csatolni, hogy a papír alapon benyújtott ajánlat
és az elektronikus úton (pdf formátumban) benyújtott ajánlat egymással mindenben megegyezik.
8. Az ajánlatot folyamatos számozással kell ellátni (csak az adatot tartalmazó oldalakat vagy
minden oldalt folyamatosan), amely alapján a tartalomjegyzékben az iratok helye egyértelműen
azonosítható. Az ajánlathoz tartalomjegyzéket kell csatolni.
Az ajánlat első lapja a felolvasólap, amely tartalmazza:
• az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét)
• az ajánlati árat
Az ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia nettó forint értékben. Az ajánlati
árnak az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott valamennyi feladat
ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult
ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Az ajánlattevő ezen felül a szerződés
időtartama alatt semmilyen költség elszámolására nem jogosult.
9. A Kbt. 80. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő az ajánlatában - kifejezetten és elkülönített
módon, mellékletben közölt - üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
10. Ajánlat benyújtásának módja:
Az ajánlatokat papír alapon kinyomtatott összeállított formában 1 példányban, valamint 1
példányban CD/DVD adathordozón (kompletten 1 db fájlban PDF formátumban, mely a teljes
nyomtatott és aláírt ajánlatot tartalmazza) kérjük közvetlenül vagy postai úton benyújtani. A
postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha
annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az
azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A
papír alapú ajánlatot az egy példány CD/DVD-vel együtt 1 db lezárt csomagolásban kérjük
benyújtani. A csomagolásra rá kell írni: „Gyomaendrőd turisztikai fejlesztések – marketing”
valamint „Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig!” Amennyiben a benyújtott
példányok (a papíralapon benyújtott és elektronikusan, adathordozón benyújtott ajánlat) között
eltérés van, úgy ajánlatkérő az eredeti nyomtatott formában benyújtott ajánlatot tekinti
mérvadónak. Az ajánlatokat gépelve, nyomtatva vagy olvasható kézírással kitöltve, összefűzve
(pl. tűzés, spirálozás, kötés) kell benyújtani.
Az ajánlatok személyes leadásának feltételei: az ajánlatkérő 14. pontban megadott címén az
eljárást megindító felhívás megküldésének napjától az ajánlatok benyújtásának határideje
lejártáig hétfőtől csütörtökig terjedő napokon 9.00 – 16.00 óra között, pénteki napon 9.00 – 12.00
óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8.00-10.00 óráig.
11. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény, valamint a vonatkozó végrehajtási rendeletei előírásai szerint kell eljárni. Az
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ajánlatokra vonatkozó további formai követelmények, valamint egyéb információk a
dokumentációban találhatók.
22.

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
2015. március 11.
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SZERZŐDÉSTERVEZET

