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1. BEVEZETÉS 

Ezen ajánlattételi dokumentáció szerves része a tárgyban szereplő közbeszerzéshez 
készült versenytárgyalási felhívás dokumentációjának. A versenytárgyalás 
dokumentációja az alábbiakat tartalmazza: 

– az ajánlattevőnek küldött felkérő levél; 

– az ajánlat benyújtásának feltételei; 

– az ajánlattételi dokumentáció és mellékletei; 

– egy  megrendelőlap minta. 

Ez az ajánlattételi dokumentáció az alábbi mellékleteket tartalmazza, amelyek 
szerves részét képezik: 

II. melléklet:  Költségvetési lap 

III.melléklet:   Nyilatkozat a kizárási kritériumokról és az esetleges 
összeférhetetlenségekről 

IV. melléklet: A beszállító pénzügyi adatlapja 

V. melléklet:  A gazdasági szereplők csoportosulására vonatkozó adatlap 

VI. melléklet: Nyilatkozat az alvállalkozókról 

VII. melléklet: Pénzügyi adatlap 

VIII. melléklet: Az ajánlat elküldésekor az ajánlatot tartalmazó belső és külső 
borítékokra ragasztandó címke 
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I. RÉSZ – ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

2. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TÁRGYA 

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 2012. 
október 25-i, 966/2012/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 
rendelkezéseinek megfelelően az Európai Parlament úgy határozott, hogy közzéteszi 
a jelen ajánlattételi felhívást, melynek célja a 2018-as EURÓPA-NAPI FESZTIVÁL, 
CSALÁDI NAP ÉS FUTÓVERSENY KOMMUNIKÁCIÓS KAMPÁNYA. 

3. A KÖZBESZEZÉS LEÍRÁSA, CÉLJA ÉS BECSÜLT ÉRTÉKE  

Az Európai Parlament (EP) valamennyi uniós tagállam fővárosában, így Budapesten 
is működtet egy ún. Kapcsolattartó Irodát, amelynek a lakosság illetve a sajtó 
legszélesebb körű tájékoztatása a feladata. Az irodák kapcsolatot tartanak az 
országos és helyi hatóságokkal, a civil szervezetek képviselőivel, és az 
állampolgárokkal. Az Iroda ezen kívül tájékoztatja az Európai Parlament brüsszeli 
központját a hazánkban zajló politikai eseményekről, illetve a magyarok Európai 
Parlamentre vonatkozó véleményéről, kéréseiről, petícióiról. Az Iroda feladata 
továbbá, hogy az Európai Parlament Kommunikációs Főigazgatóságának 
kommunikációs prioritásait Magyarországon megismertesse a polgárokkal, valamint, 
hogy azok szellemében végezzen információ-szolgáltatást az Európai Parlamentről. 
 
Az Európa-napi fesztivált minden évben az Európai Parlament Kapcsolattartó 
Irodája (Iroda) valamint az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete (Képviselet) 
közösen szervezi. Az idei fesztivál és családi nap 2018. május 13-án, vasárnap 
kerül megrendezésre. A programok tervezett helyszíne a Szabadság tér 
(Budapest, V. kerület). 
 
A programhoz kapcsolódik egy „14 év-14 km” futóverseny is, melyet az Európai 
Bizottság Magyarországi Képviselete az Európai Parlament Magyarországi 
Kapcsolattartó Irodájával, valamint a Miniszterelnökséggel közösen szervez. 
 
A fesztivál és a futóverseny megszervezése, valamint azok megszervezéséhez 
kapcsolódó költségek nem képezik a jelen szerződés tárgyát. A helyszíni 
kommunikáció lefolytatása (vagyis a fesztivál helyszínén történő kommunikációt, 
információs standok, színpad, stb.) a rendezvény alap arculati elemének kidolgozása 
és a futóverseny logójának elkészítése az fesztivált és a futóversenyt szervező 
cégek feladata. A futóversenyt és a fesztivált szervező cég által kidolgozott vizuális 
és grafikai elemeket kellő időben a nyertes pályázó rendelkezésére bocsátjuk. Ezek 
a grafikai elemek kerülnek felhasználásra ezen eljárás keretében megvalósítandó 
kampány során is. A kommunikációs kampány online részét az Európai 
Bizottság Magyarországi Képviselete által lefolytatott pályázati eljárás során 
kiválasztott cég végzi majd. Nyertes pályázó a fesztivált és a futóversenyt 
szervező céggel és a kommunikációs kampány online részével megbízott céggel 
szorosan együttműködik a kommunikáció lebonyolítása során. 
 
Jelen ajánlati felhívás tárgya kommunikációs kampány szervezése és 
lebonyolítása az Európa-napi fesztivál, családi nap és a futóverseny kapcsán, 
az alábbi részleteknek megfelelően.  
A kampány tervezett időszaka: 2017. április 16. - május 13. felületek szerint 
változó ütemezéssel. 
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3.1.EURÓPA-NAPI FESZTIVÁL ÉS CSALÁDI NAP 
 
A promóciós kampány célja a fesztivál népszerűsítése, a rendezvény minél 
nagyobb látogatottságának elősegítése, és a média figyelmének felkeltése, 
valamint minél szélesebb körben média-megjelenések generálása.  A fesztivál 
célja, hogy az Európai Uniót valamint annak intézményeit - így az Európai 
Parlamentet – közelebb hozza az állampolgárokhoz, és hogy erősítse a közös 
értékeken alapuló európai identitás érzését.  
 
A fesztiválon 10-15 ezer fős látogatói létszámot kívánunk elérni.   
 
Az esemény kommunikációjának célcsoportja a szélesebb közönség, amely minden 
társadalmi réteget magába foglal. Ezen belül kiemelt célcsoportok: elsősorban a 
fiatalok (17-35 évesek), a családosok, illetve a rendezvény helyszínéből adódóan a 
budapesti lakosság.  
A kommunikáció helyszíne, szintén a rendezvény jellegéből adódóan elsősorban, de 
nem kizárólag Budapest. 
 
A fesztivál tervezett programelemei: 

 Megnyitó/köszöntő a színpadon az Unió magas rangú képviselőivel; 

 Futóverseny programelemei a színpadon: bemelegítés, levezetés (nyújtás), 
tombola, díjátadó 

 Kulturális, zenei és szórakoztató programok a nagyszínpadon, gyerekek 
körében népszerű fellépő előadása/koncertje, utcabál hangulatú koncert az 
este zárásaként egy, a fiatalabb generáció számára népszerű előadóval 

 napközben EU-kvíz az egyes programelemek között, az egyes állomásokat 
összekötő pontgyűjtő program 

 EU és kapcsolódó szervezetek információs sátrai 

 ráhangoló, szórakoztató és figyelemfelkeltő programok a sátrak között 
napközben 

 
A programelemek az alábbi kiemelt kommunikációs prioritások tükrében kerülnek 
megvalósításra 
 
Kiemelten fontos kommunikációs prioritások a 2018-as Európa-nap kapcsán:  
 

1. Az európai alapértékek – esélyegyenlőség, kulturális sokszínűség, emberi 
jogok, diszkrimináció mentesség, stb. – valamint európai identitás. 
 

2. Az Európai Parlament (2014-2019) és a magyarországi EP-képviselők 
bemutatása: http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/map.html 
 

3. A 2019-es Európai választások 
 

4. A Juncker-bizottság 10 prioritása: http://ec.europa.eu/priorities/index_hu.htm 
 

5. Európai uniós fejlesztések Magyarországon: 
http://lakossag.szechenyi2020.hu/#/ 

 
 

http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/map.html
http://ec.europa.eu/priorities/index_hu.htm
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Az Európai Parlament és az Európa-nap vonatkozásában további információk a 
www.europarl.hu, és a www.europarl.europa.eu valamint a 
https://www.facebook.com/Europai.Parlament.Tajekoztatasi.Irodaja honlapon 
olvashatók. Az Európa Pontról bővebb információ a www.facebook.com/Europapont 
és http://www.europapont.blog.hu oldalon olvasható. Az Európai Bizottsággal 
kapcsolatos információk a www.eu.hu illetve www.ec.europa.eu oldalakon 
olvashatók. 
 
