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MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke
tisztelettel meghívja Önt a bizottság

2015. június 26-án 7:30 órakor
kezdődő következő rendkívüli ülésére a Városháza üléstermébe.


Napirend:
1. Területi együttműködések az esélyegyenlőség és a felzárkózás elősegítése
érdekében a gyomaendrődi járás területén - ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0009.
sz. projekt feltételes közbeszerzése
2. Bejelentések

Gyomaendrőd, 2015. június 24.

Nagyné Perjési Anikó s.k.
Bizottság elnöke



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. június 26.
napján tartandó rendkívüli üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2015. június 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

„Területi együttműködések az esélyegyenlőség és a felzárkózás elősegítése érdekében a
Gyomaendrődi Járás területén” című, ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009 sz. projekt
közbeszerzése
Nyíri Szmolár Eszter
Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
A „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című,
ÁROP-1.A.3.-2014.-2014-0009. azonosító számú projekt tervezett közbeszerzési anyagát a június 16-ai ülésén a
Bizottság előzetesen már megismerhette.
Az elfogadásra javasolható ajánlati felhívást a 2015. június 25-én létrehozandó Bíráló Bizottság a megalakulását
követően tárgyalja, melynek végleges formája a Bizottsági ülésen kerül ismertetésre. Ezen kívül szükséges
meghatároznia a Bizottságnak a meghívni kívánt szervezetek körét is.
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a döntés meghozatalára!
Döntési javaslat
"„Területi együttműködések az esélyegyenlőség és a felzárkózás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi Járás
területén” című, ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009 sz. projekt ajánlati felhívása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel,
névszerinti (nyílt) szavazással dönt.
A.)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottsága jóváhagyja a „Területi együttműködések az esélyegyenlőség és a felzárkózás elősegítése érdekében a
Gyomaendrődi
Járás területén”
ÁROP-1.A.3.-2014.-2014-0009. azonosító számú projekt feltételes
közbeszerzésének ajánlati felhívását és dokumentációját.
B.) A jóváhagyott ajánlati felhívást a közbeszerzési csoport az alábbi gazdasági szereplők részére küldje meg a
mai napon:
…………….
…………….
…………….
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 06. 26.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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AJÁNLATI FELHÍVÁS

A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által a Kbt. 122/A. § (1) bekezdés szerinti,
feltételes közbeszerzési eljárásra

„TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉS A FELZÁRKÓZÁS
ELŐSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN A GYOMAENDRŐDI JÁRÁS TERÜLETÉN
ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0009.”
tárgyában

Az ajánlat benyújtásának határideje:
2015. július hó 13. hétfő 14:00 óra
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Tartalom:
I.

fejezet:

Ajánlati felhívás

II.

fejezet:

Tájékoztató

III.

fejezet:

Iratminták

IV.

fejezet:

Szakmai tartalom

V.

fejezet:

Szerződés tervezet

I. fejezet
AJÁNLATI FELHÍVÁS
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TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉS A FELZÁRKÓZÁS
ELŐSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN A GYOMAENDRŐDI JÁRÁS TERÜLETÉN
ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0009.
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Postai cím: Selyem út 124
Város/Község: Gyomaendrőd
Postai irányítószám: 5500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Városüzemeltetési Osztály
Címzett: Nyíri-Szmolár Eszter
Telefon: +36 66581232
E-mail: nyiri@pmhiv.gyomaendrod.hu
Fax: +36 66283288
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gyomaendrod.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási ponton.
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási ponton.
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pontra.
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
x Regionális/helyi szintű
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Önkormányzati feladatok
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
a „Területi együttműködések az esélyegyenlőség és a felzárkózás elősegítése érdekében a
Gyomaendrődi Járás területén” című, ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009 jelű projekt megvalósítására
irányuló esélyegyenlőségi és egyéb vezetési tanácsadási, valamint a kapcsolódó
rendezvényszervezési feladatok elvégzése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának):
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
27.
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A teljesítés helye:
Gyomaendrőd
NUTS-kód: HU332
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk:
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4) A szerződés meghatározása/tárgya
„Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Gyomaendrődi járásban” című ÁROP-1.A.3.2014 kódszámú pályázati projekt megvalósítása, vezetési tanácsadási és rendezvényszervezési
szolgáltatások nyújtása:
1. Járási szintű együttműködések erősítése 1 db
2. Járási szintű „Esélyteremtő-programterv” elkészítése a települések együttműködését igénylő (a
helyi esélyegyenlőségi programok által feltárt) problémák megoldására 1 db
3. Járási szintű felzárkóztatási kerekasztal létrehozása és működtetése (6 db rendezvény
lebonyolítása), helyszín és ellátás biztosításával 6 db
4. Zárórendezvény, rendezvények, konferenciák tartása az „Esélyteremtő-programterv”
disszeminációja érdekében (összesen 6 db rendezvény lebonyolítása), helyszín és ellátás biztosítását
is beleértve 6 db
5. Segítő szakértő bevonása a területi együttműködéshez, az „Esélyteremtő-programterv”
kialakításához, illetve kapcsolódó, a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához 1 db
6. Közös, több önkormányzat részvételével zajló, a helyi esélyegyenlőségi programban
megfogalmazott tevékenységek megvalósítása, a járásszékhely önkormányzat szervezésében 1 db
7. Horizontális feltételek teljesítése: jogszabályi feltételek szisztematikus írásbeli összefoglalása 1db,
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Tervének felülvizsgálata és aktualizálása 1 db
„Feltételes” közbeszerzési eljárás – Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdés (még nincs meg a végleges
támogatói döntés)!
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő tárgy:
79411000-8 Általános vezetői tanácsadó szolgáltatások
További tárgyak:
79416200-5 Public relations tanácsadó szolgáltatások
79952000-2 Rendezvényszervezési szolgáltatások
79421100-2 Projektfelügyeleti szolgáltatások, kivéve az építési munkák felügyeletét
98200000-5 Esélyegyenlőséggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások
II.1.6) Részekre történő ajánlattétel:
nem
Az ajánlatok benyújthatók:
egy részre.
II.1.7.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
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„Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Gyomaendrődi járásban” című ÁROP-1.A.3.2014 kódszámú pályázati projekt megvalósítása, vezetési tanácsadási és rendezvényszervezési
szolgáltatások nyújtása:
1. Járási szintű együttműködések erősítése 1 db
2. Járási szintű „Esélyteremtő-programterv” elkészítése a települések együttműködését igénylő (a
helyi esélyegyenlőségi programok által feltárt) problémák megoldására 1 db
3. Járási szintű felzárkóztatási kerekasztal létrehozása és működtetése (6 db rendezvény
lebonyolítása), helyszín és ellátás biztosításával 6 db
4. Zárórendezvény, rendezvények, konferenciák tartása az „Esélyteremtő-programterv”
disszeminációja érdekében (összesen 6 db rendezvény lebonyolítása), helyszín és ellátás biztosítását
is beleértve 6 db
5. Segítő szakértő bevonása a területi együttműködéshez, az „Esélyteremtő-programterv”
kialakításához, illetve kapcsolódó, a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához 1 db
6. Közös, több önkormányzat részvételével zajló, a helyi esélyegyenlőségi programban
megfogalmazott tevékenységek megvalósítása, a járásszékhely önkormányzat szervezésében 1 db
7. Horizontális feltételek teljesítése: jogszabályi feltételek szisztematikus írásbeli összefoglalása 1db,
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Tervének felülvizsgálata és aktualizálása 1 db
„Feltételes” közbeszerzési eljárás – Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdés (még nincs meg a végleges
támogatói döntés)!
Becsült érték áfa nélkül: 17.000.000 HUF
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A tervezett időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Jelen szerződés a támogatási döntés meghozatalának napján lép hatályba.
A teljesítési véghatáridő: 2015. november 20.
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Fizetési késedelem:
Késedelmes fizetés esetén az ajánlatkérő a Ptk.-ban meghatározott (6:155.§) mértékű, és a késedelem
időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Késedelmi kötbér:
A teljesítési véghatáridő kötbérterhes határidő. A késedelmi kötbér mértéke - a késedelem napjától –
60.000 Ft naptári naponként. Ajánlatkérő a max. 30 napot meghaladó késedelmes teljesítést súlyos
szerződés-szegésként értékelheti, és a szerződés hatályát egyoldalú nyilatkozatával megszüntetheti
(szankciós elállás vagy felmondás), amikor is a meghiúsulási kötbér szabályai irányadóak.
Meghiúsulási kötbér:
A teljesítési véghatáridő 30 napot meghaladó késedelme már meghiúsulást eredményez, ez esetben,
illetve a szerződés vállalkozónak egyéb okból felróható meghiúsulása esetén, a szerződéses
ellenérték 10 %-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)
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Megbízó a Közbeszerzési Eljárást a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése szerint feltételesen indította meg, a
Támogatási Szerződés megkötését (vagy meghatározott összegben történő megkötését) a
Közbeszerzési Eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének feltételéül köti ki.
Az ajánlatkérő az ÁROP-1.A.3.-2014 konstrukció keretében kötött támogatási szerződés alapján –
utófinanszírozás formájában történő – biztosítja a szerződés finanszírozását. Támogatási intenzitás:
100 %.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme jelen közbeszerzésben a HUF.
Kifizetés szabályai, vonatkozó jogszabályi rendelkezések:
Az ajánlatkérő a Kbt. 130. § (1) és (5)-(6) bekezdés alapján a Ptk. 6:130.§ (1)–(2) bekezdés szerint fizeti
meg az ellenértéket, összhangban a támogatásból megvalósuló beszerzésekre vonatkozó 2007-2013
programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a
Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)
Kormányrendelet 55-66. §, és az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII.30.)
Kormányrendelet releváns rendelkezéseivel.
A díj megfizetése a nyertes ajánlattevő általi teljesítés, és az ajánlatkérő által ennek elismeréseként
kiállított teljesítés igazolás alapján, banki átutalással történik.
Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást oly módon teljesíti, hogy a fizetési határidő nem haladhatja meg
a számla ajánlatkérőként szerződő fél (felek) általi kézhezvételének napját követő 30 napot (Ptk.
6:130.§ (1) bekezdés).
Fizetési ütemezés:
Ajánlatkérő előleget nem fizet, előleg számlát nem fogad be.
Az ajánlattevő 2 db részszámlát és 1 db végszámlát jogosult benyújtani a következő ütemezésben,
részben az ajánlatában meghatározott értékben átalányáras elszámolás szerint, részben
(kerekasztalok és rendezvények esetén) az ajánlatban meghatározott egységár és a résztvevői
létszám alapján – tételes elszámolás szerint – kalkulált értékben:
1. részszámla: a 3. tevékenységből az I–III. kerekasztal megtartására vonatkozó feladatok, a 4.
tevékenységből az I–III. rendezvény megtartására vonatkozó feladatok, valamint a 6. tevékenység
feladatainak elvégzését, ill. a teljesítés igazolását követően;
2. részszámla: az 1., a 2. tevékenység feladatainak, a 3. tevékenységből a IV–VI. kerekasztal
megtartására vonatkozó feladatok, a 4. tevékenységből az IV–V. rendezvény megtartására vonatkozó
feladatok elvégzését, ill. a teljesítés igazolását követően;
Végszámla: a 4. tevékenységből a VI. (záró) rendezvény megtartására vonatkozó feladatok, az 5., 7.
tevékenység feladatainak elvégzését, ill. a teljesítés igazolását követően.
A kifizetések során figyelemmel kell lenni az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §ában foglaltakra.
A támogatás rendjére és a finanszírozási feltételeire vonatkozó jogszabályok:
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §;
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
A Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
4/2011.(I.28.) Kormányrendelet;
az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013.(XII.30.) Kormányrendelet.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a dokumentáció tartalmazza.
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Teljesítéssel összefüggő rendelkezések:
Megbízott és az esetlegesen általa bevont szakemberek és harmadik személyek munkájáért teljes
felelősséggel tartozik.
A szerződés teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a
közbeszerzési eljárásban részt vett a Megbízott alkalmasságának igazolásában. A Megbízott a
teljesítés során köteles a Megbízó felé minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett
igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg
és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó
nem áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.
Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki vagy
amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Megbízott alkalmasságának igazolásában, csak a
Megbízó hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a
szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott
lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak
egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Megbízott az új alvállalkozóval
együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Megbízottként szerződő
fél a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.
Megbízott vállalja, hogy
a) nem fizet, illetve számol 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 Megbízott adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megbízó számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul
értesíti.
Megbízó jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
• a Megbízott cégében közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely
nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
• a Megbízott cége közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely
nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
• A Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti felmondás esetén Megbízott a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
A fentiekben felsoroltak bekövetkeztéről Megbízott haladéktalanul köteles írásban bejelentést tenni
Megbízó felé.
A szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott általi teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá
eső alkotásokon a Megbízó területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik
személynek átadható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás átdolgozására is. Ezen
felhasználási jog ellenértéke benne foglaltatik a jelen szerződés szerinti Szerződéses Árban, és akkor
tekintendő megfizetettnek, amikor a Megbízott a Megbízó rendelkezésére bocsátja a jelen pont
tárgyát képező, szerzői jogi védelem alá eső alkotást. Ha a Megbízó bármely okból a Projektet nem
valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás
felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.
A Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az államháztartásról szóló hatályos
törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek, illetve a Támogatási Szerződés alapján az Irányító
Hatóság, vagy a Közreműködő Szervezet, illetve az általuk delegált ellenőrző szerv, feladat- és
hatáskörüknek megfelelően a megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy
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részükre a jogszabályok szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható
meg.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)
Ajánlatkérő elfogad közös ajánlatot, de nem teszi lehetővé közös ajánlatot tevő nyertesek által
gazdálkodó szervezet létrehozását (Kbt. 27. § (1)-(2) bekezdés).
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott
esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti
kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolás módja:
Az ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-a szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni
arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni
ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt [Kbt. 56. § (1)
bek.].
A 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevői nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három üzleti évre
vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételéről, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak. (Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont, Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja.)
Ha az ajánlattevő a fentiekben előírt iratokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a
Kormányrendelet 14. § (3) bekezdése szerint járhat el.
Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek az ajánlattevő más szervezet erőforrásaira
támaszkodva felel meg, abban az esetben, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 55. §
(5)-(6) bekezdése szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három
üzleti évben - általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétele összesen nem érte el a
12.000.000 HUF összeget.
Az árbevételi követelmény teljesítése esetén az újonnan piacra lépő szervezetek vonatkozásában - a
310/2011-es Korm. rendelet 14. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján („attól függően, hogy az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak”) - ajánlatkérő 6.000.000 HUF árbevétel igazolását
írja elő.
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III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1.) Ajánlattevő által az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített
legjelentősebb esélyegyenlőséggel kapcsolatos, vagy egyéb szervezetfejlesztési, tanácsadási
szolgáltatás tárgyú referenciájának ismertetése, mely a jogszabályban előírtakon túl tartalmazza az
alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat is.
M2.) Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberek, végzettségük és gyakorlatuk
bemutatása, a bevonásra kerülő szakember szakmai önéletrajzának, végzettségét igazoló okiratának
bemutatásával.
A feltételeknek való megfelelést ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. (Kbt.
55. § (1) bekezdés a) pont, és Kormány-rendelet 15. § (1) bekezdés a) pont és 16. § (5) bekezdése
szerint.)
Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek az ajánlattevő más szervezet erőforrásaira
támaszkodva felel meg, abban az esetben, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 55. §
(5)-(6) bekezdése szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 3 évben összesen legalább 1 db, lezárt vagy folyamatban lévő szerződés
keretében esélyegyenlőséggel kapcsolatos, vagy egyéb szervezetfejlesztési, tanácsadási szolgáltatás
tárgyú referenciával.
M2.) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha a teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberei között nem rendelkezik
legalább 1 fő jogász vagy közgazdász vagy szociális felsőfokú végzettségű legalább 36 hónap
szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki részt vett legalább egy olyan projektben, amely
térségi szintű együttműködések kialakítására vagy fejlesztésére irányult, VAGY részt vett legalább egy
olyan projektben, amely magába foglalt társadalmi felzárkóztatással vagy esélyegyenlőség
elősegítésével vagy fejlesztésével kapcsolatos tanácsadást.
A III.2.3. pontban meghatározott követelmények esetében a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4) bekezdés). Az előírt alkalmassági feltételnek az ajánlattevő más
szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma: 3
IV. 2) Értékelési szempontok
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IV.2.1) Értékelési szempontok:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott
esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/07/13 (év/hó/nap ) Időpont: 14:00
A dokumentációért fizetni kell nem
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/07/13 (év/hó/nap) Időpont: 14:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
Az EU következő hivatalos nyelve(i):
Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/07/13 (év/hó/nap) Időpont: 14:00
Hely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott
személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön
jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) —
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
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V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatos
további információk: (adott esetben)
A dokumentációt az ajánlati felhívás megküldésével együtt, térítésmentesen bocsátja ajánlattevők
rendelkezésére elektronikus formában (e-mailen küldi meg). A dokumentáció másra nem ruházható
át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható.
Ajánlattevő külön kérésére, a dokumentáció nyomtatott formában való megküldésre vonatkozó
kérelem – postai, fax, vagy elektronikus úton történő - beérkezését követően kerül az ajánlattevőknek
nyomtatott formában átadásra, postai vagy elektronikus úton történő megküldésre, a kérelem
kézhezvételét követő két munkanapon belül /Kbt. 50. § (3)/. Az ajánlati dokumentáció átvehető az
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám alatt a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Osztályának irodájában. Munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 9.00-15.30-ig,
pénteken 9.00-12.00-ig, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjáig. A dokumentáció külön átadása iránti kérelmet elektronikus úton, a felhívás I.1.
pontjában megadott e-mail címre kell benyújtani.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2) III.2.3)
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen
V.4) Egyéb információk:
V.4.1.) Hiánypótlás
Hiánypótlásra Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ában foglaltak szerint biztosít lehetőséget.
V.4.2) Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:
- Ajánlati felolvasólap
- Ajánlati adatlap
- Tartalomjegyzék, amely oldalszámokat is tartalmaz
- Ajánlattételi nyilatkozat (Kbt. 60. § (3) és (5) bek. szerint)
- Az ajánlattevő, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet aláírási jogosultságának
igazolása (aláírási címpéldány)
- A kizáró okok fent nem állásának igazolásáról szóló nyilatkozatok (Kbt. 56. § (1) és (2) bek.)
- A Kbt. 40. § (1) bek. szerinti ajánlattevői nyilatkozatok (az alvállalkozó igénybevételéről)
Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása - ezen belül:
- Nyilatkozat az árbevételi adatok kapcsán
Műszaki, szakmai alkalmasság igazolása - ezen belül:
- Legjelentősebb szolgáltatások bemutatása
- Szakember bemutatása
- Szakember önéletrajza
- Szakember végzettségének igazolása
- Szakember rendelkezésre állási nyilatkozata
Egyéb iratok, nyilatkozatok:
- Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5), (6) bekezdésének megfelelően
- Nyilatkozat az erőforrás rendelkezésre állásáról (Adott esetben!)
- Nyilatkozat üzleti titokról a Kbt. 80. § kapcsán
- Nyilatkozat az ajánlat elektronikus példányáról
- Szakmai specifikáció
- Elektronikus példány
V.4.3.) A nyilatkozatokat és igazolásokat a Kbt. 55. § (4) és (5) bekezdésére való figyelemmel kell
benyújtani. Az ajánlattevőnek meg kell jelölnie a Kbt. 40. § (1) bekezdése szerint a közbeszerzésnek
11

azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, ill. az ezen részek
tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a
megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban
igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) ill. (2) bekezdésének hatálya alá. Amennyiben
változásbejegyzés esete áll fenn, Ajánlattevőnek csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 7. §-a
alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
V.4.4.) Az ajánlatok példányszáma és formai követelményei:
Az ajánlattevőnek az ajánlatát 1 eredeti példányban kell elkészítenie, valamint elektronikus
adathordozón, az eredeti ajánlat szkennelt változatát pdf formátumban is be kell nyújtania. Az
ajánlatot lapozhatóan, bonthatatlan formában kell bekötni, folyamatos oldalszámozással kell ellátni.
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Az ajánlatnak az elején
tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám
alapján megtalálhatóak.
V.4.5.) Az dokumentumok benyújtásának formája és nyelve:
Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania (Kbt. 60.§ (1)
bekezdés).
Az ajánlat benyújtásának nyelve a magyar. Az Ajánlatkérő kizárja, hogy a magyar nyelven kívül más
nyelven is benyújtásra kerüljön az ajánlat. Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén az
idegen nyelvű dokumentummal együtt annak ajánlattevő általi felelős (nem hiteles, ajánlattevő által
cégszerűen aláírt) magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani, amelynek egyezőségét (teljes
szöveghűségét) cégszerű aláírással kell ellátni, illetőleg igazolni [Kbt. 36. § (3)]. A dokumentumok
eredetiben vagy másolatban történő benyújtására a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltak az
irányadók.
V.4.6.) Az ajánlatok csomagolása, megjelölése:
Az összeállított ajánlat eredeti és az elektronikus példányát egy borítékban (csomagban) kell
benyújtani. A csomagolást úgy kell elkészíteni, hogy a bontás során annak sértetlensége
egyértelműen megállapítható legyen. A benyújtott ajánlatok csomagolását az alábbi feliratokkal kell
ellátni: „Területi együttműködések az esélyegyenlőség és a felzárkózás elősegítése érdekében a
Gyomaendrődi Járás területén Pályázati azonosítószám: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009. Nem bontható
fel az ajánlattételi határidő lejártáig!” Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak
megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti
felbontásáért. Az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett ajánlatot Ajánlatkérő a jelentkező
személyének megállapítása céljából felbontja, amelyről külön jegyzőkönyvet készít.
V.4.7.) Egyéb információk
a. Ajánlatkérő a Kbt. 45. §-a szerint nyújt kiegészítő tájékoztatást figyelemmel a Kbt. 122. § (5)
bekezdésére.
b. A közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás finanszírozására pozitív elbírálás esetén az Európai
Unióból származó forrás szolgál.
c. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.
d Ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül bírálja el, figyelemmel a Kbt. 63. ill. 65. §ainak rendelkezéseire.
e. Jelen közbeszerzés feltételes, abban az esetben valósul meg a szerződés megkötése, ha
Ajánlatkérő „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Gyomaendrődi járásban” című
ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0009 azonosító számú beadott pályázata pozitív elbírálásban, teljes
támogatásban részesül.
f. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak
végrehajtási rendeletei előírásai, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell
eljárni.
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V.5)
E felhívás megküldésének időpontja: 2015/06/26 (év/hó/nap)
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II. fejezet
TÁJÉKOZTATÓ
(AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ)
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1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A beszerzés tárgya
A Gyomaendrőd Város Önkormányzata – a továbbiakban Ajánlatkérő – a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122/A. § (1) bekezdés szerint közbeszerzési eljárást indít, „Területi
együttműködések az esélyegyenlőség és a felzárkózás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi Járás
területén Pályázati azonosítószám: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009” tárgyában.
A dokumentáció
A dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az ajánlati felhívás és a
dokumentáció között eltérés adódik, ajánlatkérő a Kbt. 45. § (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, meghatározást,
amelyet a Felhívás tartalmaz, áttanulmányozza. Ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körű ismereteket
szerezzen a maga számára a közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában. Ajánlatkérő feltételezi, hogy az
Ajánlattevő minden olyan információt beszerez, amely az Ajánlat elkészítéséhez szükséges.
Az ajánlattétel költségei
Az ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlata elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő
költséget.
2. AZ AJÁNLATTEVŐK KÖRE
Közös ajánlattevők
Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog
közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az
ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell hogy szerepeljen.
(Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy
milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből.) (Kbt. 26. §)
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. § rendelkezéseire tekintettel Ajánlattevő ajánlatában csatolja az összes
érintett Ajánlattevő által cégszerűen aláírt megállapodást, amely tartalmazza:
a)
b)

c)
d)
e)

az Ajánlattevők adatait (név, székhely)
közös Ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
Ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni (Kbt. 25. § (2) bekezdés), így a
megállapodásnak tartalmaznia kell a konzorciumot vezető Ajánlattevő megnevezését, aki
jogosult a közös Ajánlattevők képviseletére, továbbá a képviselő cég megjelölését és teljes
körű meghatalmazását.
a közös Ajánlattevők közötti együttműködés szabályait, a feladatmegosztást, a feladatok
teljesítésének százalékos megoszlását,
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy közös Ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az
Ajánlatkérő felé egyetemleges felelősséget vállalnak,
A felolvasó lapot valamennyi közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írni.

A közös ajánlattétel vonatkozásában felhívjuk Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 28. (1) bekezdésében
foglaltakra.
Alvállalkozók
Az ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult. Az alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan
közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
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b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag
szállítót,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót;
Az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat,
valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók
közre fognak működni.
Gazdasági szereplő
Gazdasági szereplő bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési
beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását
kínálja.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a
részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott
alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. §-ában foglaltakra.
3. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATTÉTELI IDŐSZAK ALATT
Ajánlatkérő kapcsolattartásra kijelölt képviselője:
Név:
Cím:

Nyíri-Szmolár Eszter
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Városüzemeltetési Osztály,
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Tel:
66/386-122/191, 66/581-232, 20/800-7250
Fax:
66/283-288
E-mail: nyiri@pmhiv.gyomaendrod.hu
Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel – ha a Kbt. rendelkezéseiből más
nem következik – írásban történik.
Az írásbeli nyilatkozatok elektronikus úton, levélben, vagy telefaxon teljesíthetőek a Kbt. 35. §-nak
figyelembe vételével.
Kiegészítő tájékoztatás
Ajánlattevő az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseit kizárólag írásban
nyújthatják be a 3. pontban megadott címre.
A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az
ajánlatkérő megadni.
Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 45. § (5) bekezdés szerint közvetlenül megküldi.
4. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA
Az ajánlat és az eljárás nyelve
A dokumentumok eredeti vagy másolatban történő benyújtására a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltak az
irányadók.
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Az eljárás nyelve a magyar nyelv, az ajánlatokat is magyar nyelven kell elkészíteni és beadni. A szerződés
és annak teljesítése során keletkező valamennyi irat magyarul készül.
Az ajánlat tartalma
Az ajánlatot az ajánlati felhívásban megjelöltek szerint kell tenni.
Ajánlatkérő a dokumentáció mellékleteként csatolt nyilatkozat-mintákkal kívánja segíteni az Ajánlattevőket
az eredményes ajánlattételben. Ajánlatkérő által nyújtott nyilatkozat-minták használata – a felolvasólap
kivételével – nem kötelező, azokat Ajánlattevő saját kockázatára használhatja, és szintén saját kockázatára
azokon módosításokat végezhet.
Az ajánlat részét képező dokumentumok
Melléklet
1. Iratminta
2. Iratminta
3. Iratminta

4., 4.1, 4.2,
Iratminta
5. Iratminta

4.3.

6. Iratminta
7. Iratminta
8. Iratminta

9. Iratminta

Megnevezés
Előlap (fedlap)
Ajánlati felolvasólap
Ajánlati adatlap
Tartalomjegyzék, amely oldalszámokat is tartalmaz
Ajánlattételi nyilatkozat
Az ajánlattevő, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
aláírási jogosultságának igazolása (aláírási címpéldány)
A kizáró okok fent nem állásának igazolásáról szóló nyilatkozatok
A Kbt. 40. § (1) bek. szerinti ajánlattevői nyilatkozatok
Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása – ezen belül:
Nyilatkozat az árbevételi adatok kapcsán
Műszaki, szakmai alkalmasság igazolása – ezen belül:
Legjelentősebb szolgáltatások bemutatása
(Adott esetben!) Referenciaigazolás
Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről
Szakember önéletrajza
Szakember végzettségének igazolása
Szakember rendelkezésre állási nyilatkozata
Egyéb iratok, nyilatkozatok
Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5), (6) bekezdésének megfelelően
(Adott esetben!) Nyilatkozat az erőforrás rendelkezésre állásáról
Nyilatkozat üzleti titokról a Kbt. 80. § kapcsán
Nyilatkozat az ajánlat elektronikus példányáról
Nyilatkozat a szerződés tervezetről
Szakmai specifikáció
Elektronikus példány

10. Iratminta
11. Iratminta
12. Iratminta
13. Iratminta
14. Iratminta
15. Iratminta
CD/DVD melléklet
Megjegyzés:
Az ajánlatkérő javasolja, hogy az ajánlat a fenti iratokat – a megadott sorrend szerint – tartalmazza.
5. FORMAI ELŐÍRÁSOK
Az ajánlatok példányszáma és formai követelményei
Az ajánlatot a Kbt. 60. § valamint 61. § előírásainak megfelelően egy papír alapú példányban írásban
valamint elektronikus adathordozón, az eredeti ajánlat szkennelt változatát pdf formátumban, zárt
csomagolásban, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az
ajánlattételi határidő lejártáig.
Az ajánlatot lapozhatóan, bonthatatlan formában kell bekötni, folyamatos oldalszámozással kell ellátni. Az
ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
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Az ajánlatok csomagolása, megjelölése
Az összeállított ajánlatot egy borítékban vagy csomagban kell benyújtani. A csomagolást úgy kell
elkészíteni, hogy a bontás során annak sértetlensége egyértelműen megállapítható legyen.
A benyújtott ajánlatok csomagolását az alábbi felirattal kell ellátni:
„Területi együttműködések az esélyegyenlőség és a felzárkózás elősegítése érdekében a
Gyomaendrődi Járás területén Pályázati azonosítószám: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009. Nem
bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig!”
Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a
benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Az ajánlattételi határidő lejártát követően
érkezett ajánlatot Ajánlatkérő a jelentkező személyének megállapítása céljából felbonthatja, amelyről
külön jegyzőkönyvet készít.
6. AZ AJÁNLATI ÁR MEGADÁSA
Az ajánlati árat a szakmai specifikáció kitöltésével, annak összesítésével szükséges megadni a
felolvasó lapon. Az ajánlathoz a részletes szakmai specifikációt csatolni szükséges.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden olyan költséget, mely a szolgáltatás során felmerül, további
költség nem számolható el!
7. AZ AJÁNLATOK BEADÁSA
Az ajánlatot személyesen vagy postai úton kell benyújtani ajánlattételi határidő lejártáig az alábbiak
szerint:
Az ajánlatok beadásának időpontja:
Dátum: 2015.07.13. Időpont: 14:00
Hely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
A személyesen benyújtott ajánlatok átvételét az Ajánlatkérő által felhatalmazott személy által aláírt
elismervény igazolja.
Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik meg Ajánlatkérőhöz, az
érvénytelennek minősül.
8. AZ AJÁNLATOK VISSZAVONÁSA
Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal
visszavonhatja az ajánlatát.
9. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA
Az ajánlatok felbontását az alábbiakban meghatározott helyen és időpontban az Ajánlatkérő képviselője
kezdi meg.
Az ajánlatok felbontásának időpontja:
Dátum: 2015.07.13. Időpont: 14:00
Hely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. Díszterem
Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében megjelölt személyek vehetnek részt.
Az Ajánlatkérő a bontás alkalmával a Kbt. 62. § (3), (4) bekezdése szerint jár el.
Ajánlatkérő az ajánlat bontásáról jegyzőkönyvet készít, melyet 5 napon belül minden ajánlattevő részére
megküld.
10. FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS
Az Ajánlatkérő írásban, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az
ajánlattevőtől a nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében.
11. AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA
Kizáró okok vizsgálata
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Az ajánlatok részletes értékelése előtt az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy ajánlattevővel, az alvállalkozóival,
vagy az erőforrást biztosító szervezettel szemben fennállnak-e a Kbt.-ben illetve az ajánlati felhívásban
meghatározott kizáró okok. Ha az ajánlattevőt ki kell zárni az eljárásból, Ajánlatkérő az ajánlatát tovább
már nem vizsgálja.