amely létrejött az egyik részről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon: 66/386-122 Fax: 66/283-288
Adószám: 15725527-2-04
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
(a továbbiakban: Megrendelő)
a másik részről, mint
Neve:
Címe:.
Tel.:
Cégjegyzékszám:
Képviseli:
(a továbbiakban: Vállalkozó) között, az alábbi feltételekkel:
Előzmények:
Megrendelő a Kbt. 122/A. § alapján hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást folytatott le
„Gyomaendrőd turisztikai fejlesztések – marketing” elnevezéssel a jelen szerződés megkötése
céljából. Az eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként.
1./ Fentiek alapján Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól a DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007
számú „Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája
tükrében megnevezésű projekt megvalósításával kapcsolatos marketing kommunikációs
feladatok teljesítését, az előzményekben hivatkozott közbeszerzési eljárásban
meghatározottak szerint:
A hirdetés elkészítése és megjelentetése:
Országos Blikk online sajtóban megjelenés:
- (1) 2 hét, 250x250 billboard,
- (2) 2 hét, 160x600 Sticky sky,
Cél: az innovatív szolgáltatások ismertetése, kedvcsinálás.
Írott sajtóban való megjelenéshez
Országos Best hetilapban megjelenés:
- (1) 1 alkalommal, ¼ oldalas reklám megjelentetése: a megnyitó rendezvény hirdetése,
megnyitott új infrastruktúra hirdetése.
- (2) 2 alkalommal, 1/8 oldalas reklám. A cél: az innovatív szolgáltatások ismertetése,
kedvcsinálás.
TV-reklám elkészítése és megjelentetése:
Országos TV-ben megjelenés:
- 2 perces részekből álló programsorozat 20 alkalommal, naponta többszöri, vegyes napszaki
beosztásban
- 25 perces kisfilm sugárzása 8 alkalommal
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- Film készítése 5db 2 perces, 1db 25 perces gyártása
- 1 PR beszélgetés beszélgetős műsorban
Facebook kommunikáció:
(1) Facebook klub:
- Játék koncepció kidolgozása.
- Alkalmazás ismertetése.
- Alkalmazás felülete, frissítése és üzemeltetése.
- 2015. május 1-től 2015. június 30. napjáig
Folyamatos frissítés, külön lapon a vallásturisztikai célcsoportoknak és az ökoturisztikai
célcsoportnak.
Elsősorban a fiatalok, viszont egyre bővebb a középkorúak és a nyugdíjasok tábora is, ezért
elvárt az egyszerű kezelhetőség, a teljes motivációs lefedettség.
(2) hirdetés a facebookon:
- Típus hirdetés
- 2015. május 1-től 2015. június 30. napjáig
Minden célcsoport számára külön megírt reklámüzenet a hivatalos honlapra/facebook oldalra
vezető linkkel.
A honlap egyedi szoftverének köszönhetően egyedi célcsoport meghatározások lehetségesek.
Nyomtatott anyag:
- LA4 6 oldal 8* 10 000 féle: 80.000 db,
(4+4szín), újrahasznosított papírból, szerkesztéssel, szöveges
- A5-ös foglalkoztató füzet 8 oldal (1+1) +borító (4+0) újrahasznosított papírból: 10.000 db
- 20,5/20,5 3D-s kreatív anyag újrahasznosított papírból (6*9.000 db): 54.000 db
- B2-es plakát 10*200 db: 2.000 db, (4+0)
- Meghívók: 10*200 db: 2.000 db, (4+0)
fentiek grafikai szerkesztése, szövegek megírása.
A Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles a Megrendelő képviselőjével, ill. a kijelölt
kapcsolattartóval folyamatosan egyeztetni a jelen pontban meghatározott anyagok formája és
tartalma vonatkozásában. A Vállalkozó köteles továbbá valamennyi elkészült anyagot a
Megrendelőnek jóváhagyás céljából előzetesen bemutatni. A Vállalkozó erre a teljes
mennyiség nyomtatása, illetve a közzététel előtt köteles.
2./ Vállalkozót a jelen szerződésben vállalt tevékenységekért az alábbi díjazás illeti meg:
……………………..
A vállalási díj fix és teljes körű, mely tartalmaz minden, a szolgáltatás megvalósításhoz
szükséges járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, valamint mindazokat
a költségeket, amelyek a szerződés tárgyát képező munka teljes körű megvalósításához, a
szerződésben rögzített feltételek betartásához szükségesek.
3./ A teljesítési határidők:
Szerződés időtartama, teljesítési határidő: 2015. június 30.
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A Vállalkozó a teljesítési kötelezettségének a Megrendelő székhelyén történő átadással,
illetve a hirdetések sajtótermékekben, médiában történő megjelenésével tesz eleget, a
Megrendelő teljesítés igazolása mellett.
4./ Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban meghatározott feladatokat a
vonatkozó kötelező jogi normák (törvények, rendeletek, utasítások, szabványok stb.), műszaki
előírások, engedélyek, ágazati szabályok, szabványok előírásai, a szakma általánosan
elfogadott előírásai alapján köteles a feladatokat elvégezni.
5./ Vállalkozó kijelenti, hogy tevékenységét jogszabályokban meghatározott jogosultságok
birtokában végzi.
6./ Megrendelő előleget nem fizet. A teljesítés során kettő részszámla és a végszámla
benyújtására van lehetőség 25%-os, 60%-os és 100%-os (végszámla) készültségnél
(Megrendelő teljesítésigazolása alapján). A finanszírozás utófinanszírozás.
Az ajánlattétel, a szerződés, és a kifizetések pénzneme: HUF
A szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően a Vállalkozó
által kiállított számla kiegyenlítése utófinanszírozással, a kézhezvételtől számított 30 napon
belül a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek (4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet)
megfelelően átutalással történik, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény (Art.) 36/A. § vonatkozó rendelkezéseire. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét
arra, hogy alvállalkozói részére történő kifizetéseinél az Art. 36/A. §-ában foglaltak szerint
kell eljárnia.
A számlák kifizetése a Kbt. 130. §-a szerint történik meg.
7./ Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. hatályos előírásainak megfelelő összegű
késedelmi kamatot köteles fizetni.
8./ A hirdetések elkészítéséhez szükséges adatokat, információkat a Megrendelő köteles
megfelelő időben a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
9./ A szerződő felek az alábbi képviseletre jogosult személyeken keresztül tartják a
kapcsolatot:
A Megrendelő részéről:
- Megrendelő neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
- Megrendelő székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
- Kapcsolattartó neve:
- Kapcsolattartó elérhetősége:
 Telefon: 66/
 Fax: 66/
 E-mail:
Vállalkozó részéről:
- Vállalkozó neve:
- Vállalkozó székhelye:
- Kapcsolattartó neve:
- Kapcsolattartó elérhetősége:
 Telefon:
 Fax:
 E-mail:
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10./ Vállalkozó az egyes munkarészek elvégzéséről a Megrendelőt írásban (levél, e-mail, fax)
köteles értesíteni és az elkészített anyagokat átadni. A teljesítés időpontja az elkészített
anyagok Megrendelő részére történő hiánytalan átadásának időpontja, illetve a hirdetések
sajtóban, médiában történő megjelenésének napja.
11./ Egyéb szerződéses feltételek
-