3.2. FUTÓVERSENY 

 
Május 1. Magyarország európai uniós csatlakozásának évfordulója, amely közel esik 
az Európa-naphoz. 2018. május 13-án az Európa-napi fesztiválhoz kapcsolódóan 
„14 év – 14 kilométer” elnevezéssel futóversenyt szervez az Európai Bizottság 
Magyarországi Képviselete.  
 
A verseny célja, hogy - az eddigi futóversenyekhez hasonlóan - Magyarország 
Európai Unióhoz való csatlakozásának 14. évfordulója alkalmából egy ingyenes, 14 
km-es, budapesti futóverseny, illetve városnéző futás keretében hívja fel a 
figyelmet az uniós fejlesztési pénzekből megvalósult emblematikus fejlesztések, 
projektek, így az Európai Unió Magyarország fejlődésében betöltött szerepének 
bemutatására. Idén először a táv 2x7 km-es szakaszon is teljesíthető majd, váltóban. 
 
A 2018-as futóverseny rajtja és célja, valamint a bemelegítés, lazítás (nyújtás) és az 
eredményhirdetés helyszíne egybeesik az Európa-napi fesztivál helyszínével. A 
futóverseny a délelőtti órákban kerül megrendezésre. 
 
Az útvonal 7 jelentős európai uniós támogatásból megvalósult, emblematikus 
budapesti fejlesztést érint. A versenyen kb. 3500 résztvevő várható, a 14 kilométeres 
távot teljesítők érmet és ajándékcsomagot kapnak. A rendezvény előtt az indulóknak 
regisztrálniuk kell a verseny honlapján. a regisztrációs felület április elejétől lesz 
elérhető. 
 
A versenyt az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete megbízásából a B-B 
Ultramaraton Kft. rendezi meg. Az esemény további együttműködő partnere az 
Európai Parlament Kapcsolattartó Irodája és a Miniszterelnökség. Nyertes 
pályázónak szorosan együtt kell működnie a versenyt szervező céggel és a 
Képviselettel. 
 
A versenyt szervező cég felhívása az ingyenes futóversenyre várhatóan gyorsan 
elterjed a gyakorló és rendszeres futók körében. A versenyre technikai okok miatt 
maximum 4000 regisztrációt fogadhatnak el a szervezők. Ezért jelen eljárás 
keretében az esemény kommunikációjának fő célja elsősorban a futóverseny 
üzeneteinek széles körű népszerűsítése és a média figyelmének felkeltése, főként 
PR és sajtómunka segítségével. Célcsoport a szélesebb közönség, a rendezvény 
helyszínéből adódóan elsősorban, de nem kizárólag a budapesti lakosság.   
 
3. 3. FELADATOK 
 

Az ajánlattevőnek az alábbiakat kell szolgáltatnia az irodával történt egyeztetések 
szerint: 

  
 
 
 

http://www.europarl.hu/
http://www.europarl.europa.eu/
https://www.facebook.com/Europai.Parlament.Tajekoztatasi.Irodaja
http://www.facebook.com/Europapont
http://www.europapont.blog.hu/
http://www.eu.hu/
http://www.ec.europa.eu/
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3.3.1. KOMMUNIKÁCIÓS TERV KÉSZÍTÉSE  
 

A kampány célja a fesztivál és a futóverseny közös kommunikációja, a fesztivál és a 
programok népszerűsítésére helyezve a hangsúlyt. A PR megjelenések és a 
sajtókommunikáció keretében kiemelten fontos a médiamegjelenések (online, print, 
rádiós, TV-s egyaránt) elősegítése minél nagyobb elérést biztosítva.  
 
Az ajánlatot a javasolt elemek közül a célcsoportnak és a kommunikációs céloknak 
leginkább megfelelő eszközök felhasználásával kérjük összeállítani. Nem szükséges 
tehát minden javasolt elem beépítése a kommunikációs tervbe, kivéve ahol az 
kötelező elemként megjelölésre kerül a kiírásban. 
 
A kommunikációs tervet kérjük összefoglaló excel táblázatos formában úgy 
összeállítani, hogy az alábbi feladatokra (3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 pontok) vonatkozó 
részletek szerepeljenek benne: 
- felület típusa 
- megjelenések száma 
- megjelenések időzítése és időtartama 
 
A megjelenéseket a megrendelést megelőzően az Európai Parlament Kapcsolattartó 
Irodája hagyja jóvá. 
A vizuális elemek és a grafikai tervek elkészítése során az Európai Parlament 
Consistent Communication alapelveit figyelembe kell venni, amelynek részleteit az 
Iroda nyertes pályázó rendelkezésére bocsátja. 
 

 
3.3.2. MÉDIAVÁSÁRLÁS  

 
- rádiószpotok a Petőfi rádió leghallgatottabb idősávjában (kötelező elem) 
 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a média elérésére vonatkozó adatokat, valamint 
a médiavásárlási javaslatot (szpotok időtartama és időbeli elhelyezése). 
 
Nyertes pályázó feladata a rádióspotok megtervezése, legyártása a felületek 
lefoglalása és megvásárlása 
 
 
3.3.3. KÖZTERÜLETI MEGJELENÉSEK 
 

- 4-6-os villamos matricázása (kötelező elem) 
- metrókampány: hirdetések a forgalmasabb metrócsomópontokban, 

aluljárókban a mozgólépcsőknél, peronokon, metrókocsikban stb. 
- frekventált/belvárosi helyen lévő közterületi elemek, citylightok, illetve egyéb 

egyedi megjelenési lehetőségek. 
- oszlopreklám, citylight és/vagy egyéb kültéri hirdetési felületek a belső 

kerületek területén 
- plakátok népszerű szórakozóhelyeken, kulturális és oktatási intézményekben 
- egyéb kreatív javaslat a közterületi megjelenésekre 

 
A javasolt közterületi felületvásárlást pontos helyszíni bontásban és a 
megjelenés időtartamának, méretének valamint a becsült elérések 
megjelölésével kérjük excel táblázatban összefoglalni. A táblázatban kérjük 
feltüntetni az egyes felületekre vonatkozó megrendelési és leadási határidőket. 
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Nyertes pályázó feladata a kültéri kommunikációs terv megvalósítása, a felületek 
lefoglalása és megvásárlása, a tervezési és nyomdai munkák elvégzése (ide értve 
mutációk elkészítését a különböző formátumú plakátokhoz, poszterekhez, stb. az 
Iroda által szolgáltatott logó és egyéb grafikai elemek felhasználásával). 
 
 
3.3.4. PR TEVÉKENYSÉG ÉS SAJTÓMENEDZSMENT 
 

A PR megjelenések és a sajtókommunikáció keretében kiemelten fontos a 
fesztivállal és az üzenetekkel kapcsolatos médiamegjelenések (online, print, 
rádiós, TV-s egyaránt) elősegítése minél nagyobb elérést biztosítva.  
 
 interjúk, programajánlók, beharangozók, tudósítások szervezése az online, 

illetve print médiában, stúdióbeszélgetések, tudósítások szervezése országos 
és budapesti rádiókban 

 az esemény jellegének megfelelő ismert személy(ek) bevonása a 
kampányba és/vagy a futáson való részvételébe, az üzenetek 
kommunikációjába, ezzel kapcsolatban a helyszíni médiaérdeklődés fokozása, 
sajtómegjelenések, interjúk generálása 

 egyéb kreatív PR-megjelenésekre adott javaslatok 
 javaslat a helyszíni kommunikáció során az Iroda közösségi média oldalai közül 

főként a Facebook oldalnak a bevonására (az Iroda a Facebook, Instagram, és 
Twitter oldalakon van jelen)  

 utókommunikáció elősegítése a helyszínen készült sajtóközlemények 
felhasználásával 

 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a javasolt személy(eke)t, a tervezett 
médiafelületeket, és az időzítést. 
 