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevői nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három üzleti évre
vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételéről, attól függően, hogy az
ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak. (Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont, Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja.)
Ha az ajánlattevő a fentiekben előírt iratokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a
Kormányrendelet 14. § (3) bekezdése szerint járhat el.
Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek az ajánlattevő más szervezet erőforrásaira
támaszkodva felel meg, abban az esetben, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 55. §
(5)-(6) bekezdése szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három
üzleti évben - általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétele összesen nem érte el a
12.000.000 HUF összeget.
Az árbevételi követelmény teljesítése esetén az újonnan piacra lépő szervezetek vonatkozásában - a
310/2011-es Korm. rendelet 14. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján („attól függően, hogy az
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak”) - ajánlatkérő 6.000.000 HUF árbevétel igazolását
írja elő.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1.) Ajánlattevő által az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített
legjelentősebb esélyegyenlőséggel kapcsolatos, vagy egyéb szervezetfejlesztési, tanácsadási
szolgáltatás tárgyú referenciájának ismertetése, mely a jogszabályban előírtakon túl tartalmazza az
alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat is.
M2.) Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberek, végzettségük és gyakorlatuk
bemutatása, a bevonásra kerülő szakember szakmai önéletrajzának, végzettségét igazoló okiratának
bemutatásával.
A feltételeknek való megfelelést ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. (Kbt.
55. § (1) bekezdés a) pont, és Kormány-rendelet 15. § (1) bekezdés a) pont és 16. § (5) bekezdése
szerint.)
Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek az ajánlattevő más szervezet erőforrásaira
támaszkodva felel meg, abban az esetben, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 55. §
(5)-(6) bekezdése szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 3 évben összesen legalább 1 db, lezárt vagy folyamatban lévő szerződés
keretében esélyegyenlőséggel kapcsolatos, vagy egyéb szervezetfejlesztési, tanácsadási szolgáltatás
tárgyú referenciával.
M2.) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha a teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberei között nem rendelkezik
legalább 1 fő jogász vagy közgazdász vagy szociális felsőfokú végzettségű legalább 36 hónap
szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, aki részt vett legalább egy olyan projektben, amely
térségi szintű együttműködések kialakítására vagy fejlesztésére irányult, VAGY részt vett legalább egy
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olyan projektben, amely magába foglalt társadalmi felzárkóztatással vagy esélyegyenlőség
elősegítésével vagy fejlesztésével kapcsolatos tanácsadást.
A III.2.3. pontban meghatározott követelmények esetében a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4) bekezdés). Az előírt alkalmassági feltételnek az ajánlattevő más
szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet.
Felolvasólap
A felolvasólapnak tartalmaznia kell
- Ajánlattevő(k) adatait (név, székhely, nyilvántartó cégbíróság neve, ajánlattevő cégjegyzékszáma,
belföldi adószáma, pénzforgalmi jelzőszáma, képviselő neve).
- Az ajánlattevő ajánlati árát.
- Cégszerű aláírás (közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevőnek alá kell írnia cégszerűen).
A nyilatkozatok érvényessége
A nyilatkozatokat minden esetben a cégjegyzésre jogosult képviselőnek/képviselőknek, illetve
(meghatalmazás csatolása esetén) az általuk meghatalmazott személyeknek kell aláírniuk, bélyegzővel
ellátniuk. Ennek hiányában az ajánlat érvénytelen.
Az ajánlatok hiánypótlása
Az ajánlatkérő a Kbt. 67.§-a szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget.
12. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG
Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napig áll fenn.
13. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA
Az ajánlatok elbírálási szempontja a Kbt. 71. § (2) a.) pontja alapján a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül bírálja el. Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő
a legkésőbb az ajánlati kötöttségi határidő (30 nap) lejártát megelőző napon az eljárás eredményéről szóló
összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőt, figyelemmel a Kbt. 65. § (2) bekezdésében
foglaltakra is.
14. SZERZŐDÉSKÖTÉS
A szerződéskötés várható időpontja: 2015.08.03.
A szerződés hatályba lépése: a pozitív támogatási döntés meghozatalának napján.
A Kbt. 124. § (5) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő és – amennyiben második legkedvezőbb
ajánlattevőként megjelölésre kerül, úgy – a második legkedvezőbb ajánlattevő ajánlati kötöttsége további
30 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli összegezés
megküldésének napját követő 10. napot, amennyiben ez a nap nem munkanap, az ezt követő első
munkanapot követően kerül sor.
A közbeszerzési eljárás eredményeként nyertes Ajánlattevővel Ajánlatkérő szerződést köt az ajánlati
felhívás részeként kiadott szerződéstervezet, valamint az ajánlat tartalmának megfelelően.
Mentesülnek a közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól a közös ajánlatkérők, ha az
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően - általa előre nem látható és
elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés
megkötésére vagy teljesítésére nem képes.
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III. fejezet
IRATMINTÁK
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1. iratminta
AJÁNLATI FELOLVASÓLAP
Tárgy: „Területi együttműködések az esélyegyenlőség és a felzárkózás elősegítése érdekében a
Gyomaendrődi Járás területén
Pályázati azonosítószám: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009”
1. Ajánlattevő adatai
Ajánlattevő neve1
Székhelye
Konzorciumvezető neve2
Székhelye
Konzorciumi tag neve
Székhelye
2. Ajánlattevő ajánlata
Ajánlati ár (Bruttó HUF):

…………………….. HUF azaz ………………………………….Forint

Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap

……................................
cégszerű aláírás

1

Közös (konzorciumi) ajánlattétel esetén a konzorcium neve mellett az egyes ajánlattevők (konzorcium tagjai) nevét és székhelyét is
fel kell tüntetni!
2
Önálló ajánlattétel esetén a közös (konzorciumi) ajánlattételre vonatkozó adatok törölhetőek
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2. iratminta
AJÁNLATI ADATLAP

Ajánlattevő neve3
Székhelye
Telefon/telefaxszáma
E-mail címe
Cégjegyzék száma
Adószáma
Kkv törvény szerinti minősítése
4
Konzorciumvezető neve
Székhelye
Telefon/telefaxszáma
E-mail címe
Cégjegyzék száma
Adószáma
Kkv törvény szerinti minősítése
Konzorciumi tag neve
Székhelye
Telefon/telefaxszáma
E-mail címe
Cégjegyzék száma
Adószáma
Kkv törvény szerinti minősítése
Kapcsolattartó
személy
neve,
telefon/telefaxszáma/e-mail címe:

Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett „Területi együttműködések az esélyegyenlőség és
a felzárkózás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi Járás területén Pályázati azonosítószám:
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009.” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként teszem.
Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap

…...................................
cégszerű aláírás

3

Közös (konzorciumi) ajánlattétel esetén a konzorcium neve mellett az egyes ajánlattevők (konzorcium tagjai) nevét és székhelyét is
fel kell tüntetni!
4
Önálló ajánlattétel esetén a közös (konzorciumi) ajánlattételre vonatkozó adatok törölhetőek
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3. iratminta
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
A KBT. 60. § (3) ÉS (5) BEKEZDÉSE VONATKOZÁSÁBAN
Tisztelt Ajánlatkérő!
Alulírott’ …………….. mint a(z) …………………………… (név, székhely) ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban
nyilatkozattételre jogosult képviselője – az eljárást megindító felhívásban és az ajánlatkérési
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás
gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel
kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt
megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben ajánlatkérő, mint nyertes ajánlattevő kiválaszt – az ajánlati
felolvasólapon szereplő ajánlati áron, az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban
meghatározott feltételekkel megkötjük és teljesítjük. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes
ajánlattevő szerződést kötünk, kötelesek vagyunk az ajánlatunkban megjelölt szolgáltatásokat teljesíteni.
A dokumentációban lévő szerződés tervezetet megismertük, azokat elfogadjuk.
Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az eljárást
megindító felhívással, ajánlatkérési dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk
érvénytelenné nyilvánítható a Kbt. 74. § alkalmazásával.
Nyilatkozunk a Kbt. 28. § (1) bek. alapján, hogy ebben a közbeszerzési eljárásban nem teszünk közösen
ajánlatot más ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő alvállalkozójaként sem veszünk részt, továbbá
más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát sem igazoljuk.
A Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozom továbbá arról, hogy vállalkozásunk a
kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
- mikrovállalkozásnak,
- kisvállalkozásnak,
- középvállalkozásnak minősül,
- nem tartozik a törvény hatálya alá5.
Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett „Területi együttműködések az esélyegyenlőség és
a felzárkózás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi Járás területén Pályázati azonosítószám:
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009.” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap

……................................
cégszerű aláírás

5

A megfelelő rész aláhúzandó
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4. iratminta
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSÁHOZ
a Kbt. 56. § (1), valamint az 56. § (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fent nem állásáról az
ajánlattevő tekintetében

Alulírott‚ ………………… mint a(z) ………………………… (név, székhely) ajánlattevő képviseletében a 310/2011
(XII. 23.) Korm. rendelet 12. § alapján büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ajánlattevő
szervezettel szemben nem állnak fent a Kbt. 56. § (1), valamint az 56. § (2) bekezdésben foglalt kizáró
okok.

Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett „Területi együttműködések az esélyegyenlőség és
a felzárkózás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi Járás területén Pályázati azonosítószám:
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009.” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap

………………………………
cégszerű aláírás
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4.1. iratminta
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KBT. 56. § (1) BEKEZDÉS
k) pont kc) alpontja tekintetében 6 7
1.

Alulírott ………………..……………… (képviseli: ………………..……………………) mint ajánlattevő / közös
ajánlattevő8 nyilatkozom, hogy társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek szabályozott
tőzsdén, és amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rd) pontja szerint definiált valamennyi
tényleges tulajdonosa megismerhető az alábbiak szerint:

Valamennyi tényleges tulajdonos neve

Valamennyi tényleges tulajdonos állandó
lakóhelye

Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett „Területi együttműködések az esélyegyenlőség és
a felzárkózás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi Járás területén Pályázati azonosítószám:
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009.” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás

2.

9

Alulírott ………………..……………… (képviseli: ………………..……………………) mint ajánlattevő / közös
ajánlattevő10 nyilatkozom, hogy társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek szabályozott
tőzsdén, és amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rb) pontja szerinti tényleges tulajdonos
hiányában az re) pont szerint tényleges tulajdonosunknak az a vezető tisztségviselő(k) tekintendő(ek),
aki(k)nek nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban adjuk meg:
Neve

Állandó lakóhelye

Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett „Területi együttműködések az esélyegyenlőség és
a felzárkózás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi Járás területén Pályázati azonosítószám:
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009.” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

6

Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. valamint Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) vagy az 1. pont, vagy a 2.
pont szerinti nyilatkozatot kell megtennie, a cég valós adati alapján!
7
Opcionális – csak a szabályozott tőzsdén nem jegyzett ajánlattevő tölti ki!
8
Nem kívánt rész törlendő!
9
Abban az esetben töltendő ki, amennyiben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra), illetve rb) pont szerinti tényleges tulajdonosa az adott szervezetnek nincs.
10
Nem kívánt rész törlendő!
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4.2 iratminta
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSÁHOZ
a Kbt. 56. § (2) bekezdés vonatkozásában

Alulírott‚ ………………………. mint a(z) …………………………… (név, székhely) ajánlattevő képviseletében a
310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § alapján büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az
ajánlattevő szervezettel szemben nem állnak fent a Kbt. 56. § (2) bek.-ben foglalt kizáró okok. Ennek
alapján nyilatkozunk az alábbiak szerint, hogy:
11

„A1” Van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet , amely társaságunkban
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.
„A2”Nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet12, amely társaságunkban
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.
13

„B” Az „A1” pont szerinti nyilatkozatunkra tekintettel nyilatkozom, hogy ezen jogi személy(ek) vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet(ek) az alábbia(k):
Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, amely
társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik.

Nyilatkozunk továbbá hogy a fent megnevezett jogi személy(ek) vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet(ek)el szemben a Kbt. 56. § (2) bek.-ben hivatkozott kizáró okok nem állnak fenn.
Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett „Területi együttműködések az esélyegyenlőség és
a felzárkózás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi Járás területén Pályázati azonosítószám:
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009.” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap

………………………………
cégszerű aláírás

11

Az A1 vagy az A2 rész értelemszerűen választandó, a nem kívánt rész törlendő.
Az A1 vagy az A2 rész értelemszerűen választandó, a nem kívánt rész törlendő.
13
A “B” pontot csak akkor kell kitölteni ha, van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a
részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.
27
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4.3 iratminta
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSÁHOZ
a Kbt. 56. § vonatkozásában az alvállalkozók és/vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetek tekintetében

Alulírott‚ …………………. mint a(z) ……………………………… (név, székhely) ajánlattevő képviseletében a Kbt. 58. §
(3) bekezdése, valamint a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § és 12. § pontja alapján büntetőjogi
felelősségem tudatában kijelentem, hogy nem veszek igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik
a Kbt. 56. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá.
Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett „Területi együttműködések az esélyegyenlőség és
a felzárkózás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi Járás területén Pályázati azonosítószám:
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009.” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap

………………………………
cégszerű aláírás
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5. iratminta
NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL
a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja alapján14

Alulírott‚ ………………….… mint a(z) ……………………..… Ajánlattevő (név, székhely) képviseletére jogosult
személy a Kbt. 40. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem
tudatában
nyilatkozom,
hogy a „Területi együttműködések az esélyegyenlőség és a felzárkózás elősegítése érdekében a
Gyomaendrődi Járás területén Pályázati azonosítószám: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009.” tárgyú
közbeszerzési eljárásában foglaltak teljesítéséhez a következő alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni:
„A” a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerint:
1.a)
A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozó(ka)t
vesz igénybe (tevékenység megjelölése):

1.b)
Az Ajánlattevő a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót.
„B” a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerint:
2.a) Az Ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek:
A közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni
kívánt Alvállalkozó neve és
címe:

A közbeszerzésnek az a
része (részei), amelynek
teljesítésében a
megjelölt
alvállalkozó(k)
közreműködnek:

%-os arány:

2.b)
Az Ajánlattevő a teljesítéshez nem vesz igénybe 10%-ot meghaladó mértékű alvállalkozót.
Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap
……………………………..
cégszerű aláírás

18

A nyilatkozatokat értelemszerűen kell kitölteni, a nem kívánatos részt törölni, illetve áthúzni. A nyilatkozat (nemleges is)
mindenképpen kötelező!

29/52

6. iratminta
NYILATKOZAT A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA SZERINTI ÁRBEVÉTELRŐL

Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. (név, székhely) ajánlattevő jelen eljárásban
nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 55. § (1) bek. d) pontja és a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rend.
14. § (1) bek. c) pontjára és (4) bekezdésre tekintettel nyilatkozom, hogy nettó teljes árbevételünk a
vizsgált időszakban az alábbi:

Üzleti évek

Közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel

Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett „Területi együttműködések az esélyegyenlőség és
a felzárkózás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi Járás területén Pályázati azonosítószám:
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009.” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap

………………………………
cégszerű aláírás
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7. iratminta
NYILATKOZAT A LEGJELENTŐSEBB SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. (név, székhely) ajánlattevő jelen eljárásban
nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 55. § (1) bek. a) pontja és a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rend. 15.
§ (3) bek. a) pontjára tekintettel nyilatkozom, hogy a „Területi együttműködések az esélyegyenlőség és
a felzárkózás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi Járás területén Pályázati azonosítószám:
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009.” tárgyú közbeszerzési eljárásban referenciaként cégünk alábbi munkáit
15
jelölöm meg :

Szerződést kötő másik fél neve:
A referenciát nyújtó személy neve, beosztása,
telefonos elérhetősége:
A teljesítés ideje (év, hónap, nap):
Szerződés tárgya, elnevezése:
Az ellenszolgáltatás összege (nettó Ft):
A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt? (igen/nem)
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó
a teljesítést konzorciumban végezte, a
teljesítésben milyen arányban (%) vett részt
(amennyiben nem, úgy kihúzandó)

A nyilatkozat valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap

…………………………………
cégszerű aláírás

15

A táblázat szükség szerint megismételhető
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8. iratminta

NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBERRŐL

Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. (név, székhely) ajánlattevő jelen eljárásban
nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 55. § (1) bek. a) pontja és a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rend.
15.§ (3) bek. d) pontjára tekintettel nyilatkozom, hogy az „Területi együttműködések az
esélyegyenlőség és a felzárkózás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi Járás területén Pályázati
azonosítószám: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009.” tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés
teljesítésébe – az ajánlattételi felhívás M2 pontjában előírt alkalmassági feltételeknek megfelelően – az
16
alábbi szakembereket kívánjuk bevonni:
Ssz.

Szakember neve

A szerződés teljesítése
során betöltendő munkakör

Szakember végzettsége

A táblázat bővíthető!

Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap

…………………………………
cégszerű aláírás

16

Szükséges csatolni a nyilatkozatban megnevezett szakember(ek) – saját maguk által aláírt – önéletrajzát, a
végzettség igazolására oklevelet, valamint amennyiben szükséges a szakember kamarai tagságának igazolását
(amennyiben nem szerepel központilag elérhető nyilvántartásban), valamint a szakember nyilatkozatát, hogy a
szerződés teljesítése alatt rendelkezésre áll.
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9. iratminta
NYILATKOZAT A SZAKEMBER RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL

Alulírott …………., mint a(z) ……………………………… Ajánlattevő/közös Ajánlattevő/alkalmasság igazolásában
részt vevő alvállalkozó/alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet által ajánlott ……………………
(szakember neve, címe) mint …………………………………… (a szerződés teljesítése során betöltendő munkakör)
kijelentem, hogy részt veszek a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által „Területi együttműködések az
esélyegyenlőség és a felzárkózás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi Járás területén Pályázati
azonosítószám: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009.” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban.
Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a
szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan az
önéletrajzomat benyújtották. Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, a fent
jelzett időszakra vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból
akadályozná.

Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap

…………………………………
szakember aláírása
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10. iratminta
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
a Kbt. 55. § (5), (6) bekezdéseinek megfelelően
1)
Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. (név, székhely) ajánlattevő jelen eljárásban
nyilatkozattételre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a „Területi
együttműködések az esélyegyenlőség és a felzárkózás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi Járás területén
Pályázati azonosítószám: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009.” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő az
17
alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez erőforrást nyújtó szervezetet kíván igénybe venni:
Erőforrást nyújtó szervezet megnevezése, székhelye (lakóhelye):

Azon alkalmassági feltétel, amelynek
igazolásához az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrásaira (is) támaszkodik, a felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével

Nyilatkozom továbbá, hogy a fenti szervezet kapacitására az alábbi módon támaszkodom a Kbt. 55. § (6) bekezdés
alapján:
Erőforrást nyújtó szervezet
megnevezése, székhelye
(lakóhelye):

Erőforrást nyújtó szervezet bevonásának módja

*

 a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontja szerint, azaz ha az ajánlattevő az alkalmasság
igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a
szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni, és ennek módjáról nyilatkozik
(ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került):
Ajánlattevő nyilatkozata a rendelkezésre bocsátott erőforrások szerződés teljesítése
során történő igénybevételének módjáról: …………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………………………………………………………..

 a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontja szerint, azaz ha az alkalmassági követelmény
korábbi teljesítésre vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja
be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához
felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását
a szerződés teljesítése során.
Ajánlattevő nyilatkozata, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a
szervezetet, amelynek adatait és szakmai tapasztalatát az alkalmasság igazolásához,
valamint a szerződés teljesítéséhez felhasznál:
……………………………………………………………………..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..……….
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Megjegyzés:
Az ajánlattevőnek vagy az „1)” vagy a „2)” jelzésű nyilatkozatot kell kitöltenie és cégszerűen aláírnia. Nemleges válasz esetén is be
kell csatolni.
Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő külön-külön tölti ki és nyújtja be!
*

„X” jellel jelölendő
több erőforrás igénybevétele esetén a nyilatkozat külön-külön kitöltve többször csatolandó, vagy további sorokkal bővítendő
Az erőforrás nyújtó szervezet alkalmassági feltételnek való megfelelését igazoló dokumentumokat, nyilatkozatokat, az alkalmassági
feltételek igazolásához csatoltan kell benyújtani, az ott előírt tartalommal és formában.
17
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 a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerint, azaz a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolása során – a Kbt. 55.§ (6) bekezdés a) pontban foglalt esetektől eltérően – akkor is,
ha az adott alkalmassági követelményeknek nem teljesítésekor ténylegesen rendelkezésre
bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek
adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához
felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért.
Az erőforrást nyújtó szervezet fentiek szerinti kezességvállalásra vonatkozó nyilatkozata
csatolandó jelen nyilatkozat mögé!

………………………., 2014. …………………….hó…….nap
………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

2)
Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. (név, székhely) ajánlattevő jelen eljárásban
nyilatkozattételre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a „Területi
együttműködések az esélyegyenlőség és a felzárkózás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi Járás területén
Pályázati azonosítószám: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009.” tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlattevő az
alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez nem kíván erőforrást nyújtó szervezetet igénybe venni.
………………………., 2014. …………………….hó…….nap

………………………………………….
Ajánlattevő cégszerű aláírása

Megjegyzés:
A nyilatkozat 1) vagy 2) pontja értelemszerűen, az ajánlat tartalma, az alkalmassági feltételeknek való megfelelés
igazolásával egyezően, kitöltendő.
Amennyiben a nyilatkozatban ajánlattevő az 1) pontot tölti ki, valamennyi megnevezett, az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezet részéről, csatolandó a Kbt. 55. §(5) bekezdése szerinti nyilatkozat is!
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11. iratminta

KBT. 55. § (5) SZERINTI NYILATKOZAT AZ ERŐFORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL

Kbt. 55. § (5) szerinti szervezet megnevezése:………………………………………………..
Kbt. 55. § (5) szerinti szervezet székhelye:……………………………………………………
Rendelkezésre bocsátott erőforrás, és az ezzel érintett alkalmassági feltétel: ……………
Ajánlattevő megnevezése:………………………………………………..
Ajánlattevő székhelye:……………………………………………………

Alulírott ……………………………(képviselő neve), mint a …………………………………. (a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti
cég megnevezése) nevében kötelezettségvállalásra feljogosított vezető kijelentem, hogy a „Területi
együttműködések az esélyegyenlőség és a felzárkózás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi Járás
területén Pályázati azonosítószám: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
cégünk kötelezettséget vállal, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások az ajánlattevő
rendelkezésére állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

.........................., 2014. ........................ hó ......... nap

…………………………………..
Kbt. 55. § (5) szerinti szervezet
cégszerű aláírása

Megjegyzés:
Jelen iratmintát csak a Kbt. 55. §. (5) bekezdése szerint fennálló esetben szükséges kitölteni és csatolni! Az Erőforrásként megnevezett
valamennyi szervezet (által és) esetén a nyilatkozat külön-külön kitöltve többször csatolandó. Az alkalmassági feltételnek való
megfelelés a vonatkozó igazolás Kbt. 55. § (5) szerinti szervezet által történő benyújtásával igazolandó! Az igazolást (nyilatkozatot,
dokumentumot) eredeti/másolat formában az alkalmasság igazolása körében kell benyújtani.
Jelen iratminta csatolása esetén szükséges A Kbt. 55. § (5) bek. szerinti szervezet aláírás mintáját is csatolni!
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12. iratminta
NYILATKOZAT A KBT. 80 § VONATKOZÁSÁBAN AZ ÜZLETI TITOKRÓL18

A/* Alulírott…………………, mint a(z)… (név, székhely) Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban
nyilatkozattételre jogosult képviselője, felelősségem tudatában és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
ismeretében nyilatkozom, hogy ajánlatom üzleti titkot nem tartalmaz.
B/* Alulírott…, mint a(z)… (név, székhely) Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre
jogosult képviselője, felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy ajánlatom kifejezetten és elkülönített
módon, mellékletben megjelölt részei üzleti titoknak minősülnek, ezért azok nyilvánosságra hozatalát
megtiltom. Üzleti titoknak minősülő részeket a fentiek szerint az ajánlatomban külön melléklet
tartalmazza.

Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett „Területi együttműködések az esélyegyenlőség és
a felzárkózás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi Járás területén Pályázati azonosítószám:
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009.” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap

…………………………………
cégszerű aláírás

18

Az ajánlattevőnek értelemszerűen kell választania és a megfelelő részt kitöltenie. Ajánlattevő felhívja a figyelmet a Kbt. 80. § (1)
bekezdésére!
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13. iratminta
NYILATKOZAT AZ AJÁNLAT ELEKTRONIKUS PÉLDÁNYÁRÓL

Alulírott…, mint a(z)… (név, székhely) Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult
képviselője, felelősségem tudatában és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében nyilatkozom,
hogy a papír alapon benyújtott ajánlatom mindenben megegyezik az elektronikus adathordozón szereplő
ajánlatommal.
Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által meghirdetett „Területi együttműködések az esélyegyenlőség és
a felzárkózás elősegítése érdekében a Gyomaendrődi Járás területén Pályázati azonosítószám:
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009.” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap

…………………………………
cégszerű aláírás
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14. sz. iratminta
NYILATKOZAT
szerződés-tervezet elfogadásáról
Területi együttműködések az esélyegyenlőség és a felzárkózás elősegítése érdekében a
Gyomaendrődi Járás területén Pályázati azonosítószám: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009.

Alulírott, ………………………………………., mint a(z) ……………….……………..… …………………………………………………..(a
továbbiakban: Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem teljes tudatában
nyilatkozom
hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban a felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és
tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás, esetleges kiegészítő tájékoztatás gondos
áttekintése és elfogadása után, valamint a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével a jelen
dokumentációban mellékelt szerződés-tervezetet elfogadjuk, azt változtatás, kiegészítés, hozzáfűzés és
módosítás nélkül magunkra nézve kötelező érvényűnek tekintjük.

Kelt: ………….., 201.. ……………… hó ….. nap

………………………………
cégszerű aláírás
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SZAKMAI SPECIFIKÁCIÓ
AJÁNLATI ÁR BONTÁSA
(nem kerül felolvasásra)

Alulírott, ………………………………………., mint a(z) ……………….……………..… …………………………………………………..(a
továbbiakban: Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem teljes tudatában
nyilatkozom, hogy a „Területi együttműködések az esélyegyenlőség és a felzárkózás elősegítése
érdekében a Gyomaendrődi Járás területén Pályázati azonosítószám: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009.”
tárgyú közbeszerzési eljárásban tett ajánlatunk az alábbiak szerint alakul:

Bruttó
HUF

TEVÉKENYSÉG

Járási szintű felzárkóztatási kerekasztal létrehozása és működtetése
Tanácsadói tevékenység — I-II-III. kerekasztal
Járási szintű felzárkóztatási kerekasztal létrehozása és működtetése
Rendezvényszervezési költség — I-II-III. kerekasztal
I. kerekasztal
…………………….Ft/fő

…………………….Ft/20 fő
II. kerekasztal

…………………….Ft/fő

…………………….Ft/20 fő
III. kerekasztal

…………………….Ft/fő

…………………….Ft/20 fő

Zárórendezvény, rendezvények, konferenciák tartása
Tanácsadói tevékenység — I-II-III. rendezvény
Zárórendezvény, rendezvények, konferenciák tartása
Rendezvényszervezési költség — I-II-III. rendezvény
I. rendezvény
…………………….Ft/fő

…………………….Ft/30 fő
II. rendezvény

…………………….Ft/fő

…………………….Ft/30 fő
III. rendezvény

…………………….Ft/fő

…………………….Ft/30 fő

Közös, több önkormányzat részvételével zajló, a helyi
esélyegyenlősé-gi programjaikban megfogalmazott tevékenységek
megvalósítása a járásszékhely önkormányzat szervezésében
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Részszámla
értéke
(Bruttó
HUF)

Járási szintű felzárkóztatási kerekasztal létrehozása és működtetése
Tanácsadói tevékenység — IV-V-VI. kerekasztal
Járási szintű felzárkóztatási kerekasztal létrehozása és működtetése
Rendezvényszervezési költség — IV-V-VI. kerekasztal
IV. kerekasztal
…………………….Ft/fő

…………………….Ft/20 fő
V. kerekasztal

…………………….Ft/fő

…………………….Ft/20 fő
VI. kerekasztal

…………………….Ft/fő

…………………….Ft/20 fő

Járási szintű együttműködések erősítése
Járási szintű „Esélyteremtő-programterv” elkészítése
Zárórendezvény, rendezvények, konferenciák tartása
Tanácsadói tevékenység — IV-V. rendezvény
Zárórendezvény, rendezvények, konferenciák tartása
Rendezvényszervezési költség — IV-V. rendezvény
IV. rendezvény
…………………….Ft/fő

