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1. BEVEZETÉS

E kiírási feltételek a tárgyban szereplő közbeszerzéshez készült ajánlati felhívás
dokumentációjának szerves részét képezik. E közbeszerzési dokumentumok a következőket
foglalják magukba:

– az ajánlattevőnek küldött felkérő levél;

– az ajánlat benyújtásának feltételei;

– az ajánlattételi dokumentáció és mellékletei; valamint

– egy minta megrendelőlap

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

II. melléklet: Költségvetési lap

III. melléklet: Nyilatkozat a kizárási és kiválasztási kritériumokról

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



3

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 az európai választásokhoz kapcsolódó közösségi média
kommunikációban való közreműködés.

3. A KÖZBESZEZÉS LEÍRÁSA, CÉLJA ÉS BECSÜLT ÉRTÉKE

Az Európai Parlament Kapcsolattartó Irodája (továbbiakban Iroda) szerződést kíván kötni az online
kommunikációs tevékenységben való közreműködésre. Az Európai Parlament Magyarországi
Kapcsolattartó Irodája a szolgáltatások igénybevételével meg szeretné erősíteni jelenlétét a közösségi
médiában a már meglévő Facebook, Instagram oldalain. Nyertes pályázónak elsősorban az európai
parlamenti választásokhoz (Magyarországon 2019. május 26., Európában május 23-26.) másodsorban
az Iroda által szervezett, a választásokhoz kapcsolódó online és offline rendezvények promóciójához,
és az ezekhez kötődő kommunikációs tevékenységekkel kapcsolatosan kell közösségi média tartalmi
és hirdetési szolgáltatásokat nyújtania valamint rendezvények esetén helyszíni aktivitással erősíteni az
online és offline kommunikáció összekötését.

Az Európai Parlament Kapcsolattartó Irodájának online és közösségi média felületei:

www.europarl.hu

https://www.facebook.com/EuropaiParlament

https://www.instagram.com/europaiparlament/

https://twitter.com/EP_Budapest

Általános célkitűzések

Az Iroda közösségi média tevékenységének elsődleges célja a megjelölt kampányidőszakban a
célcsoportok figyelmének felhívása, aktivizálása az európai parlamenti választásokra, másodsorban
pedig hosszú távon a téma iránt fogékony, érdeklődő közönség bevonása a követőbázisba.

A választásokig tartó páneurópai kommunikációs kampány egyik alappillére a www.szavaznifogok.eu
(illetve www.thistimeimvoting.eu ) oldal. Az Iroda tájékoztató tevékenységének egyik kiemelt célja az
ezzel kapcsolatos figyelemfelhívás, az oldal és a kampányhoz való csatlakozás lehetőségének,
ismertségének növelése, az oldalon regisztrálók és az önkéntesek számának növelése.

További cél, hogy a célcsoportokhoz tartozó minél nagyobb számú közönséghez eljutassuk a Facebook
és Instagram oldalon közzétett tartalmakat, európai uniós híreket, felhívásokat, üzeneteket,  növeljük
az oldalak követőbázisát és játékok esetén aktivizáljuk a közönséget. Instagram-oldalunk követőinek
száma jelenleg 1000 fő, a választásokig szeretnénk elérni az 5 ezres, releváns követőkből álló
követőtábort.

A megjelölt időszakra vonatkozó közösségi média kommunikáció célja tehát többrétegű: egyrészt cél
- a saját illetve a rendelkezésre álló páneurópai tartalmi elemek felhasználásával - a választásokkal
kapcsolatos figyelemfelhívás, aktív bevonás elősegítése, másrészt cél az európai uniós tartalmak iránt
érdeklődő közönséggel növelni az aktivitást (engagement), az elérést és a követőtábort.
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Az Európai Parlament intézményi tájékoztató kampányának nincs politikai kötődése vagy politikai
jellegű tartalma. A tájékoztató kampány célja az állampolgárok figyelmének felhívása a szavazás
időpontjára és az azon való részvételre.

A szolgáltatás nyújtásának tervezett időszaka: 2018. december 10. - 2019. szeptember 30.

Célcsoportok:

- 25-39 éves fiatal felnőttek, tanulmányaikat folytatók és munkavállalók
azokat szeretnénk elérni, akik nyitottak és befogadóak az európai uniós témák illetve általában véve a
hírek és hasznos információk iránt.

- vezetők (munkahelyen vagy közösségekben), véleményvezérek, opinion multiplier-ek,
ifjúsági vagy egyéb célcsoporthoz köthető szervezetek vezetői, tagjai, stakeholderek.

Továbbá az aktuális témától függően az alábbi célcsoportokra fordítunk még kiemelt figyelmet:

 középiskolai diákok
 tanárok
 szülők

Feladatok

A közösségi média kommunikációban való közreműködésre vonatkozó feladatok az alábbi négy
fázisban kerül megvalósításra.