Nyertes pályázó feladata a rendezvényt megelőzően és a rendezvényt követően 
sajtómeghívó és sajtóközlemény készítése. Nyertes pályázó feladata a 
rendezvény ideje alatt a sajtó képviselőnek regisztrálása, koordinálása, interjúk 
egyeztetése az Európai Parlament Kapcsolattartó Irodájának a feladattal megbízott 
munkatársával.  
 

3.3.5. VÁSZON BEVÁSÁRLÓTÁSKA GYÁRTÁSA A FUTÓK RÉSZÉRE 
 
Termék:   Vászon bevásárlótáska, hosszú fülű, fekete 
Méret:   35x41 cm 
Leírás:   110 g/m2 anyagú, hosszú fülű, fekete bevásárlótáska 
Darabszám:   3600 darab 
Logózás:   1 oldalon, 1 színnel (fehér) 
Szitanyomás A4 méretig 
Európai Parlament logója 
www.europarl.hu 
Facebook, Twitter és Instagram elérhetőségek 
 
 
3.4. BESZÁMOLÓ 
 
Nyertes pályázó feladata a kampány elérési adatainak összeállítása. 
Nyertes pályázó feladata a kampány-összegzés elkészítése, magyar és angol nyelvű 
színes beszámoló készítése az Iroda weboldalán történő felhasználásra, a kampány 
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alatti médiafigyelés, a kampány alatti megjelenésekről összefoglaló táblázat 
készítése és a médiafigyelés eredményeit tartalmazó táblázat átadása, média-
clippinggel együtt, legkésőbb 2018. május 20-ig digitális és nyomtatott formában 
magyar és angol nyelven. Print médiában megjelent hirdetések támpéldányainak 
átadása az Iroda részére, közterületen megjelent plakátok, stb. 1-1 példánya Iroda 
részére.  
 
 
Az ajánlatnak tartalmazni kell a fenti felsorolásban foglalt feladatokra adott 
javaslatokat. 
 

3.5. TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA 

A kampány tervezett időtartama: 2018. április 16. - május 13. 

A teljesítés csak a megrendelőlap aláírása után kezdődik. A szerződés lejárati 
dátuma 2018/05/15. 

3.6. A SZERZŐDÉS ÉRTÉKE 

A közbeszerzés maximális teljes értéke nettó 25.500 euró.  

4. TÁRGYALÁS 

Az ajánlatkérő szervek az eredeti ajánlatok alapján tárgyalás nélkül is 
odaítélhetik a szerződést. 

 5. GAZDASÁGI SZEREPLŐK CSOPORTOSULÁSAI 

Amennyiben az ajánlat benyújtója gazdasági szereplők egy csoportosulása, az 
ajánlathoz kötelezően ki kell tölteni és mellékelni kell az V. mellékletet. 

Gazdasági szereplők együttesen is nyújthatnak be ajánlatot. Az Európai Parlament 
fenntartja magának a jogot arra, hogy az ajánlatot elnyerő csoportosulásnak feltételül 
szabja, hogy meghatározott gazdasági társasági formát öltsön, ha ez a szerződés 
megfelelő teljesítéséhez szükséges. Ezt a feltételt az Európai Parlament a 
közbeszerzés odaítélésének folyamata során bármikor, de minden esetben még a 
szerződés aláírása előtt közli. 

A gazdasági szereplők csoportosulásának legkésőbb a szerződés aláírásáig 
igazolnia kell gazdasági társasági formáját, amennyiben elnyeri a szerződést. Ez a 
gazdasági társasági forma az alábbiak közül bármelyik lehet:  

- valamelyik tagállamban elismert jogi személyiséggel rendelkező jogalany;  

- jogi személyiség nélküli jogalany, amely azonban kielégítő módon biztosítja az 
Európai Parlament szerződéses érdekeinek védelmét (az érintett tagállamtól 
függően ez lehet például konzorcium vagy ideiglenes társulás); 

- az együttműködési formát biztosító képviseleti meghatalmazás vagy azzal 
egyenértékű dokumentum valamennyi tag általi aláírása.  

A gazdasági csoportosulás tényleges jogállását az ajánlathoz csatolt, a 
csoportosulás tagjai által aláírt dokumentum vagy megállapodás igazolja. 
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Kivételes esetben e dokumentumokat vagy megállapodásokat az ajánlat benyújtási 
határidejét követően is meg lehet küldeni és/vagy módosítani lehet, de semmiképpen 
sem az ajánlattételi felhívás eredményének az ajánlattevőkkel való közlését 
követően. Az Európai Parlament fenntartja magának a jogot, hogy elutasítsa az 
ajánlatot, ha a csoportosulás tagjai közötti megállapodás tartalmát az eljárás során 
módosítják, ha az nem rendelkezik a tagok egyetemleges felelősségéről, vagy ha a 
benyújtott ajánlat nem tartalmaz egyetlen jogi értékkel bíró megállapodást sem. 

Az Európai Parlament más, a fentiektől eltérő gazdasági társasági formákat is 
elfogad azzal a feltétellel, hogy e gazdasági társaságok biztosítják a tagok 
egyetemleges felelősségét és összeegyeztethetők a szerződés teljesítésével. 
Ugyanakkor az Európai Parlament a gazdasági csoportosulásokkal kötendő 
szerződésben kifejezetten utal a tagok egyetemleges felelősségének fennállására, 
továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a szerződésben előírja egy közös 
felhatalmazással rendelkező megbízott kinevezését, aki eljárhat a tagok 
képviseletében, és többek között jogosult a többi tag nevében számlák 
kibocsátására. 

Amennyiben az ajánlatot gazdasági csoportosulások nyújtják be, pontosan fel kell 
tüntetniük a csoport minden egyes tagjának szerepét, képesítéseit és szakmai 
tapasztalatait. A gazdasági szereplők, akik az ajánlatra vonatkozóan egyetemleges 
felelősséget vállalnak, az ajánlatot együttesen nyújtják be.  

Gazdasági csoportosulások esetében minden egyes tagnak be kell nyújtania annak 
igazolását, hogy joga van a közbeszerzési eljárásban való részvételhez 
(jogosultság), valamint a kizárási és a kiválasztási kritériumokra vonatkozó bizonyító 
dokumentumokat. A kiválasztási feltételek tekintetében az Európai Parlament 
beszámíthatja a csoportosulás minden tagjának alkalmasságát, amikor megállapítja, 
hogy az ajánlattevő rendelkezik-e a szerződés teljesítéséhez szükséges 
eszközökkel. Ebben az esetben a tagok kötelezik magukat, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges eszközöket egymás rendelkezésére bocsátják. 

6. ALVÁLLALKOZÓK ALKALMAZÁSA  

Alvállalkozók alkalmazása megengedett.  

Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozó(k) szolgáltatását veszi igénybe, az 
ajánlathoz kötelezően ki kell tölteni és mellékelni kell a VI. mellékletet. 

Az ajánlatban lehetőség szerint szerepelnie kell, hogy az ajánlattevő a szerződés 
mely részének teljesítését kívánja alvállalkozóra bízni, és meg kell nevezni az 
alvállalkozókat. Az odaítélési eljárás és a szerződés teljesítése során az Európai 
Parlament fenntartja magának a jogot, hogy megkövetelje, hogy az ajánlattevők 
tájékoztassák őt a javasolt alvállalkozó/-k pénzügyi, gazdasági, technikai és szakmai 
teljesítményéről. Az Európai Parlament igényt tarthat az annak megítéléséhez 
szükséges bizonyítékokra, hogy az alvállalkozók esetében nem áll-e fenn a 
meghatározott kizárási kritériumok valamelyike. Az ajánlattevőket tájékoztatják arról, 
hogy a javasolt alvállalkozók nem lehetnek a költségvetési rendelet 106., 107 és 109. 
cikkében leírt, az Európai Unió közbeszerzési eljárásaiból való kizárást okozó 
helyzetben. 