…………………….Ft/30 fő
V. rendezvény

…………………….Ft/fő

…………………….Ft/30 fő

Zárórendezvény, rendezvények, konferenciák tartása
Tanácsadói tevékenység —VI. rendezvény
Zárórendezvény, rendezvények, konferenciák tartása
Rendezvényszervezési költség —VI. rendezvény
VI. rendezvény
…………………….Ft/fő

…………………….Ft/30 fő

Segítő szakértő bevonása
Horizontális feltételek teljesítése
Jogszabályi feltételek összefoglalása
Horizontális feltételek teljesítése
Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálata és aktualizálása
ÖSSZESÍTETT AJÁNLATI ÁR (Bruttó Ft):*
Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás
Megjegyzés:
*Ezt az összeget kell a Felolvasólapon megadni.
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IV. fejezet

SZAKMAI TARTALOM
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A megvalósítás részletezése
A szakmai specifikáció rögzíti a Megbízott vállalt önálló, valamint a járásszékhely önkormányzat
közreműködésével végrehajtandó feladatit. A tevékenységek részletezésével az alapfeladatok bemutatása
valósul meg, majd a felelősség megállapítását követően a projekt időbeli, számlázási ütemezése kerül
meghatározására, az indikátorok ismertetésével együtt.
Előzmények és a tevékenység célja:
Az ÁROP program keretében, a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” (ÁROP 1-A-3-2014) kiírás keretében a Gyomaendrődi
járás Gyomaendrőd város (járásszékhely) vezetésével a járási esélyegyenlőség fejlesztése céljából
pályázatot nyújtott be. A megvalósítandó projekt, amelynek célja az esélyegyenlőség növelése a járási
intézmények közötti koordináció segítségével, pozitív támogatói döntésre vár.
A működési költségek változatlansága mellett a projekt megvalósításával elérhető lesz az intézmények
(pl. járási hivatal, egyházak, civil szervezetek, gazdasági társaságok) közötti együttműködés
összehangolása és szolgáltatások színvonalának emelkedése. Továbbá a projekt jelentősen segíteni fogja
a Gyomaendrődi járás esélyegyenlőségi szempontból releváns területeit.
A projektben a járás mind az öt önkormányzata érintett, és mind az öt önkormányzat részt is vesz a
megvalósításban.
A.

Végrehajtandó tevékenységei:

I.
Cél:

A járási szintű együttműködések erősítése
1.

5 db együttműködési megállapodás aláírása

Tevékenység:
Megbízott feladatai:
1. Helyi Esélyegyenlőségi Program által feltárt célterültek feladataiban érintett szervezetek
felkutatása
2. A pályázatban érintett felek tájékoztatása
3. Végrehajtásba bevonható szervezetek dokumentumainak áttekintése és elemzése
4. Végrehajtásba bevonható szervezetek vezetőivel mélyinterjúk készítése
5. Releváns társadalmi, gazdasági, pályázati és statisztikai dokumentumok összegyűjtése, áttekintése
és elemzése (pl.: HEP, IVS, partnerség és együttműködési megállapodások)
6. Tematikus workshopok szervezése a közös együttműködési fókusz pontok és együttműködési
megállapodások kialakítása érdekében
Eredmény:
1. 5. db járási szintű, többoldalú együttműködési megállapodás
II.
Járási szintű „Esélyteremtő-programterv” elkészítése a települések együttműködését
igénylő (a helyi esélyegyenlőségi programok által feltárt) problémák megoldására
Cél:
1. 1 db „Esélyteremtő programterv” készítése
Tevékenység:
Megbízott feladatai
1. Esélyteremtő programterv célcsoportjainak a beazonosítása
2. A járási szinergiák feltérképezése
3. A járási intézményi és civil szervezetek releváns dokumentumainak feltérképezése az intézkedési
alternatívák kidolgozásához
4. Interjúk készítése az önkormányzat vezetőivel és a HEP IT végrehajtásába bevonható vezetőkkel
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5. Műhelymunkák szervezése a közös érdekek kialakítása és a társadalmi vita megvalósulása
érdekében
6. A feltárt információk alapján elkészített Esélyteremtő programterv bemutatása, véleményezése,
kiegészítése
7. Járási Szintű Esélyteremtő Programterv végleges változatának elkészítése
8. Az elfogadott programterv továbbítása a Türr István Képző és Kutató Intézetnek
Eredmény:
1. 1 db Járási Szintű Esélyteremtő-programterv megalkotása
III.
Cél:

Járási szintű Felzárkózási Kerekasztal létrehozása és működtetése
1.
2.
3.
4.

A járási szintű felzárkózási kerekasztal létrehozását és működtetését
Járási Szintű Esélyteremtő Programterv elfogadása
6 db kerekasztal ülés tematikus rendben történő lebonyolítása
Módszertani szempontból hasonló problémák, illetve a közös intézkedési lehetőségek
beazonosítása, összehangolása
5. A lehetséges közös végrehajtási keretek kidolgozása
6. A járási szintű párbeszéd elindítása
Tevékenység:
Megbízó feladatai:
1. Állandó és eseti meghívottak körének véglegesítése
2. Kerekasztalokra a meghívó véglegesítése, kiküldése
3. Kerekasztalokra meghívott résztvevők biztosítása
4. A fotódokumentáció elkészítése
5. Jelenléti ívek véglegesítése és aláíratása
Megbízott feladati:
1. Állandó és eseti meghívottak körére javaslattétel
2. Felzárkóztatási Kerekasztal létrehozása és az ülések lebonyolítása, a részfeladatokban az
Önkormányzat támogatásával
3. Az ülések részletes tematikájának és témaköreinek meghatározása
4. Az ülések helyszínének/helyszíneinek meghatározása, biztosítása
5. Moderátori tevékenység ellátása
6. Kávé szünet biztosítása rendezvényenként 20 fő részére
Előzetesen tervezett létszám: 20 Fő/ülés
Előzetes tematika ismertetése:
1. kerekasztal ülés: a járás önkormányzatainak esélyegyenlőségi programjainak részletes megtekintése,
továbbá az azok megvalósítására tett lépések és az elért eredmények megvitatása
2. kerekasztal ülés: az esélyegyenlőségi programok megvalósítása közben önkormányzati és járási szinten
felmerült nehézségek és akadályok felmérése, lehetséges – célcsoportokon átívelő - alternatívák és az
ezekhez kapcsolódó megvalósítási lehetőségek és együttműködési lehetőségek megvitatása
3. kerekasztal ülés: az esélyegyenlőségi programok implementációját befolyásoló külső és belső környezet
változásainak és a legfontosabb befolyásoló tényezők felmérése.
4. kerekasztal ülés: a Járási Szintű Esélyegyenlőségi programtervre - kiemelten a közösen megvalósítható
intézkedésekre és programokra - vonatkozó elsődleges javaslatok megtétele.
5. kerekasztal ülés: a 4. kerekasztal ülésen megfogalmazott elsődleges javaslatok validálása és
véglegesítése, továbbá az Esélyegyenlőségi Programterv véleményezése.
6. kerekasztal ülés: a Járási Szintű Esélyegyenlőségi Programterv elfogadása.
Eredmény:
1. 6 db Felzárkóztatási Kerekasztal megbeszélés
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IV.
Zárórendezvény,
rendezvények,
konferenciák
tartása
az
„Esélyteremtőprogramterv”disszeminációja érdekében
Cél:
1. A területi együttműködés és az esélyegyenlőségi programok eredményeinek bemutatása
2. A területi együttműködés tervezett intézkedéseinek bemutatása
3. A társadalmi felzárkózás elősegítése
4. Az esélyegyenlőség céljai iránti elkötelezettség növekedése
Előzetesen tervezett módszer és a rendezvénysorozat tematikája:
1. rendezvény: nyitórendezvény, melynek célja a projekt célkitűzéseinek bemutatása, a tervezett
tevékenységek és célok megismertetése a résztvevőkkel.
2-4. rendezvény: a szakmai súlypontok köré szervezett feladatok, lehetőségek felmérése, a potenciális
intézkedési lehetőségek felvázolása, közös megvalósítás kereteinek kialakítása, a társadalmi
elfogadottság erősítése.
5. rendezvény: Járási szintű területi együttműködést segítő együttműködési megállapodások részletes
bemutatása, ünnepélyes aláírása.
6. egyben zárórendezvény: melynek célja a projekt eredményeinek bemutatása a projektben
közreműködők, illetve a nyilvánosság felé. A rendezvényen bemutatásra kerül a Járási Szintű
Esélyteremtő Programterv, illetve a területi együttműködést szolgáló együttműködési
megállapodások típusai, azok keretei. A záró rendezvény keretében valósul meg az „Esélyteremtőprogramterv” disszeminációja.
Előzetesen tervezett létszám: 30 fő/ rendezvény
Tevékenység:
Megbízó feladatai:
1. Jelenléti ívek, meghívó minták véglegesítése és meghívók kiküldése
2. Meghívottak körének véglegesítése
3. Résztvevők biztosítása
4. Fotó dokumentáció készítése
Megbízott feladatai:
1. Rendezvények előkészítése (pl. meghívó minták, prezentáció minták, jelenléti ív előkészítése)
2. Meghívottak körére történő javaslattétel
3. Szükség esetén szakmai előadások megtartása
4. Rendezvények moderálása
5. Összefoglaló, sajtóközlemény készítése
6. Kávé szünet és ebéd, helyszín biztosítása rendezvényenként 30 fő részére
Eredmény:
1. 6 db rendezvény
V.
Segítő szakértő bevonása a területi együttműködéshez, az „Esélyteremtő-programterv”
kialakításához, illetve kapcsolódó, a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához
Cél:
1. Támogató külső szakértő bevonása
Feladat:
1. A belső szakértői csoport támogatása
2. HEP IT felülvizsgálata
3. Kerekasztal megbeszélések szakértői támogatása
4. Együttműködési megállapodások szakmai véleményezése
5. Workshopok szakmai moderálása
Eredmény:
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1. 1 fő segítő szakértő bevonása
2. Szakmai kontroll megvalósulása
VI.
Közös, több önkormányzat részvételével zajló, a helyi esélyegyenlőségi programban
megfogalmazott tevékenységek megvalósítása, a járás székhely önkormányzat szervezésében
Cél:
A közös programok és szakmai tevékenységek célja, hogy megvalósuljanak a járásszékhely önkormányzat
és az együttműködő települési önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programjaiban megfogalmazott
célkitűzések, melyek hozzájárulnak a településen élő esélyegyenlőségi célcsoportok társadalmi
felzárkóztatásához, és erősödjenek a járáson belül dolgozó szakemberek közötti szakmai kapcsolatok.
Módszer:
Megbízott feladata közös, több önkormányzat részvételével zajló, a helyi esélyegyenlőségi programjaikban
megfogalmazott ismeretterjesztő, tájékoztató tevékenységek megvalósítása a járásszékhely önkormányzat
szervezésében az atipikus munkahelyek terjesztése érdekében. A pályázati kiírásnak megfelelően a
Megbízó rögzíti, hogy az itt meghatározott tevékenységek nem azonosak a kötelező tevékenységeknél
felsoroltakkal. A konkrét tevékenység keretében a Megbízott felméri az ismeretterjesztés kiemelt
célcsoportjait.
Eredmény:
1. 2000 db színes, A4-es méretű, 2 oldalas, a célcsoportok tájékozottságát növelő prospektus a
munkanélkülivé válás esélyének csökkentése érdekében.
Horizontális feltételek megvalósulása
A fenntarthatósági feltételt a jogszabályi feltételek szisztematikus írásbeli összefoglalásával teljesíti a
Megbízott. A projekt által érintett ügycsoportokban, illetve minden olyan feladat és szolgáltatás esetében,
amely a projekt által érintve van, a szolgáltatás jogi kereteit meghatározó jogszabályok Megbízott által
összeállított teljes körű listája könnyen elérhetővé válik az érdeklődők számára.
A fentieken túl a főbb jogi rendelkezések közérthető összefoglalása is Megbízott feladata, mely
Megbízó által elérhető lesz a felhasználói, illetve az ügyintézői kör részére.
A jelzett jogszabályokat illetve összefoglalókat a járás településének önkormányzatai a honlapjukon illetve
az ügyfélszolgálaton nyomtatott formában díjmentesen elérhetővé teszik.
Emellett a Megbízott vállalja, hogy az áttekintést és elemzést követően aktualizálja Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Tervét, módosító javaslatokat tesz a terv tartalmára és beépíti azt,
melyet a székhelyönkormányzatnak kell elfogadnia.
Megbízó feladata helyi szakmai megvalósítók bevonásával társadalmi felzárkózást szolgáló
koordináció kialakítása, működtetése járási szinten. (szervezés, koordináció, a program technikai
feltételeinek biztosítása stb.)
Cél:
Belső szakmai megvalósítók bevonásával társadalmi felzárkózást szolgáló koordináció kerül kialakításra és
működtetésre járási szinten.
Tevékenység:
A projekt ideje alatt a szakmai megvalósító csoport 2 főből áll. A szakmai megvalósító csoport szakmai
tudása és tapasztalata biztosítja, hogy a járási szintű koordináció helyi kialakításával az esélyegyenlőség
széles körben legyen biztosított.
A szakmai megvalósító csoport feladata:
- Az 1. tevékenységhez kapcsolódó interjúk, workshopok időpontjának és helyének megszervezése, a
workshopok technikai feltételeinek biztosítása
- A 3. tevékenységhez kapcsolódóan a járási felzárkóztatási kerekasztal üléseinek megszervezése, a
tagok meghívására, a kerekasztal technikai feltételeinek biztosítása
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-