A Megrendelő a hirdetések elkészítéséhez szükséges adatokat, információkat a
közbeszerzési eljárás dokumentációjának részeként részben már átadta, illetve a
szerződés aláírásával egyidejűleg átadja. Ha a Vállalkozó részéről további
adatszolgáltatási igény merülne fel, ami a hirdetések elkészítéséhez szükséges, de a
szerződés megkötésének időpontjában még nem ismert, akkor a Megrendelő a lehető
legrövidebb idő alatt köteles az adatokat szolgáltatni.

-

Vállalkozó köteles minden olyan egyeztetésen részt venni, amelyen Megrendelő kéri
megjelenését. Az egyeztetésen Vállalkozó az általa készítendő hirdetésekkel és
kapcsolódó dokumentumokkal összefüggő kérdésekben köteles szakmai
állásfoglalását képviselni. Megrendelő legkésőbb három nappal a tárgyalás előtt
köteles a Vállalkozót értesíteni a tárgyalásról.

-

Vállalkozó köteles az általa reklámozott létesítmény(ek) leendő üzemeltetőjével a
szerződés teljesítése során folyamatosan kapcsolatot tartani.
A létesítmény üzemeltetője:
- Kapcsolattartó neve:
- Kapcsolattartó elérhetősége:
 Telefon: 66/
 Fax: 66/
 E-mail:

-

Vállalkozó jogosult bármikor szakmai egyeztetés összehívására. Erről az érintetteket
legkésőbb öt nappal a tárgyalás előtt köteles értesíteni, illetve Megrendelőt
tájékoztatnia kell a tárgyalás, egyeztetés összehívásáról. Az általa szervezett
egyeztetésről emlékeztetőt, jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a tárgyalást
követően 3 napon belül el kell juttatnia a Megrendelőnek.