1. fázis: 2018. december – 2019. január

a) Stratégia és tervezés véglegesítése
b) Animált infografika tervezése magyar nyelven: az európai választásokkal kapcsolatos narratíva

fő üzeneteinek megjelenítése
c) A www.szavaznifogok.eu oldal népszerűsítése Facebook és Instagram hirdetéseken keresztül
d) „Szavazni fogok az európai választásokon” Facebook-eseményre reagálók számának növelése,

javaslat az eseményben posztolt tartalmakra
2. fázis: 2019. február - április – Kiemelt időszak

a) Animált infografika tervezése magyar nyelven: az európai választások fő üzeneteinek vizuális
megjelenítése (választások, fő dátumok, Spitzenkandidat, praktikus információk, miért
szavazzunk, stb.)

b) választásokkal kapcsolatos kreatív kvízjáték/aktivitás kidolgozása, amely segítégével az első
választókat célozzuk meg

c) indokolt esetben (mikro-) influencer együttműködések leszervezése a választásokig
d) közösségi média aktivitás megtervezése, lebonyolítása a kapcsolódó gyártási feladatokat is

ideérve az Iroda 2019. február 15-16-án megrendezésre kerülő, fiatalokat célzó
rendezvényéhez kapcsolódóan.

A kb 250 fős rendezvény az Európai Ifjúsági Központban kerül megrendezésre. A résztvevők a
célcsoportokból, fiatalok, diákok, stakeholderek, önkéntesek köréből kerülnek ki. A résztvevők
toborzása és a rendezvénnyel kapcsolatos egyéb feladatok nem képezik jelen ajánlatkérés részét. A
rendezvény egy 2 napos, workshopokkal, előadásokkal, közösségépítéssel színesített esemény,
melynek középpontjában az európai választások és a „szavaznifogok” kampány áll majd.

A jelen feladat célja, hogy a helyszíni illetve elő- és utókommunikációval a közösségi médián keresztül
a résztvevők többszörösét el tudjuk érni, a figyelmüket fel tudjuk kelteni. Ennek érdekében kérjük a
célcsoportok elérésére legalkalmasabb eszközök használatát. Ide értve:

 on-site activity kidolgozás és lebonyolítása, az eszközök gyártási és esetleges bérlési feladatait
is ideértve (pl. . Instagram fotó keret/fal, blue box, helyszíni installáció, stb.)
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 a rendezvény során képek és rövid videók készítése a résztvevőkkel ’miért fogok szavazni’
témában

 rövid, kreatív videó készítése utómunkával együtt az eseményről
 Facebook-live technikai és szervezési támogatása
 esemény utáni közösségi média kommunikáció
 egyéb kreatív javaslatok

3. fázis: 2019. április – május – Kiemelt időszak

a) helyszíni közösségi média aktivitás megtervezése, lebonyolítása a kapcsolódó gyártási
feladatokat is ideérve az Iroda részére a 2019 májusi Európa-napon.

Az Európa-napi fesztivál az Iroda és az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének kiemelt
lakossági rendezvénye (kb. 10.000 látogató a nap folyamán) Budapest belvárosában május elején, egy
vasárnapi napon. A rendezvény egy kb 3500 fős futóversennyel kezdődik. A 2019-es Európa-napon az
Iroda a közelgő választásokhoz kapcsolódva tervez tájékoztatást folytatni a helyszínen. A rendezvény
népszerűsítése nem képezi jelen felhívás tárgyát. A helyszíni online kommunikációs feladatok célja,
hogy a közösségi médián keresztül a résztvevők többszörösét el tudjuk érni, a figyelmüket fel tudjuk
kelteni a választások iránt. Ennek érdekében kérjük a célcsoportok elérésére legalkalmasabb eszközök
használatát. Ide értve:

 on-site activity kidolgozás és lebonyolítása, az eszközök gyártási és esetleges bérlési feladatait
is ideértve (pl. Instagram fotó keret/fal, blue box, helyszíni installáció, stb.)

 Facebook-live technikai és szervezési támogatása
 egyéb kreatív javaslatok

b) indokolt esetben közösségi média influencerek közvetlen választások előtti „go to vote”
üzenet aktivizálása

c) Animált infografika tervezése a mobilizálás utolsó fázisára (május közepe-vége)
d) Facebook photo frame vagy hasonló vizuálisan megjeleníthető, könnyen és egyszerűen

értelmezhető és megosztható kiegészítő közösségi média kommunikációs elem
e) „Szavazni fogok az európai választásokon”  Facebook-eseményen belüli aktivitás növelése
f) Egyszerű infografika tervezése a választások után, a magyar és az európai eredmények

vizualizáslása (május 27-én)
4. fázis: 2019. június - szeptember

a) nyári, könnyedebb tematikájú, Európai Unióval kapcsolatos játék kidolgozása és lebonyolítása
(július vége – augusztus)

b) 2019 szeptemberében az első plenáris ülés, az európai biztosok meghallgatásának folyamata
és szabályai valamint az aktualitásokkal kapcsolatos tartalom grafikai kidolgozása.