Az Európai Parlamentnek jogában áll elutasítani azokat az alvállalkozókat, akik nem 
tesznek eleget a kiválasztási feltételeknek (lásd 13. pont), és/vagy akik esetében a 
kizárási kritériumok (lásd 12. pont) bármelyike fennáll. 
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A szerződő félnek ugyanakkor tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet, ha az 
ajánlatában nem szereplő módon utólag alvállalkozókat kíván alkalmazni. Az 
engedélyezésre jogosult tisztviselő fenntartja magának a jogot, hogy elfogadja vagy 
elutasítsa a javasolt alvállalkozót. Az engedélyezésre jogosult tisztviselő igényt 
tarthat az annak megítéléséhez szükséges bizonyítékokra, hogy az alvállalkozó/-k 
eleget tesznek-e a meghatározott feltételeknek. Az Európai Parlament az engedélyt 
mindig írásban adja meg.  

Amennyiben a közbeszerzési szerződést olyan ajánlattevőnek ítélik oda, aki 
ajánlatában alvállalkozókat szerepeltet, úgy az egyben alvállalkozó alkalmazását is 
megengedi. 

7. VÁLTOZATOK 

Változatok nem engedélyezettek.  

8. DÍJAZÁS  

A díjazás fix és nem módosítható.  

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 3. cikke 
értelmében az árajánlatot hozzáadottérték-adótól és más egyenértékű adóktól 
mentesen kell megtenni.  

Az árajánlatnál feltétel, hogy az átalánydíj legyen, mindent magába foglaljon és 
euróban legyen megadva azon országok esetében is, melyek nem tagjai az 
euróövezetnek. Az ez utóbbi országokból származó ajánlattevők esetében az 
ajánlatot nem lehet módosítani az árfolyamok változása miatt. Az árfolyam 
kiválasztása az ajánlattevő feladata, és ő vállalja az annak változásából adódó 
kockázatokat is. 

A pályázónak ki kell töltenie és alá kell írnia a II. mellékletben szereplő költségvetési 
lapot. 

9. PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK 

Nem alkalmazandó 

10. KÖRNYEZETVÉDELMI RENDELKEZÉSEK 

Nem alkalmazandó 

11. ESÉLYEGYENLŐSÉGET TÁMOGATÓ POLITIKA 

Amennyiben az ajánlattevő elnyeri a szerződést, kötelezettséget vállal arra, hogy a 
szerződés teljesítése során a megkülönböztetésmentesség és egyenlőség 
Szerződésekben szereplő elve teljes körű alkalmazásának biztosításával az 
egyenlőséget és a sokszínűséget támogató politikát folytat. A szerződés elnyerője 
vállalja, hogy olyan munkakörnyezetet teremt, tart fenn és támogat, amely nyílt, 
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befogadó, tiszteletben tartja az emberi méltóságot, az esélyegyenlőség elveit, és 
három fő prioritást tart szem előtt: 

- férfiak és nők közötti egyenlőség;  

- fogyatékkal élők alkalmazása és integrálása;  

- a munkaerő-felvétel előtt álló, minden lehetséges nemi, faji, etnikai 
származáson, valláson vagy meggyőződésen, hátrányon, koron és szexuális 
orientáción alapuló akadály és ilyen alapokon történő mindennemű 
megkülönböztetés felszámolása.  
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II. RÉSZ – KIZÁRÁSI, KIVÁLASZTÁSI ÉS ODAÍTÉLÉSI KRITÉRIUMOK 

12. KIZÁRÁSI FELTÉTELEK 

A költségvetési rendelet kizárási kritériumokról és azok alkalmazásáról szóló 106., 
107. és 108. cikkének teljes szövege megtalálható az Európai Unió Hivatalos 
lapjában (L-286, 2015.10.30., 1-29.o.) Az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, hogy 
nincsenek a fenti cikkekben említett helyzetek egyikében sem. 

A költségvetési rendelet 106.cikke (részletek): az alábbiakban csak az 1., 4., 7. és 8. 
szakaszt vesszük át. 

1.  Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében az ajánlatkérő szerv köteles 
kizárni az e rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokban való 
részvételből azt a gazdasági szereplőt, aki: 

a) csődeljárás, fizetésképtelenségi vagy felszámolási eljárás alatt áll, a 
vagyonát végelszámoló vagy bíróság kezeli, a hitelezőkkel csődegyezséget 
kötött, üzleti tevékenységét felfüggesztette, vagy a nemzeti törvények és 
rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely hasonló 
helyzetben van; 

b) jogerős ítélet vagy jogerős közigazgatási határozat megállapította, hogy 
megszegte a székhelye szerinti ország joga, az ajánlatkérő szerv 
országának joga, illetve a szerződés teljesítési helye szerinti ország joga 
alapján fennálló, adófizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségét; 

c) jogerős ítélet vagy jogerős közigazgatási határozat megállapította, hogy 
súlyos szakmai kötelezettségszegést követett el azáltal, hogy megsértette a 
szakmai tevékenységére vonatkozó törvényeket, rendeleteket vagy etikai 
normákat, vagy a szakmai hitelességét befolyásoló, szándékosságra vagy 
súlyos gondatlanságra utaló jogellenes magatartást tanúsított, beleértve 
különösen az alábbiakat: 

i) csalárd vagy gondatlan módon félrevezető információt szolgáltatott a 
kizárási okok fennállásának vagy a kiválasztási szempontok 
teljesülésének ellenőrzése céljából, vagy a szerződés teljesítése során; 

ii) a verseny torzítása céljából megállapodást kötött más gazdasági 
szereplőkkel; 

iii) szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat sértett; 

iv) a közbeszerzési eljárás során megkísérelte befolyásolni az ajánlatkérő 
szerv döntéshozatali folyamatát; 

v) olyan bizalmas információkat próbált megszerezni, amelyek jogtalan 
előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban; 
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d) jogerős ítélet megállapítása szerint elkövette az alábbiak valamelyikét; 

i) csalás, az 1995. július 26-i tanácsi jogi aktusban kidolgozott, az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. 
cikkének értelmében1; 

ii) korrupció, az 1997. május 26-i tanácsi jogi aktusban2 kidolgozott, az 
Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak 
tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény 3. 
cikkében és a 2003/568/IB tanácsi kerethatározat3 2. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározottak szerint, valamint az ajánlatkérő szerv 
országa, a gazdasági szereplő székhelye szerinti ország, illetve a 
szerződés teljesítési helye szerinti ország jogi rendelkezéseiben 
meghatározott korrupció; 

iii) bűnszervezetben való részvétel, a 2008/841/IB tanácsi kerethatározat 2. 
cikkében meghatározottak szerint4; 

iv) pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás, a 2005/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkében meghatározottak szerint5; 

v)  terrorista bűncselekmények vagy terrorista tevékenységekkel összefüggő 
bűncselekmények, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat6 1., illetve 3. 
cikkében meghatározottak szerint, vagy ilyen bűncselekményre való 
felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet az említett határozat 4. cikkében 
foglaltak szerint;  

vi) gyermekmunka vagy az emberkereskedelem egyéb formái, a 2011/36/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkében meghatározottak 
szerint7; 

e) a költségvetésből finanszírozott valamely szerződés teljesítése során 
lényeges hiányosságokkal teljesítette a főbb kötelezettségeit, ami a 
szerződés idő előtti felmondásához, kötbér kivetéséhez vagy más 
szerződéses szankciókhoz vezetett, vagy amit az engedélyezésre jogosult 
tisztviselő, az OLAF vagy a Számvevőszék tárt fel az ellenőrzések és 
vizsgálatok folyamán; 

f) jogerős ítélet vagy jogerős közigazgatási határozat megállapítása szerint a 
2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdése értelmében 
vett szabálytalanságot követett el.8 

