
EPIO Magyarország - YTHEPA/COMM/DG/AWD/2016/768  

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 
(az alábbiakban találhatóak a fenti eljárással kapcsolatos kérdések  -  adatvédelmi okokból a személyek neve nem szerepel - a hasonló kérdések csoportosításra kerültek) 

Hiv. Dátum Kérdés Válasz 

 

  1. 

K1 

 

10/11/

2016 

A program ütemezése nem egyértelmű, mivel az iskolai 

tanévhez igazított, a jelen ajánlattételre vonatkozó 

szerződés azonban leghamarabb 2016 decemberében 

indulhat. Ennek fényében mi számít a program kezdő 

tanévének? Már a 2016/17-es tanév vagy a 2017/18-as? 

A program a jelenlegi 2016/2017-es iskolai évben kezdődik. A pályázati eljárás 

miatt ebben az évben a bevezető képzésre decemberben vagy januárban 

kerülhet sor, de a következő években  ezt a szeptemberi iskolakezdésre kell 

időzíteni.  

K2 10/11/

2016 

A nagykövet-iskolák értékelésének folyamat kapcsán 

nem egyértelmű, hogy az értékelési eljárás már 

kidolgozott vagy annak kidolgozása is az ajánlattevő 

feladata? 

Ahhoz, hogy az iskolák megkapják az “Európai Parlament Nagyköveti 

Iskolája” státuszt és plakettet az iskoláknak a következő meghatározott 

kritériumoknak kell megfelelniük:  

- az iskolák az EPTI által rendelkezésre bocsátott oktatási anyagot használják az 

európai parlamentáris demokrácia, a politikai választás és az Európai 

Szerződések szerinti európai értékek tanítása céljára; a szenior és junior 

Nagyköveteknek az európai parlamentáris demokráciáról és az Európai 

Parlamentről tudással rendelkező fontos multiplikátorokként történő 

kinevezése; az iskola és a nagykövetek Európa Nap ünnepséget rendeznek 

lehetőség szerint az egész iskolának májusban; az iskola kijelöl az iskola 

épületében vagy kifejleszt egy internetes Európai Parlament/EU info pontot. 

Ezen kritériumok alapján a Szerződő megállapítja, hogy az iskola megfelelően 

alkalmazta és végrehajtotta-e a programot ill. megfelelt-e a program egyéb 

feltételeinek.  

A technikai specifikációk Melléklete szerint a Szerződő a egy zárójelentést 

készít a programról az EPTI részére magyar és angol nyelven, és azt 

iskolánként és képzésenként legalább 10-15 fényképpel illusztrálja. A 

jelentésnek hozzávetőlegesen  500 szónak kell lennie (szóközök nélkül) és 

tartalmaznia kell a számadatokat, a hatásokat, az eredményeket, a bevált 

gyakorlatok néhány jó példáját, ajánlásokat és egyéb mérvadó információkat, 

valamint az iskolák összehasonlító értékelését az EPTI-vel egyeztetett objektív 

kritériumok szerint, mely alapján a legjobb iskola részt vehet az Euroscola 
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programban vagy az Európai Ifjúsági Rendezvényen (EYE), és a tanárok pedig 

egy szemináriumra kapnak meghívást Strasbourg-ba vagy Brüsszelbe.  

 

K3 10/11/

2016 

Az iskolai nagykövetek bármilyen formájú díjazása,  

költségeik ellentételezése (pl. budapesti képzésre történő 

utazás) mely fél költségeit terhelik?  

A tanárok utazási költségeit az EPTI által szervezett tanári szemináriumokra az 

EPTI viseli. 

K4 10/11/

2016 

Az I.4. cikkben nem találtunk utalást a kifizetési 

kérelmek benyújtásának ütemezéséről. Erről szeretnénk 

további tájékoztatást kérni - időszakhoz vagy elvégzett 

tevékenységhez kötött-e? Melyek lehetnek ezek az 

időszakok és/vagy milyen tevékenységcsoportok 

elvégzése után nyújtható be? Évente egy vagy több 

kifizetés igényelhető-e? Előleg kérésére van-e lehetőség? 

A kifizetési kérelem az adott megrendelőn megrendelt összes szolgáltatás 

teljesítése után nyújtható be. Az első megrendelő kivételével a megrendelők 

várhatóan egy iskolai évre vonatkoznak majd. Részletfizetésre ill. előleg 

fizetésére nincsen lehetőség.  

K5 10/11/

2016 

A szerződés különös feltételeknél az alábbi pontok 

hiányoznak a számunkra átküldött verzióban: I.e. pontnál 

nincsen 4. pont, ami megnehezíti a hivatkozások 

beazonosítását; 

Hiányzik az I.8. cikk a számozás szerint. 

Köszönjük az észrevételt a “szerződéstervezetben” tapasztalt számozási 

hibákkal kapcsolatban. Legkésőbb a végleges szerződés megkötéséig a hibákat 

kijavítjuk, mindazonáltal ez nem jelent lényeges gondot a szerződés tartalmát 

illetően. 

K6 10/11/

2016 

A szerződés általános feltételeknél a II.1.4. pont: a 

képzési szolgáltatások nyújtására vonatkozóan kérjük 

tájékoztassanak bennünket az elvárt és releváns 

felelősségbiztosítás és szakmai biztosítás formájáról. 

Csak az érvényes jogszabályok szerint az alapító okiratban meghatározott 

szakmai felelősségbiztosítás szükséges, külön a szerződés tárgyára vonatkozóan 

nem szükséges egyéb szakmai ill. felelősségbiztosítást kötni. 

K7 10/11/

2016 

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 32.000 euró 

A technikai specifikációk szerint alvállalkozókra is érvényes ez a kitétel ( ld. 6. 

Alvállalkozók 4. bek.) 
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üzleti forgalom. Nem egyértelmű számunkra, hogy 

alvállalkozó esetében is érvényes-e  ez a kitétel.  

 

 