-

-

Az 1. és 4. tevékenységhez kapcsolódóan járási szintű együttműködési megállapodások, valamint az
„Esélyegyenlőségi Programterv” elkészítéshez szükséges információk/adatok bekérése, továbbítása a
szakértő, külső közreműködő felé
Az 5. tevékenységhez kapcsolódóan a projekt ideje alatt megvalósításra kerülő rendezvények
meghívóinak továbbítása, a rendezvények technikai feltételeinek biztosítása.
Az opcionálisan választható 9. tevékenységhez kapcsolódóan a projekt ideje alatt megvalósításra
kerülő rendezvények meghívóinak továbbítása, a rendezvények technikai feltételeinek biztosításában
való közreműködés.
Folyamatos kapcsolattartás a projektben résztvevő települési önkormányzatokkal, civil egyházi és
gazdasági szervezetekkel
Közreműködés a projekt eredményeinek szakmai összefoglalójában történő elkészítésben.
Havi státuszriportok készítése az elvégzett szakmai tevékenységről, munkaórákról.

A szakmai megvalósító csoport munkáját a bevonásra kerülő segítő szakértő támogatja, akivel havi
projekt előrehaladást monitorozó szakértői meeting keretében kerülnek értékelésre az adott időszakban
elvégzett feladatok és a következő időszak aktuális feladatai.
A Megbízott vállalja a szakmai megvalósítókkal való együttműködést a projekt sikeres megvalósítása
érdekében.
Eredmény:
A szakmai megvalósító csoport munkájának eredményeként kialakul egy olyan szakmai team, mely
elősegíti a járási együttműködések létrehozását, fenntartását, és koordinációját, illetve a járási szintű
esélyteremtő programok megvalósítását, továbbá az Esélyteremtő Programterv elkészítését.
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B. A projekt keretében vállalt feladatokhoz kapcsolódó időterv bemutatása

Az egyes feladatok időzítése és egymáshoz való viszonyának terve az alábbi táblázatban látható:

2015
Tevékenységek

III. negyedév
aug.

1. Járási szintű együttműködés
kialakítása
2. Szakmai megvalósító csoport
létrehozása, működtetése
3. Kerekasztal létrehozása
4. Esélyteremtő programterv létrehozása
5. Rendezvények, zárórendezvény
7. Szakértő bevonása
8. Ismeretterjesztő, tájékoztató
tevékenységek megvalósítása
Horizontális tevékenységekkel
kapcsolatos tevékenységek
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szept.

IV. negyedév
okt.

nov.

A vállalt tevékenységek számlázási ütemezésének megvalósítása az alábbi módon tervezett:
Tevékenység
Járási szintű felzárkózási kerekasztal
létrehozása és működtetése - I., II. III.
Zárórendezvény, rendezvények, konferenciák
tartása az „Esélyteremtőprogramterv”disszeminációja érdekében – I., II.,
III., rendezvény
Közös, több önkormányzat részvételével zajló, a
helyi esélyegyenlőségi programjaikban
megfogalmazott, pl.: ismeretterjesztő,
tájékoztató tevékenységek megvalósítása a
járásszékhely önkormányzat szervezésében.
Járási szintű felzárkózási kerekasztal
létrehozása és működtetése - IV., V., VI.
kerekasztal
Járási szintű együttműködések erősítése: a
helyi esélyegyenlőségi programok
végrehajtásához szükséges járási szintű
szolgáltatási és intézményi együttműködések
kialakítása, együttműködési megállapodások
megkötése.
Járási szintű „Esélyteremtő-programterv”
elkészítése a települések együttműködését
igénylő (a helyi esélyegyenlőségi programok
által feltárt) problémák megoldására

Teljesítési határidő
2015. szeptember 30.

Zárórendezvény, rendezvények, konferenciák
tartása az „Esélyteremtőprogramterv”disszeminációja érdekében – IV. és
V. rendezvény

2015. október 30.

Zárórendezvény, rendezvények, konferenciák
tartása az „Esélyteremtőprogramterv”disszeminációja érdekében – VI.
rendezvény
A területi együttműködéshez, az „Esélyteremtőprogramterv” kialakításához, illetve kapcsolódó, a
helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtását
segítő szakértő bevonása
Fenntarthatóság: Jogszabályi keret
összefoglalása
Esélyegyenlőség: Amennyiben a pályázó
szervezet (projektgazda és konzorciumi tagjai)
eleve rendelkezik esélyegyenlőségi tervvel, azt
már kidolgozta, vállalni kell, hogy a projekt fizikai
befejezéséig felülvizsgálja azt és kibővíti új
érdemi tartalommal.

2015. november 20.

Várható számla kiállítás
2015. október 01–15.

2015. szeptember 30.

2015. szeptember 30.

2015. október 30.

2015. november 01–15.

2015. október 30.

2015. október 30.

2015. november 20.

2015. november 20.
2015. november 20.
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2015. november 21–30.

C. A projekt számszerűsíthető eredményei:
Az alábbi táblázatok Megbízó pályázati projektben tett vállalásait tartalmazzák, melyre különös
figyelemmel kell Megbízottnak munkáját végeznie, hogy Megbízó vállalásai teljesülhessenek.

Indikátor neve

Együttműködési
megállapodások
száma
Felzárkózási
kerekasztal üléseinek
száma (járási szintű)
Elkészült programterv
száma (járásonként)

Mértékegység
(fő,db,stb.)

Kumulált
érték

2015
5

5

2015.
október 30.

0

0

6

6

2015.
október 30.

0

0

1

1

0

0

6

6

0

0

180

180

0

0

1

1

2015.
október 30.
2015.
november
20.
2015.
november
20.
2015.
november
20.

0

0

1

1

db
db
db

A rendezvényeken
résztvevők száma

fő

Célérték
elérésének
időpontja

2014- pályázat 2014
benyújtásakor
0
0
db

Megtartott
rendezvények száma

Bevont szakértők
száma
(8. választható
tevékenység
HEP-ben
megfogalmazott,
megvalósított
tevékenység
(9. választható
tevékenység

Megvalósítási időszak
változásainak értéke

Kiindulási
érték

db
2015.
szeptember
30.

db

C.I. Többletvállalásokhoz kapcsolódó indikátorok célértékei

Indikátor neve

Többletvállalás módja

Vállalás mértéke

Célérték
elérésének
időpontja

Együttműködési
megállapodások
száma

Együttműködési megállapodások száma a
kötelezően vállalt 3 db helyett 5 db

2

2015. október 30.

Megtartott
rendezvények száma

Megtartott rendezvények száma a
kötelezően vállalt
5 db helyett 6 db

1

2015. november
20.

A székhelyönkormányzat vállalja, hogy az indikátorok teljesüléséhez szükséges döntéseket meghozza.
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V. fejezet
SZERZŐDÉS-TERVEZET
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a nyertes Ajánlattevővel kötendő szerződést a tervezethez képest - a
közbeszerzési eljárás szabályainak és jelen ajánlati dokumentáció rendelkezéseinek keretein belül –
módosítsa!
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