 
                                                 
1 HL C 316., 1995.11.27., 48. o.  
2  HL C 195., 1997.6.25., 1. o. 
3 A Tanács kerethatározata (2003. július 22.) a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről 

(HL L 192., 2003.7.31., 54. o.). 
4  A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL 

L 300., 2008.11.11., 42. o.) 
5  Az Európai Parlament és a Tanács 2005. október 26-i 2005/60/EK irányelve a pénzügyi rendszereknek a 

pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről (HL L 309., 

2005.11.25., 15. o.).  
6 A Tanács 2002/475/IB kerethatározata (2002. június 13.) a terrorizmus elleni küzdelemről (HL L 164., 

2002.6.22., 3. o.). 
7  Az Európai Parlament és a Tanács 2011. április 5-i 2011/36/EU irányelve az emberkereskedelem 

megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi 

kerethatározat felváltásáról (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.). 
8  A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek pénzügyi 

érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.). 
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2.  Az ajánlatkérő szervnek ki kell zárnia a gazdasági szereplőt, ha az említett 
gazdasági szereplő ügyviteli, ügyvezető vagy felügyelő testületének valamely 
tagja, illetve az érintett gazdasági szereplő tekintetében képviseleti, 
döntéshozatali vagy ellenőrzési jogkörrel rendelkező valamely személy az (1) 
bekezdés c)–f) pontjában említett valamelyik helyzetben vagy helyzetekben van. 
Az ajánlatkérő szervnek abban az esetben is ki kell zárnia a gazdasági szereplőt, 
ha a gazdasági szereplő kötelezettségeiért korlátlan felelősséggel tartozó 
valamely természetes vagy jogi személy az (1) bekezdés a) és b) pontjában 
említett valamelyik helyzetben vagy helyzetekben van. 

3. Az ajánlatkérő szerv (...) nem zárhat ki egy gazdasági szereplőt a közbeszerzési 
eljárásban való részvételből, amennyiben: 

a) a gazdasági szereplő az e cikk (8) bekezdésében meghatározott korrekciós 
intézkedéseket hozott, igazolva ezzel a megbízhatóságát. Ez a pont nem 
vonatkozik az ezen cikk (1) bekezdése d) pontjában említett esetre; 

b) ez a szolgáltatásnyújtás folytonossága érdekében, korlátozott időtartamra, 
az e cikk (8) bekezdésében meghatározott korrekciós intézkedések 
meghozataláig elengedhetetlen; 

c) a kizárás (…) aránytalan lenne. 

Ezenkívül az e cikk (1) bekezdésének a) pontja nem vonatkozik áruk különösen 
kedvező feltételek melletti, az üzleti tevékenységét véglegesen felszámoló 
szállítótól, vagy fizetésképtelenségi eljárás, csődegyezség vagy ahhoz hasonló, 
a nemzeti jogban meghatározott eljárás keretében a felszámolótól történő 
beszerzésére. 

(…) 

 

4.  A (7) bekezdésben említett, a kizárást indokoló helyzetet orvosló intézkedések 
különösen az alábbiak lehetnek: 

a) a kizárást indokoló helyzet okainak feltárására szolgáló intézkedések, 
valamint konkrét technikai, szervezeti és személyzeti intézkedések a 
gazdasági szereplő üzleti tevékenységének területén, amelyek alkalmasak a 
magatartás korrekciójára és ismételt előfordulásának megelőzésére; 

b) bizonyíték, miszerint a gazdasági szereplő intézkedéseket hozott azon károk 
megtérítése vagy helyreállítása érdekében, amelyeket a kizárást indokoló 
helyzetet eredményező tényezők okoztak az Uniónak, sértve annak 
pénzügyi érdekeit; 

c) bizonyíték, miszerint a gazdasági szereplő megfizette a valamely illetékes 
hatóság által kirótt bírságot, illetve az (1) bekezdés b) pontjában említett 
bármely adót vagy társadalombiztosítási járulékot, illetve gondoskodott azok 
megfizetéséről. 

A költségvetési rendelet 107.cikke (részletek): az alábbiakban csak az 1. és 2. 
szakaszt vesszük át.  
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Elutasítás egy adott közbeszerzési eljárás során 

1. Az ajánlatkérő szerv egy adott közbeszerzési eljárásban nem ítélhet oda 
szerződést olyan gazdasági szereplőnek, aki vagy amely: 

a) a költségvetési rendelet 106. cikkével összhangban megállapított, kizárást 
indokoló helyzetben van; 

b) az eljárásban való részvétel feltételeként megkövetelt információk 
tekintetében megtévesztő információt szolgáltatott vagy elmulasztotta ezen 
információk benyújtását; 

c) korábban részt vett a közbeszerzési dokumentumok előkészítésében, ha ez 
olyan versenytorzulást von maga után, amely máskülönben nem 
orvosolható. 

2. A valamely gazdasági szereplő adott közbeszerzési eljárásban való 
részvételének elutasításáról szóló határozat meghozatala előtt az ajánlatkérő 
szerv köteles lehetőséget biztosítani a gazdasági szereplőnek észrevételei 
benyújtására, kivéve ha az elutasítást az (1) bekezdés a) pontja szerinti, a 
gazdasági szereplő kizárására vonatkozó, az észrevételeinek megvizsgálását 
követően hozott határozattal indokolták. 

 
Az ajánlattévő felkérést kap, hogy töltse ki a kizárási kritériumokat tartalmazó III. 
mellékletet. 9 

12.1.Kizárási kritériumok szerinti értékelés 

1. Valamennyi ajánlattevőnek be kell nyújtania a III. mellékletben szereplő forma 
szerinti, megfelelően keltezett és aláírt nyilatkozatot.  

2. Együttes ajánlattétel esetén a csoport valamennyi tagjának be kell nyújtania a 
nyilatkozatot. 

3. Az Európai Parlament fenntartja a jogot, hogy a pályázatot elnyerő 
jelölttől/ajánlattevőtől megkövetelje az igazoló dokumentumok benyújtását10, 
akinek az alábbi igazoló dokumentumokat a szerződés odaítéléséről szóló 
előzetes értesítést követő tizenöt  naptári napon belül, és a szerződés aláírását 
megelőzően kell benyújtania: 

- a büntetlen előéletet igazoló friss keletű erkölcsi bizonyítvány, vagy ennek 
hiányában az állandó lakóhelye szerinti ország jogi vagy közigazgatási 
hatósága által kibocsátott, ezzel egyenértékű friss okmány, amely igazolja, 
hogy a szerződés megkötésére kiválasztott gazdasági szereplő esetében a 
költségvetési rendelet 106. cikke (1) bekezdésének a), c), d) vagy f) pontjában 
említett kizáró okok egyike sem áll fenn; ugyanez alkalmazandó a 
költségvetési rendelet 106. cikkének (4) bekezdésében említett szereplőkre is; 

                                                 
9  A III. melléklet helyettesíthető az egységes európai közbeszerzési dokumentummal. 
10 Azt, hogy az ajánlattevő nem kerül kizárásra, az alkalmazási szabályok 141. cikkének (2) bekezdése 

értelmében nem kötelező igazoló dokumentumokkal alátámasztani. 