-

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy bármilyen harmadik féllel szemben
kezdeményezett tárgyalásról, egyeztetésről Megrendelőt előzetesen legalább öt nappal
megelőzően értesíti. Megrendelő jogosult minden ilyen tárgyaláson történő
részvételre.

-

Vállalkozó köteles a Megrendelőt kérésére tájékoztatni az általa végzett munka
előrehaladásáról, az adott időszakban történt és a tervezett egyeztetésekről, felmerült
szakmai kérdésekről.

-

Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre Vállalkozó köteles őt
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős. Ha
azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Vállalkozó a
szerződéstől elállhat, vagy a feladatot a megrendelő utasításai szerint, a megrendelő
kockázatára elláthatja. A vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha
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annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy
veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
-

Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni,
amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti,
vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel
tartozik.

-

A felek olyan időben tájékoztatják egymást nem csupán a jelen szerződésben foglaltak
teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a
szerződés teljesítésére kihatással lehet, hogy a másik fél meg tudja tenni a szükséges
intézkedést.

-

Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy az elkészült marketing kommunikációs eszközöket
Megrendelő sokszorosítsa, terjessze, és nyilvánosságra hozza. Vállalkozó tudomásul
veszi, hogy az elkészült anyagokkal kapcsolatos szellemi alkotáshoz fűződő
valamennyi jog a Megrendelőt illeti meg, ennek ellenértékét a vállalkozói díj már
tartalmazza.

-

Megrendelő hozzájárul a Szerződés tárgyát képező marketing kommunikációs
eszközök Vállalkozó által referenciaként történő felhasználásához.

-

Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Megrendelőtől kapott információkat
bizalmasan, üzleti titokként köteles kezelni, azt nyilvánosságra nem hozhatja,
harmadik fél részére csak a Megrendelő írásos engedélye alapján adhatja ki. A
tudomására jutott információkat csak a megbízás teljesítésére használhatja fel,
közreműködőinek csak olyan mértékben adhatja át, amely a feladat teljesítéséhez
szükséges. A titoktartási kötelezettséget ez esetben is biztosítani kell.

-

A Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás negatív következményei alól,
ha bizonyítják, hogy a szerződésszegés a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére
vezethető vissza, vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését Vis maior
körülmény (pl. pályázati rendszer megváltoztatása, Közreműködő Szervezet utasításai)
akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó Fél
a másik felet haladéktalanul értesíteni köteles.

12./ A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A Megrendelő a teljesítési határidő (lásd.: 3. pont) betartásához (a Vállalkozó mulasztása
esetén): késedelmi kötbért rendel, amely a Vállalkozó díjának 1 %-a naponta, de maximum a
teljesítéshez tartozó összeg 15 %-a.
Amennyiben a szerződés a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, a Vállalkozó a díjának
15%-át kitevő kötbért köteles a Megrendelőnek a meghiúsulást megállapító írásbeli
nyilatkozatának átvételét követő 8 napon belül megfizetni. Megrendelő akkor jogosult a
meghiúsulás megállapítására, ha a Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelembe esett, vagy
pedig már a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy vállalt kötelezettségét
nem fogja tudni határidőben teljesíteni.
13./ Záró rendelkezések:
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A szerződés módosítására kizárólag közös megegyezés alapján, a Kbt. 132. § figyelembe
vételével van lehetőség.
A szerződés teljesítéséből eredő bármely vitás kérdések rendezését felek tárgyalás útján
kísérlik meg. Amennyiben a felek a vitás kérdéseiket tárgyalás útján nem tudják rendezni, per
esetére a Szarvasi Járásbíróság, illetve – hatáskörtől függően – a Gyulai Törvényszék
kizárólagos illetékességét kötik ki.
A Megrendelő előírja, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 125. § (5) bekezdés
szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadók. Jelen szerződést a felek képviselői elolvasás és
közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült melyből 2 példány a Vállalkozót, 2 példány a
Megrendelőt illeti meg.

Gyomaendrőd, 2015……………

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Megrendelő
képv.: Toldi Balázs polgármester

……………………..……………
Vállalkozó
képv.: ……………
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