c) az új parlament prioritásainak, felépítésének kommunikációja

Feladatok mindegyik megjelölt időszakra:

- stratégia kidolgozása, tartalmi javaslatok megfogalmazása a célcsoportok hatékony elérése és
a releváns követőbázis növelése érdekében

- online tervezési és vásárlási képesség valamennyi magyarországi, a célcsoportok által használt
közöségi média felületre és megjelenési formára

- Facebook és Instagram hirdetések teljeskörű és hatékony lebonyolítása és levásárlása (ide
értve a tervezést, a beállítást, közzétételt, A/B tesztelést, hirdetések követését és az aktív
kampányok finomhangolását, vásárlását, reportolást táblázatosan, szövegesen és
képernyőfelvételekkel kiegészítve) - az Irodával történt egyeztetéseknek megfelelően

o az első és negyedik fázisban havonta átlagosan kb. 2 alkalommal, a második és
harmadik kiemelt fázisban pedig havonta átlagosan 3 alkalommal hirdetések futtatása
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a Facebookon és/vagy Instagramon (ebbe beleértve az egyszerűbb posztok, videók,
infografikák, események, játékok stb. hirdetését is).

o A hirdetések költséghatékonyságának és eredményességének biztosítása, ezek
transzparens kommunikációja Iroda felé.

- grafikai feladatok:
o az egyes hirdetésekhez, játékokhoz, eseményekhez kapcsolódó posztokhoz,

borítóképekhez, kreatív elemekhez grafikák, képek szerkesztése és ha szükséges
vásárlása, méretmutációk elkészítése (a különböző közösségi média felületeknek
megfelelően)

o a kampány során min. 7 db, közösségi média kommunikációra alkalmas (animált)
infografika készítése az iroda által megadott tartalom alapján.

- javaslatok kidolgozása a célcsoportoknak megfelelő közösségi média aktivitásokra (kvízek,
játékok, szavazások), ezek tartalmi létrehozása és a célcsoport eléréséhez igazítása

- játékszabályok megfogalmazása, közzététele (a hatályos jogszabályoknak megfelelően)
- közreműködés a kommentek kezelésében
- javaslat a célcsoporthoz tartozó szervezetek, influencerek, véleményformálók elérésére és

bevonására
- a fent említett offline eseményekhez kapcsolódóan helyszíni kommunikáció kidolgozása az

ehhez szükséges eszközök és személyzet biztosítása
- a kampányszakaszok végén, összefoglaló 3 oldalas szöveges beszámoló készítése magyar és

angol nyelven (összesen 3 alkalommal).
- az online hirdetések eredményeinek táblázatos összefoglalása (angol nyelven), a mellékelt

táblázatok kitöltésével.
- folyamatos és hatékony együttműködés az Iroda által megjelölt munkatársakkal

Amennyiben indokolt és eredményes lehet:

- (mikro-)influenszerekkel többhónapos szerződés lebonyolítása (jelképes honoráriumért)
- megjelenési lehetőségek feltérképezése a célcsoportokra releváns további platformokon pl.

Viber, Snapchat, stb (kivéve LinkedIn)
- javaslat Facebook csoport(ok) létrehozására

Az online kampányok eredményes tervezéséhez a nyertes Ajánlattevő megfelelő tapasztalattal bíró
közösségi médiás szakemberekkel rendelkezik.

A konkrét on-line kampányterveket, a megjelenés előtt a grafikai és szöveges tartalmi elemeket,
játékszabályokat minden esetben jóvá kell hagyatni az Irodával.

A játékok esetleges tárgynyereményei csak az Iroda által biztosított kis értékű ajándékcsomagok, EP-s
logóval ellátott ajándéktárgyak lehetnek.

A nyertes ajánlattevő felé elvárás a kampányok eredményességének biztosítása, azaz annak
garantálása, hogy a meghirdetett felhívás vagy téma kapcsán a lehető legtöbb ember kerül elérésre a
célcsoportból.

Az ajánlat tartalma

Az ajánlatnak az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

1.) Az összes fázist és tevékenységet magában foglaló részletes közösségi média kommunikációs
terv, időszakos bontásban, táblázatos formában.