 

 16 

- az érintett állam illetékes hatósága által frissen kibocsátott igazolás arról, hogy 
az ajánlattevő esetében nem áll fenn a költségvetési rendelet 106. cikk (1) 
bekezdésének a) és b) pontjában leírt helyzet; 

- amennyiben az érintett országban nem adják ki a fent említett 
dokumentumokat vagy igazolásokat, illetve a költségvetési rendelet 106. 
cikkében említett egyéb kizárási esetekben, helyettesítheti azokat az érdekelt 
félnek az állandó lakhelye szerinti ország igazságügyi vagy közigazgatási 
hatósága, közjegyzője vagy minősített szakmai testülete előtt eskü alatt tett, 
vagy – ennek hiányában – egyéb ünnepélyes nyilatkozata; 

4. Az írásos bizonyítékok benyújtására vonatkozóan a (3) bekezdésben előírt 
követelmény nem áll fenn, ha e bizonyítékokat az Európai Parlament egy másik 
közbeszerzési eljárása során már benyújtották, és amennyiben a szóban forgó 
dokumentumok kiállításának időpontja nem haladja meg az egy évet és azok 
még érvényesek. Az ajánlattevő ilyen esetben felelőssége tudatában nyilatkozik 
arról, hogy az igazoló dokumentumokat egy korábbi, hivatkozott közbeszerzési 
eljárás során már benyújtotta, és hogy helyzetében semmilyen változás nem 
történt.  

 

13. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK  

A jogállás és a jogképesség igazolása  

Az ajánlattevőnek  az alábbi feltételek közül legalább egynek meg kell felelnie: 

A szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében rendelkezik 
olyan engedéllyel, amely igazolja, hogy a székhelye szerinti országban 
engedélyezett számára a szerződés végrehajtása, vagy meghatározott szakmai 
szervezet tagja. 

13. 1. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság 

Az ajánlattevőnek megfelelő technikai és szakmai alkalmassággal kell rendelkeznie, 
amelynek révén végre tudja hajtani a közbeszerzési szerződést, az abban szereplő 
rendelkezések betartásával. Ha az ajánlattevő által benyújtott információk alapján az 
Európai Parlament kétségbe vonja az ajánlattevő pénzügyi alkalmasságát, vagy ha 
az elégtelennek bizonyul a közbeszerzési szerződés teljesítéséhez, az ajánlat 
elutasítható és az ajánlattevő nem jogosult semmilyen pénzügyi ellentételezésre. 

A jelen ajánlattételi felhívásban meghirdetett közbeszerzési szerződés kapcsán az 
Európai Parlament megkövetel az ajánlattevőktől egy meghatározott minimális 
pénzügyi és gazdasági alkalmasságot, amit az alábbi szempontok alapján értékel: 

- legalább 46.000 euró üzleti forgalom; 

- pozitív működési mérleg az utolsó három pénzügyi évben 

A pénzügyi és gazdasági alkalmasság az ajánlattevő által benyújtandó alábbi 
dokumentumok alapján kerül értékelésre: 

- pénzügyi kimutatások (lezárt mérleg, eredmény-kimutatás vagy más pénzügyi 
kimutatás) legfeljebb az utolsó három olyan évre vonatkozóan, amelyekre a 
számlákat lezárták;  
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- nyilatkozat a vállalkozás összforgalmáról és annak a tevékenységnek, 
beszállításnak vagy szolgáltatásnak a forgalmáról, amelyre a szerződés 
vonatkozik, legalább az előző három pénzügyi évre vonatkozóan.  

Amennyiben az ajánlattevőnek nem áll módjában a kért dokumentumok bemutatása, 
az Európai Parlament által megfelelőnek tartott egyéb módon is igazolhatja 
gazdasági és pénzügyi alkalmasságát.  

Az ajánlattevő más jogalanyok kapacitásait is érvényesítheti, függetlenül a kettejük 
között fennálló kapcsolatok jogi természetétől. Ezen esetben bizonyítania kell az 
Európai Parlament felé, hogy rendelkezésére állnak a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások, például bemutatva, hogy e jogalanyok vállalják az 
erőforrások rendelkezésére bocsátását. Ebben az esetben az Európai Parlamentnek 
jogában áll elutasítani az ajánlatot, ha kétségei támadnak a harmadik fél 
kötelezettségvállalásait vagy pénzügyi kapacitásait illetően. A Parlament adott 
esetben megkövetelheti, hogy az ajánlattevő és a többi jogalany együttesen feleljen 
a szerződés végrehajtásáért. 

Ugyanezen feltételek mellett a gazdasági szereplők csoportja is támaszkodhat a 
csoport tagjainak vagy más szervezeteknek a kapacitására. 

Egyébként az ajánlattevő mindig támaszkodhat egy vagy több alvállalkozó gazdasági 
kapacitására, amennyiben azok vállalják a szerződés teljesítésében való részvételt. 
Ebben az esetben az Európai Parlament értékeli az alvállalkozó(k) kapacitásait a 
szerződés teljesítésében való részvétel mértékének vonatkozásában. 

13.2. Technikai és szakmai alkalmasság 

Az ajánlattevőnek olyan technikai és szakmai alkalmassággal kell rendelkeznie, 
amelynek révén végre tudja hajtani a közbeszerzési szerződést, az abban szereplő 
rendelkezések betartásával. Ha a benyújtott információk alapján az Európai 
Parlament kétségbe vonja az ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmasságát, vagy 
ha az elégtelennek bizonyul a közbeszerzési szerződés teljesítéséhez, az ajánlat 
elutasítható és az ajánlattevő nem jogosult semmilyen pénzügyi ellentételezésre. 

A jelen ajánlati felhívásban meghirdetett közbeszerzési szerződés kapcsán az 
Európai Parlament az alábbi technikai és szakmai alkalmasságot várja el az 
ajánlattevőktől: 

- legalább hároméves tapasztalat az adott közbeszerzési eljárásban igényelthez 
hasonló szolgáltatásban  

- a kommunikáció szakterületen tevékenykedő legalább 3 főből álló szakértői 
csapat, amelyben legalább a projektvezető igazolhatóan rendelkezik 3 éves, a 
közbeszerzési eljárás szakterületéhez kapcsolódó tapasztalattal. A csapat többi 
tagja legalább 2 éves tapasztalattal rendelkezik 

A gazdasági szereplők technikai és műszaki alkalmasságát a nyújtandó 
szolgáltatások, illetve az elvégzendő munka jellege, mennyisége, valamint az 
eszközök fontossága és felhasználása függvényében az alábbi dokumentumok 
alapján értékelik: 

a) a szolgáltató vagy a vállalkozó és/vagy a vállalatvezető, illetve főként az 
szolgáltatásért vagy munkavégzésért felelős személy tanulmányait és 
szakképzettségét igazoló okiratok;  

b) lista az alábbiakról:  
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i) az elmúlt három évben nyújtott főbb szolgáltatások és szállítások, 
feltüntetve azok összegét, dátumát és megrendelőjét (akár állami, akár 
magánmegrendelőről van szó). Amennyiben az említett szolgáltatások 
és szállítások megrendelője egy közösségi intézmény volt, a gazdasági 
szereplőknek a szolgáltatás tényleges teljesítését az illetékes hatóság 
által kiadott vagy ellenjegyzett igazoló okirattal kell bizonyítani.  
ii) éves kimutatás a szolgáltató, illetve a vállalkozó által alkalmazott 
teljes munkaerő és vezető személyzet átlagos létszámáról az utolsó 
három évben;  

Az ajánlattevő vagy pályázó más jogalanyok kapacitásait is érvényesítheti, 
függetlenül a kettejük között fennálló kapcsolatok jogi természetétől. Ezen esetben 
bizonyítania kell az Európai Parlament felé, hogy rendelkezésére állnak a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások, például bemutatva, hogy e jogalanyok vállalják 
az erőforrások rendelkezésére bocsátását. Ebben az esetben az Európai 
Parlamentnek jogában áll elutasítani az ajánlatot, ha kétségei támadnak a harmadik 
fél kötelezettségvállalásait vagy szakmai és/vagy technikai alkalmasságát illetően. 