2.) Javaslatot várunk az egyes kampányfázisokból kiemelt egy-egy tevékenység kidolgozására



7

a) Első fázis mintafeladat:  javaslat arra vonatkozóan, hogy miként lehet minél több
feliratkozót gyűjteni a www.szavaznifogok.eu oldalon Facebook és Instagram
hirdetéseken keresztül (javaslatot várunk a tartalom, a célzási és időszak beállítások, a
költségvetés és a várható eredmények részletezésével).

b) Második fázis mintafeladat: javaslat az Iroda 2019 februári, fiatalokat célzó
rendezvényéhez kapcsolódóan közösségi média és helyszíni kommunikációra. Az ehhez
kapcsolódó hirdetési tevékenység (tartalom, beállítások, költségvetés) részletezésével (2.
fázis, d) pont szerint)

c) Harmadik fázis mintafeladat: javaslat a „Szavazni fogok az európai választásokon”
Facebook-eseményen belüli kommunikációra, az aktivitás növelésére, az elérés és
bevonás fokozására. Az ehhez kapcsolódó hirdetési tevékenység (tartalom, beállítások,
költségvetés) részletezésével.

d) Negyedik fázis mintafeladat: javaslat egy nyári, könnyedebb tematikájú Európai Unióval
kapcsolatos játékra és annak lebonyolítására (platformok, időszak, célcsoportok). Az
ehhez kapcsolódó hirdetési tevékenység (tartalom, beállítások, költségvetés)
részletezésével.

3.) Opcionális: javaslat egyéb kreatív közösségi média megjelenésre, aktivitásra, pl. influencer
együttműködés, offline-online kommunikáció összekötése, user generated content, stb.

4.) költségvetési táblázat
A költségek részletezését a megadott táblázat szerint kérjük megadni. Tájékoztatásul
jelezzük, hogy a tervezett ideális költségfelosztás nagyságrendileg: gyártási költségek: 30%,
támogató szolgáltatások: 30%, hirdetések, disztribúció: 40%.

Az Iroda rendelkezésére álló/kommunikálandó anyagok:

http://szavaznifogok.eu/ weboldal, amelynek tartalma bővülés alatt áll. Várható anyagok: EU szerepe
Magyarország régióiban, az EU nyújtott előnyök célcsoportonként részletezve.

Az Iroda nyertes pályázó rendelkezésére bocsájtja az alábbiakat:

- Az EP-választási kampány digitális vizuális elemei szerkeszthető formátumban, grafikai kézikönyv

- Az EP és az Iroda logója, a grafikai kézikönyv

- a választáshoz kapcsolódó szavazni fogok kampány és egyéb social média tartalmak

- szavazni fogok kampány aktivistáinak videói

- a játékokhoz, kvízekhez nyereményként az Iroda egyedi, EP-s logóval ellátott apró ajándéktárgyait
tudjuk biztosítani

Az ajánlatnak tartalmazni kell a fenti felsorolásban foglalt feladatokra adott javaslatokat.

A közbeszerzés teljes időtartama a megrendelő aláírásától számított 10 hónap. A szerződés
végrehajtása csak a megrendelő aláírása után kezdődik.

A közbeszerzés maximális teljes értéke 50 .000 euró.
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4. TÁRGYALÁS

Az Európai Parlament 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 a IV. 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.

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
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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 az V. 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. és 107. 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 14. pont), és/vagy akik esetében a kizárási kritériumok
(lásd 13. pont) bármelyike fennáll.

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
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változása miatt. Az árfolyam kiválasztása az ajánlattevő feladata, és ő vállalja az annak
változásából adódó kockázatokat is.

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 európai uniós Szerződésekben
szereplő elve teljes körű alkalmazásának biztosításával az egyenlőséget és a sokszínűséget
elősegítő politikát folytat. A szerződés elnyerője vállalja, hogy olyan munkakörnyezetet teremt,
tart fenn és támogat, amely nyílt, 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.
október 30., 1–29.o.) Az ajánlattevőknek/pályázóknak nyilatkozniuk kell, hogy nincsenek a
fenti cikkekben említett helyzetek egyikében sem.

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

(1) Az ajánlatkérő szerv köteles kizárni az e rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési
eljárásokban való részvételből azt a gazdasági szereplőt, aki vagy amely:

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 torzítására irányuló 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;

d) jogerős ítélet megállapította, hogy a gazdasági szereplő elkövette az alábbiak
valamelyikét;

i. csalás, az 1995. július 26-i tanácsi jogi aktusban1 kidolgozott, az Európai
Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikkének
értelmében;

ii. korrupció, az 1997. május 26-i tanácsi jogi aktusban kidolgozott, az Európai
Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő

1 HL C 316., 1995.11.27., 48. o.
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korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény2 3. cikkében és a 2003/568/IB
tanácsi kerethatározat3 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint,
továbbá az ajánlatkérő szerv országának jogában, a gazdasági szereplő székhelye
szerinti ország jogában, illetve a szerződés teljesítési helye szerinti ország jogában
meghatározott korrupció;

iii. bűnszervezetben való részvétel, a 2008/841/IB tanácsi kerethatározat 4 2. cikkében
meghatározottak szerint;

iv. pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás, a 2005/60/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 5 1. cikkében meghatározottak szerint;

v. terrorista bűncselekmények vagy terrorista tevékenységekkel összefüggő
bűncselekmények, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 6 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 7 2. cikkében meghatározottak szerint;

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 megállapította, hogy a
2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet 8 1. cikkének (2) bekezdése értelmében vett
szabálytalanságot követett el.