Egyébként az ajánlattevő mindig támaszkodhat egy vagy több alvállalkozó gazdasági 
kapacitására, amennyiben azok vállalják a szerződés teljesítésében való részvételt. 
Ebben az esetben az Európai Parlament értékeli az alvállalkozó(k) alkalmasságát a 
szerződés teljesítésében való részvétel mértékének vonatkozásában. 

Amennyiben az Európai Parlament megállapítja, hogy egy ajánlattevő olyan 
összeférhetetlen helyzetben van, amely negatívan befolyásolhatja a szerződés 
teljesítését, a Parlament kimondhatja, hogy az ajánlattevő nem rendelkezik a 
megfelelő minőségi színvonallal a szerződés teljesítéséhez.  

14. ODAÍTÉLÉSI KRITÉRIUMOK 

A szerződést a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatnak ítélik oda.  

Az ajánlatokat a következő kritériumok alapján értékelik: 

- az ár 

- minőségi kritériumok  

A különböző kritériumok súlyozása az alábbiak szerint történik: 

1. minőségi kritérium:  

A közterületi és rádiós kommunikációs 
elemek megfelelése a kampány 
céljainak: a minél magasabb elérés 
biztosítása, a felületek típusának, 
elhelyezkedésének és időzítésének 
adekvátsága. 
 

maximum 60 pont  minimum 
elérendő 
pontszám 
(küszöb): 40 

2. minőségi kritérium:  

A javasolt PR és sajtómenedzsment 
aktivitások megfelelése a „3.3 
Feladatok” pont alatt részletezett 
kommunikációs céloknak 

maximum 40 pont minimum 
elérendő 
pontszám 
(küszöb): 30 
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Az árral kapcsolatos kritérium  

A minőség és az ár súlyozására alkalmazott módszer 60 %/40 % arány: 

X tender 
pontszáma   

=
  

Leg- 
alacsonyabb 
ár  
ár_____ 
X tender 
ára  

 *
  

10
0 

*  40% +  X tender 
összes 
minőségi 
pontszáma  
( 100-ból) 
az összes 
odaítélési 
kritériumra  

*  60%  
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III. melléklet: Nyilatkozat a kizárási kritériumokról és az 
összeférhetetlenség fennállásának hiányáról 

 
 
A pályázó/ajánlattevő hivatalos neve: 
.......................................................................................................................................
................ 
 
Hivatalos címe: 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.............................. 
 
Hivatalos jogi formája (csak a jogi személyek vonatkozásában): 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.............................. 
 
 
Alulírott …, [a pályázó/ajánlattevő]11 nevében aláírásra jogosult képviselőként 
felelősségem tudatában kijelentem, hogy: 
 
a)  a pályázó/ajánlattevő nem áll csődeljárás vagy felszámolás alatt, büntetőjogi 

eljárás nem folyik ellene, nem kötött megállapodást hitelezőkkel, üzleti 
tevékenységét nem függesztették fel, ilyen ügyekben nem vonták eljárás alá, 
illetve nincs a nemzeti jogszabályokban vagy rendeletekben előírt hasonló 
eljárásból eredő bármely hasonló helyzetben; 

b)  a pályázóval/ajánlattevővel vagy a felette képviseleti, döntéshozatali vagy 
kontroll jogkörrel rendelkező személyekkel szemben egyetlen tagállam illetékes 
hatósága sem hozott res iudicata hatályú ítéletet szakmai kötelességszegéssel 
kapcsolatos bűncselekmény miatt; 

c)  a pályázó/ajánlattevő nem követett el súlyos szakmai kötelezettségszegést, 
amelyet az ajánlatkérő bármely, általa igazolhatónak tekintett módon 
megállapíthat, ideértve az EBB és a nemzetközi szervezetek határozatait is; 

d)  a pályázó/ajánlattevő eleget tett a társadalombiztosítási járulék- vagy 
adófizetési kötelezettségeinek a székhelye szerinti vagy a szerződő hatóság 
országának, illetve annak az országnak a jogi rendelkezéseivel összhangban, 
ahol a szerződés teljesítendő; 

e)  a pályázóval/ajánlattevővel vagy a felette képviseleti, döntéshozatali vagy 
kontroll jogkörrel rendelkező személyekkel szemben csalás, korrupció, 
bűnszervezetben való részvétel, pénzmosás vagy bármely más – az Európai 
Unió pénzügyi érdekeit sértő – illegális tevékenység miatt nem született res 
iudicata hatályú ítélet; 

f)  a pályázó/ajánlattevő nem áll az ajánlatkérő által a költségvetési rendelet 109. 
cikkének (1) bekezdésével összhangban kiszabott közigazgatási szankció 
alatt12. 

                                                 
11 A nem kívánt rész törlendő 



 

 21 

Megjegyzések: 
 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
............................................................ 
 
 
Vállalom, hogy rendelkezésre bocsátom a tőlem kifejezetten kért 
dokumentumokat. 
 
Az aláíró tudomásul veszi, hogy nem ítélhetők oda szerződések olyan pályázók 
vagy ajánlattevők részére, akik a közbeszerzési eljárás során: 

 
(1)  a szerződéssel kapcsolatosan összeférhetetlenségi helyzetben vannak; 

összeférhetetlenségi helyzet állhat fenn gazdasági érdek, politikai vagy nemzeti 
hovatartozás, családi vagy érzelmi okok vagy bármely más, a 
kedvezményezettel közös érdek miatt; 

 
(2)  a közbeszerzési szerződésben való részvételük érdekében az ajánlatkérő 

számára hamis nyilatkozatokat tettek vagy hamis információkat adtak meg, vagy 
egyáltalán nem adták meg ezeket az információkat, 

 
(3)  a közbeszerzési eljárásból történő kizárást maga után vonó, a költségvetési 

rendelet 106. cikke (1) bekezdésében rögzített tényállások (a fent meghatározott 
a)–f) esetek) egyike alá tartoznak. 

 
 
Továbbá alulírott büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy: 
 
-  a pályázó/ajánlattevő haladéktalanul tájékoztatja az ajánlatkérőt minden 

összeférhetetlenségi helyzetről, illetve minden olyan helyzetről, amely 
összeférhetetlenséghez vezethet; 

 
-  a pályázó/ajánlattevő semmilyen pénzbeli vagy természetbeni előnyt semmilyen 

féltől, illetve félnek nem adott és nem ad, ilyenre nem törekedett és nem 
törekszik, azt nem próbált és nem próbál megszerezni, nem fogadott el és nem 
fogad el, ha az törvénytelen gyakorlatnak minősül, illetve közvetve vagy 
közvetlenül a megvesztegetés körébe tartozik, s amennyiben azt a szerződés 
odaítélésével vagy teljesítésével kapcsolatban juttatásként vagy jutalomként 
kapná; 

 
-  az ezen ajánlattételi felhívás keretében az Európai Parlament számára nyújtott 

információk pontosak, igazak és teljesek. 
 
 
 
 
Kelt: ............................                                  Aláírás: ............................................... 

                                                                                                                                                        
12 A szerződő hatóság a kizárások központi nyilvántartásában ellenőrizni fogja, hogy nincs-e érvényben 

közigazgatási szankció. 
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IV. melléklet: A beszállító pénzügyi adatlapja 

 
 

A nyomtatvány az alábbi címen érhető el: 
 
http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/intranet/ep/lang/fr/content/administrative_life/fi

nance/executing_act/payments 
 
 

http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/intranet/ep/lang/fr/content/administrative_life/finance/executing_act/payments
http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/intranet/ep/lang/fr/content/administrative_life/finance/executing_act/payments
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V. melléklet: A gazdasági szereplők csoportosulására vonatkozó 

adatlap 
 

 
A csoportosulás által felhatalmazott tag hivatalos neve13: 
....................................................................................................................................
.................. 
 
Hivatalos címe: 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................... 
 
A csoportosulás társasági formája14: 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................... 
 