(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:

2 HL C 195., 1997.6.25., 1. o.
3 A Tanács 2003/568/IB kerethatározata (2003. július 22.) a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni

küzdelemről (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.).
4 A Tanács 2008/841/IB kerethatározata (2008. október 24.) a szervezett bűnözés elleni küzdelemről (HL L 300.,

2008.11.11., 42. o.).
5 Az Európai Parlament és a Tanács 2005/60/EK irányelve (2005. október 26.) 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 2011/36/EU irányelve (2011. április 5.) 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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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 a 107. cikk 1. és 2.
szakaszát vesszük át.

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) valamely, a 106. cikkel 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.
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Az ajánlattévő felkérést kap, hogy töltse ki a kizárási kritériumokat felsoroló II. mellékletet.

Kizárási kritériumok szerinti értékelés

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

2. Gazdasági szereplők csoportosulása esetén a csoport valamennyi tagjának be kell nyújtania
a nyilatkozatot.

3. Az Európai Parlament fenntartja a jogot, hogy a pályázatot elnyerő ajánlattevőtől
megkövetelje az igazoló dokumentumok benyújtását. A pályázatot elnyerő ajánlattevőnek
a szerződés odaítéléséről szóló előzetes értesítést követő tizenöt naptári napon belül, és a
szerződés aláírását megelőzően be kell nyújtania az alábbi igazoló dokumentumokat:

- 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 106. cikk (4) bekezdésében említett személyekre is;

- 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 az ajánlattevő nemzetközi szervezet, ha az Európai Parlament az igazoló
dokumentumokhoz díjmentesen hozzáfér valamely nemzeti adatbázis révén, vagy 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.
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13. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

Az ajánlattévő felkérést kap, hogy töltse ki a II. melléklet kiválasztási kritériumokat tartalmazó
rovatát.

13.1. Jogi és szabályozási alkalmasság

Az ajánlattevőnek az alábbi feltételek közül legalább egynek meg kell felelnie

a) szereplés érdemleges szakmai nyilvántartásban vagy cégnyilvántartásban; kivéve nemzetközi
szervezet esetében;

b) szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében olyan speciális engedély,
amely igazolja, hogy a pályázó székhelye szerinti országban engedélyezett számára a
szerződés végrehajtása, illetve tagság meghatározott szakmai szervezetben.

13.2. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság

Az ajánlattevőnek megfelelő pénzügyi és gazdasági alkalmassággal kell rendelkeznie,
amelynek révén végre tudja hajtani a közbeszerzési szerződést, az abban szereplő
rendelkezések betartásával, és figyelembe véve a szerződés összegét és kiterjedését. 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 135.000 euró éves üzleti forgalom

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

- pénzügyi kimutatások (lezárt mérleg, eredménykimutatás vagy más pénzügyi kimutatás)
vagy azok kivonatai, legfeljebb az utolsó három olyan évre vonatkozóan, amelyekre a
számlákat lezárták;

- a teljes üzleti forgalomról és a közbeszerzés tárgyát képező területen megvalósított
forgalomról számszerű adatokat tartalmazó, legfeljebb a három megelőző pénzügyi évre
vonatkozóan.

Amennyiben az ajánlattevőnek nem áll módjában a kért dokumentumok bemutatása, az Európai
Parlament által megfelelőnek tartott egyéb dokumentummal 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.
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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) alkalmasságát a szerződés
teljesítésében való részvétel mértékének vonatkozásában.

13.3. 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 és figyelembe véve a szerződés összegét és kiterjedését. Ha a benyújtott
információk alapján az Európai Parlament kétségbe vonja az ajánlattevő technikai 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/szállításban

- a közösségi média kampány és menedzsment 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) az elmúlt három évben teljesített főbb szolgáltatások, valamint azok összege, ideje és
megrendelői, továbbá, hogy köz- vagy magánszektorbeli szereplő volt-e megrendelő,
illetve kérésre a megrendelő nyilatkozata;

c) kimutatás a gazdasági szereplő 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.

Az ajánlattevő minden körülmények között támaszkodhat egy vagy több alvállalkozó technikai
és szakmai 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.
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14. ODAÍTÉLÉSI KRITÉRIUMOK

A szerződést a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatnak ítélik oda.

A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat meghatározásának céljára az ajánlatokat a következő
kritériumok alapján értékelik:

- Ár

- Minőségi kritériumok

A különböző kritériumok súlyozása az alábbiak szerint történik:

1. Minőségi kritérium:

A feladatok értelmezése, az átfogó kommunikációs terv és az ajánlat általános minősége,
megfelelése a kommunikációs céloknak. Az ajánlat átgondoltsága, az erőforrások
fázisonkénti hatékony elosztása.

max. 30 pont /min. elérendő 18 pont

2. Minőségi kritérium:

A mintafeladatok kidolgozottsága, minősége, azok megfelelése a célcsoportok elérése és a
hatékonyság és eredményesség tekintetében.