 
Alulírott … a jelen ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők csoportosulásának 
nevében aláírásra jogosult képviselőként kijelentem, hogy tudomásul vettem az 
Európai Parlament által a csoportosulások általi ajánlattételre vonatkozóan 
meghatározott feltételeket, valamint hogy az ajánlat benyújtásával és e nyilatkozat 
aláírásával elfogadom az alábbi feltételeket: 
 
„A gazdasági csoportosulás az ajánlatban igazolja gazdasági társasági formáját. E 
gazdasági társasági forma az alábbiak egyike lehet:  
 

- valamelyik tagállamban elismert jogi személyiséggel rendelkező jogalany;  
- jogi személyiség nélküli jogalany, amely azonban kielégítő módon biztosítja 

az Európai Parlament szerződéses érdekeinek védelmét (az érintett 
tagállamtól függően ez lehet például konzorcium vagy ideiglenes társulás); 

- az együttműködési formát biztosító képviseleti meghatalmazás vagy azzal 
egyenértékű dokumentum valamennyi tag általi aláírása.  

 
A bemutatott dokumentumnak igazolnia kell a csoportosulás tényleges jogállását. 
A dokumentumban vagy annak mellékletében a csoportosulásban részt vevő 
gazdasági szereplőknek ajánlattevőkként a szerződés odaítélésének esetére 
egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a szerződés teljesítésének idejére. 
 
Az Európai Parlament más, a fentiektől eltérő gazdasági társasági formákat is 
elfogad azzal a feltétellel, hogy e gazdasági társaságok biztosítják a tagok 
egyetemleges felelősségét és összeegyeztethetők a szerződés teljesítésével. 
Ugyanakkor az Európai Parlament a gazdasági csoportosulásokkal kötendő 
szerződésben kifejezetten utal ezen egyetemleges felelősség fennállására. Ezen 
túlmenően a Parlament fenntartja azt a jogát, hogy szerződésben írja elő a tagok 

                                                 
13 A csoportosulás többi tagja által a csoportosulás képviseletére felhatalmazott tag neve és címe. 

Felhatalmazás hiányában a csoportosulás minden tagjának alá kell írnia e nyilatkozatot. 
14 Kitöltendő, ha a csoportosulás tagjai egy adott forma mellett döntöttek. Ellenkező esetben üresen 

hagyandó. 
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képviseletére, többek között a nevükben számla kiállítására is felhatalmazott 
megbízott kinevezésére vonatkozó kötelezettséget.” 
 
 

 
A gazdasági csoportosulás tagjaira vonatkozó információk 

 
 

A csoportosulás 
tagjának neve 

 
A csoportosulás 
tagjának címe 

 

 

 
A tag 

képviselőjének 
neve 

A műszaki, 
szakmai és 
gazdasági 

kapacitások 
ismertetése15 

 

    

    

    

 
 
Kelt: ............................                                  Aláírás: ............................................... 

 
 

                                                 
15 Ha ennek leírása már szerepel az ajánlatban, hivatkozás illeszthető be annak helyére. 
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VI. melléklet: Nyilatkozat az alvállalkozókról 
 

 
Az ajánlattevő neve: 
 
 
Alulírott …, a fent említett ajánlattevő képviselőjeként kijelentem, hogy 
amennyiben a közbeszerzési szerződés vagy annak egyes részei teljesítésére 
megbízást kapok, a teljesítésben a következő gazdasági szereplők fognak 
alvállalkozóként részt venni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudomásul veszem, hogy az Európai Parlamentnek joga van tájékoztatást kérni a 
javasolt alvállalkozó(k) pénzügyi, gazdasági, technikai és szakmai 
alkalmasságáról. Az Európai Parlament továbbá igényt tarthat az annak 
megítéléséhez szükséges bizonyítékokra, hogy az alvállalkozók esetében nem áll-
e fenn az ajánlattevő tekintetében meghatározott kizárási kritériumok valamelyike.  
 
Következésképp az Európai Parlament fenntartja a jogot a javasolt alvállalkozó 
elutasítására, amennyiben a kiválasztási feltételeket nem teljesíti és/vagy esetében 
fennáll a kizárási kritériumok valamelyike. 
 
A szerződő félnek ugyanakkor tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet, ha az 
ajánlatában nem szereplő módon utólag alvállalkozókat kíván alkalmazni. Az 
Európai Parlament e tekintetben fenntartja a jogot a szerződés teljesítése során 
javasolt alvállalkozó jóváhagyására vagy elutasítására. Ennek elbírálásához igényt 
tarthat az annak megítéléséhez szükséges bizonyítékokra, hogy az alvállalkozó(k) 
eleget tesz(nek)-e a meghatározott feltételeknek. Az Európai Parlament az 
engedélyt mindig írásban adja meg.  

Amennyiben a közbeszerzési szerződést olyan ajánlattevőnek ítélik oda, aki 
ajánlatában alvállalkozókat szerepeltet, úgy az egyben alvállalkozó alkalmazását is 
megengedi. 

 

Kelt: ............................                                  Aláírás: ............................................... 

 
Az alvállalkozókkal kapcsolatos információk 

 

Az 
alvállalkozó 

neve és címe 

A szerződés alvállalkozó által 
teljesített részének leírása  

Értéke (euróban, a 
szerződés becsült 

összértékéhez 
viszonyított 

százalékarány 
megadásával) 
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VII. melléklet: Pénzügyi adatlap 
 

Az ajánlattevő vagy – gazdasági társaságok közös megbízottal rendelkező csoportosulása esetén – 
minden egyes társaság által kitöltendő, az előző három pénzügyi év pénzügyi kimutatásai alapján, 

amelyeket mellékelni kell. 

 

Értékesítési forgalom 

Az utolsó három pénzügyi év teljes forgalmának összege 

n - 1. pénzügyi év ..................................................................................... euró 

n - 2. pénzügyi év ..................................................................................... euró 

n - 3. pénzügyi év  ..................................................................................... euró 

 

Nyereség 

Az utolsó három pénzügyi év nettó eredménye az adók befizetése után 

n - 1. pénzügyi év ..................................................................................... euró 

n - 2. pénzügyi év ..................................................................................... euró 

n - 3. pénzügyi év  ..................................................................................... euró 

 

Rövid távon rendelkezésre álló eszközök 

Az egy évnél rövidebb időn belül rendelkezésre álló eszközök teljes összege16 

n - 1. pénzügyi év ..................................................................................... euró 

n - 2. pénzügyi év ..................................................................................... euró 

n - 3. pénzügyi év  ..................................................................................... euró 

 

Rövid lejáratú adósságállomány 

Az egy éven belüli adósságállomány17 teljes összege 

n - 1. pénzügyi év ..................................................................................... euró 

n - 2. pénzügyi év ..................................................................................... euró 

n - 3. pénzügyi év  ..................................................................................... euró 

 

Hiteles. Kelt: 

 

 

Kelt ..............., …..-án/-én 

 

Aláírás(ok) 

 

 

 

                                                 
16Egy évnél nem hosszabb lejáratú követelések, készletek, folyamatban lévő megrendelések, rövid távú 

befektetések, szabadon felhasználható eszközök és aktív időbeli elhatárolások. 
17A bármilyen jellegű, egy évnél nem hosszabb lejáratú adósságállományok és a passzív időbeli elhatárolások 

összessége. 
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VIII. melléklet: Az ajánlat elküldésekor az ajánlatot tartalmazó 
belső és külső borítékokra ragasztandó címke 

 

 

 

 

 

 

Európai Parlament Kapcsolattartó Irodája Magyarországon 

1024 Budapest, Lövőház u. 35 

 

VALEUD/COMM/DG/AWD/2018/11 

A POSTAI SZOLGÁLAT ÉS ILLETÉKTELEN SZEMÉLY NEM NYITHATJA KI 

 

 

 

 

 

Több csomag vagy boríték esetén: készítsen másolatot a fenti dokumentumról és 
ismételje meg a műveletet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