max.55 pont/min. elérendő 28 pont

3. Minőségi kritérium:

Egyéb kreatív javaslatok kidolgozottsága és megfelelése a kommunikációs céloknak.

max. 15 pont/min. elérendő 8 pont

Az árral kapcsolatos kritérium

A minőség és az ár súlyozására alkalmazott módszer:

X ajánlat
pontszáma

= Legalacsonyabb
ár;

__________
X ajánlat ára

* Az összes
kritérium
alapján X
ajánlatra adott
teljes
minőségi
pontszám
(100-ból)

A legmagasabb pontszámot elérő ajánlatot helyezik az első helyre.
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III. melléklet: Nyilatkozat a kizárási és kiválasztási kritériumokról

Alulírott [az űrlap aláírójának neve]:

(kizárólag természetes személyek
esetében) saját maga
képviseletében

(kizárólag jogi személyek esetében) az alábbi jogi személy
képviseletében:

Személyazonosító igazolvány
vagy útlevél száma:

(a „személy”)

Teljes hivatalos név:
Hivatalos társasági forma:
Cégjegyzékszám:
Teljes hivatalos cím:
Héa-nyilvántartási szám:

(a „személy”)

I. A SZEMÉLYT ÉRINTŐ, KIZÁRÁST INDOKOLÓ HELYZET

1) nyilatkozik, hogy a fent nevezett személy az alábbi helyzetek
valamelyikében van:

IGEN NEM

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 a
személy 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 a
személy 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 torzítására irányuló megállapodást kötött más személyekkel;

iii. szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat sértett;

iv. az odaítélési eljárás során megkísérelte befolyásolni az ajánlatkérő
szerv döntéshozatali folyamatát;

v. olyan bizalmas információkat próbált megszerezni, amelyek jogtalan
előnyöket biztosítanának számára az odaítélési eljárásban;

d) jogerős ítélet megállapította, hogy a személy elkövette az alábbiakat;
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i. csalás, az 1995. július 26-i tanácsi jogi aktusban kidolgozott, az Európai
Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1.
cikkének értelmében;

ii. korrupció, az 1997. május 26-i tanácsi jogi aktusban kidolgozott, az
Európai Közösségek tisztviselőit és az uniós tagállamok tisztviselőit
érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény 3. cikkében és a
2003/568/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkének (1) bekezdésében
meghatározottak szerint, továbbá az ajánlatkérő szerv országának jogi
rendelkezéseiben, a személy székhelye szerinti ország jogi
rendelkezéseiben, illetve a szerződés teljesítési helye szerinti ország jogi
rendelkezéseiben meghatározott korrupció;

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

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

v. v. terrorista bűncselekmények vagy terrorista tevékenységekkel
összefüggő bűncselekmények, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 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 szerint;

e) az uniós költségvetésből finanszírozott valamely szerződés teljesítése során a
személy 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 megállapította, hogy a
személy a 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdése
értelmében vett szabálytalanságot követett el;

g) súlyos szakmai kötelezettségszegés, csalás, korrupció, egyéb
bűncselekmények, a szerződés teljesítése alatti lényeges hiányosságok vagy
szabálytalanság esetén a pályázó az alábbiak hatálya alá tartozik:

i.a Számvevőszék, az OLAF vagy a belső ellenőrzés által elvégzett
vizsgálatok és ellenőrzések keretében, illetve valamely uniós intézmény,
uniós hivatal vagy uniós ügynökség vagy szerv engedélyezésre jogosult
tisztviselőjének felelősségi körébe tartozó bármely egyéb ellenőrzés,
vizsgálat vagy kontroll keretében megállapított tények;

ii.nem jogerős közigazgatási határozatok, amelyek magukban foglalhatnak
a szakmai etikai normák betartásának ellenőrzéséért felelős illetékes
felügyeleti szerv által hozott fegyelmi intézkedéseket;

iii.az EKB, az EBB, az Európai Beruházási Alap vagy nemzetközi
szervezetek határozatai;

iv.a Bizottságnak az uniós versenyszabályok megsértésével kapcsolatos
határozatai vagy egy illetékes nemzeti hatóságnak az uniós vagy a
nemzeti versenyszabályok megsértésével kapcsolatos határozatai; vagy
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v.valamely uniós intézmény, uniós hivatal vagy uniós ügynökség vagy
szerv engedélyezésre jogosult tisztviselőjének kizárásra vonatkozó
határozatai.

II. JOGI SZEMÉLYEK TEKINTETÉBEN KÉPVISELETI, DÖNTÉSHOZATALI VAGY ELLENŐRZÉSI
JOGKÖRREL RENDELKEZŐ TERMÉSZETES VAGY JOGI SZEMÉLYT ÉRINTŐ, KIZÁRÁST
INDOKOLÓ HELYZETEK

Nem alkalmazandó természetes személyekre, tagállamokra és helyi hatóságokra

2) nyilatkozik, hogy a fent említett természetes vagy jogi
személy ügyviteli, ügyvezető vagy felügyelő testületének
bármely természetes személy tagja, illetve a fent említett jogi
személy tekintetében képviseleti, döntéshozatali vagy
ellenőrzési jogkörrel rendelkező valamely természetes
személy (ez társasági igazgatókat, irányítási és felügyeleti
testületek tagjait, valamint azokat az eseteket fedi le, amikor
egyetlen természetes személy rendelkezik a részvények
többségével) az alábbi helyzetek valamelyikében van:

IGEN NEM Nem
alkalmazandó

A fenti c) pontban szereplő helyzet (súlyos szakmai
kötelezettségszegés)

A fenti d) pontban szereplő helyzet (csalás, korrupció vagy
egyéb bűncselekmény)
A fenti e) pontban szereplő helyzet (a szerződés teljesítése
alatti lényeges hiányosságok)

A fenti f) pontban szereplő helyzet (szabálytalanság)

III. A JOGI SZEMÉLY KÖTELEZETTSÉGEIÉRT KORLÁTLAN FELELŐSSÉGGEL TARTOZÓ
TERMÉSZETES VAGY JOGI SZEMÉLYT ÉRINTŐ, KIZÁRÁST INDOKOLÓ HELYZETEK

3) nyilatkozik, hogy a fent említett jogi személy
kötelezettségeiért korlátlan felelősséggel tartozó természetes
vagy jogi személy az alábbi helyzetek valamelyikében van:

IGEN NEM Nem
alkalmazandó

A fenti a) pontban szereplő helyzet (csőd)

A fenti b) pontban szereplő helyzet (adófizetési vagy
társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség
elmulasztása)

IV. AZ ELJÁRÁSBÓL VALÓ ELUTASÍTÁS OKAI

4) nyilatkozik, hogy a fent nevezett személy:
IGEN NEM

h) torzította a versenyt azáltal, hogy korábban részt vett az e közbeszerzési eljárásra
vonatkozó közbeszerzési dokumentumok előkészítésében.

V. KORREKCIÓS INTÉZKEDÉSEK
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Amennyiben a személy úgy nyilatkozik, hogy a fent felsorolt, kizárást indokoló helyzetek
egyikében van, abban az esetben fel kell tüntetnie, hogy milyen intézkedéseket hozott a kizárást
indokoló helyzet orvoslására, ezzel bizonyítva megbízhatóságát. Ezek magukban foglalhatnak
az ismételt előfordulás, kártérítés vagy pénzbírság megelőzése érdekében hozott technikai,
szervezeti vagy személyzeti intézkedéseket. A meghozott korrekciós intézkedéseket ismertető,
releváns igazoló dokumentumokat mellékletként csatolni kell e nyilatkozathoz. Ez nem
vonatkozik az e nyilatkozat d) pontjában említett helyzetekre.

VI. IGAZOLÓ DOKUMENTUM KÉRÉSRE

Az ajánlatkérő szerv kérésére és az általa meghatározott határidőn belül a személy információt
köteles nyújtani azokról a személyekről, akik az ügyviteli, ügyvezető vagy felügyelő testület
tagjai. Köteles továbbá benyújtani a személyre magára és a személy kötelezettségeiért korlátlan
felelősséggel tartozó természetes vagy jogi személyekre vonatkozó alábbi igazoló
dokumentumokat:

Az a), c), d) vagy f) pontban említett helyzetekre vonatkozóan friss hatósági erkölcsi bizonyítványt,
vagy ennek hiányában a gazdasági szereplő székhelye szerinti ország igazságügyi vagy
közigazgatási hatósága által kibocsátott, ezzel egyenértékű okiratot kell benyújtani, amely igazolja az
említett követelmények teljesítését.

Az a) vagy b) pont vonatkozásában az érintett állam illetékes hatósága által frissen kibocsátott
igazolást kell benyújtani. Ezeknek a dokumentumoknak bizonyítaniuk kell, hogy a személy az adók
és társadalombiztosítási járulékok – pl. a héa, a jövedelemadó (csak természetes személyek
esetében), a társasági adó (csak jogi személyek esetében) és a társadalombiztosítási járulékok –
tekintetében valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tett. Amennyiben az érintett országban nem
bocsátják ki a fent említett dokumentumokat, úgy azok a gazdasági szereplő által a székhelye szerinti
országban igazságügyi hatóság vagy közjegyző előtt eskü alatt tett nyilatkozattal, vagy ennek
hiányában közigazgatási hatóság vagy illetékes szakmai testület előtt tett nyilatkozattal
helyettesíthetők.

A személy nem köteles benyújtani az igazoló dokumentumokat, amennyiben azokat egy másik
közbeszerzési eljárásban benyújtotta. A dokumentumokat legkorábban az ajánlatkérő szerv
kérésének napját megelőzően egy évvel bocsáthatták ki, és még mindig érvényeseknek kell
lenniük.

Az aláíró nyilatkozik arról, hogy a személy egy korábbi eljárásban már benyújtotta az igazoló
dokumentumokat, és megerősíti, hogy helyzetében nem történt változás:

Dokumentum Teljes hivatkozás a korábbi eljárásra

Illessze be a szükséges számú sort.

VII. KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK

5) nyilatkozik, hogy a fent említett személy megfelel a
kiírási feltételekben szereplő, személy szerint rá
vonatkozó kiválasztási szempontoknak:

IGEN NEM Nem
alkalmazandó

a) rendelkezik a kiírási feltételek [beillesztendő] szakaszában
előírt, a szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai
tevékenység végzésére irányuló jogképességgel és
szabályozási képességgel;
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b) teljesíti a kiírási feltételek [beillesztendő] szakaszában
feltüntetett alkalmazandó gazdasági és pénzügyi
kritériumokat;

c) teljesíti a kiírási feltételek [beillesztendő] szakaszában
feltüntetett alkalmazandó műszaki és szakmai
kritériumokat;

Az ajánlatkérő szervnek a fenti táblázatot a kiírási feltételekben feltüntetett kritériumokhoz
kell igazítania (miden egyéb kritérium esetben új sort kell beillesztenie, illetve az irreleváns
sorokat törölnie kell).

6) amennyiben a fent említett személy az egyedüli
ajánlattevő vagy közös ajánlat esetében a csoport
vezetője, nyilatkozik, hogy:

IGEN NEM Nem
alkalmazandó

d) az ajánlattevő, illetve közös ajánlat esetében a csoport
minden tagja és adott esetben az alvállalkozók megfelelnek
minden kiválasztási kritériumnak, amelyek tekintetében
összevont értékelésre kerül sor a kiírási feltételek
értelmében.

VIII. IGAZOLÓ DOKUMENTUM A KIVÁLASZTÁSHOZ

Az aláíró nyilatkozik arról, hogy a fent említett személy kérésre késlekedés nélkül be tudja
nyújtani a kiírási feltételek megfelelő szakaszában felsorolt azon szükséges igazoló
dokumentumokat, amelyek nem állnak rendelkezésre elektronikus formában.

A személy nem köteles benyújtani az igazoló dokumentumokat, amennyiben azokat egy másik
közbeszerzési eljárásban benyújtotta. A dokumentumokat legkorábban az ajánlatkérő szerv
kérésének napját megelőzően egy évvel bocsáthatták ki, és még mindig érvényeseknek kell
lenniük.

Az aláíró nyilatkozik arról, hogy a személy egy korábbi eljárásban már benyújtotta az igazoló
dokumentumokat, és megerősíti, hogy helyzetében nem történt változás:

Dokumentum Teljes hivatkozás a korábbi eljárásra

Illessze be a szükséges számú sort.

A fent említett személy elutasítható ezen eljárásból, és rá közigazgatási szankciók (kizárás
vagy pénzügyi szankciók) szabhatók ki, amennyiben az ezen eljárásban való részvétel
feltételeiként benyújtott nyilatkozatok vagy információk bármelyike valótlannak bizonyul.

Teljes név Dátum Aláírás



23

IV. melléklet: A beszállító pénzügyi adatlapja

A nyomtatvány az alábbi címen érhető el:

https://epintranet.in.ep.europa.eu/home/browse-as/finance-budget/implementation-
budget/legal-entities.html
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V. melléklet: A gazdasági szereplők csoportosulására vonatkozó adatlap

A csoportosulás által felhatalmazott tag hivatalos neve9:
...................................................................................................................................................
...

Hivatalos címe:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
......

A csoportosulás társasági formája10:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
......

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

A gazdasági csoportosulás tagjaira vonatkozó információk

9 A csoportosulás többi tagja által a csoportosulás képviseletére felhatalmazott tag neve és címe.
Felhatalmazás hiányában a csoportosulás minden tagjának alá kell írnia e nyilatkozatot.

10 Kitöltendő, ha a csoportosulás tagjai egy adott forma mellett döntöttek. Ellenkező esetben üresen hagyandó.
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A csoportosulás tagjának
neve

A csoportosulás tagjának
címe

A tag képviselőjének
neve

A műszaki, szakmai
és gazdasági
kapacitások
ismertetése11

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

11 Ha ennek leírása már szerepel az ajánlatban, hivatkozás illeszthető be annak helyére.



26

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

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

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

Rövid lejáratú adósságállomány

Az egy éven belüli adósságállomány teljes összege

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

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

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

Hiteles.

Kelt …………………, …………………………..-án/-én

Aláírás(ok)
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VIII. melléklet: Az ajánlat elküldésekor az ajánlatot tartalmazó belső és
külső borítékokra ragasztandó címke



Európai Parlament Kapcsolattartó Irodája

1024 Budapest

Lövőház u. 35

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

NAP2/SOCMED/COMM/AWD/2018/834
A POSTAI SZOLGÁLAT ÉS ILLETÉKTELEN SZEMÉLY NEM NYITHATJA KI



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


