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A TÁMOP 3.3.7-09/1-2009-0054 keretében „ A tehetséggondozó iskola műhelyek a
leghátrányosabb kistérség felzárkóztatására” című projekthez kapcsolódóan
rendezvényszervezés szolgáltatás ellátására.
I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK
RÉSZÉRE
1. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése:
1. 1. Ajánlatkérő:

Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás
3793. Cigánd, Fő u. 80.

1. 2. Ajánlattevő: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vagy külföldi székhelyű
vállalkozás magyarországi fióktelepe, aki, illetőleg amely
a) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz, továbbá
b) az 59. § (5) bekezdés a) pontja alkalmazásában az is, aki (amely) az ajánlati biztosítékot az
ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta, továbbá
c) az ajánlattételi határidő lejártáig az a), b) pontokban foglaltakon kívül az is, aki (amely) a
dokumentációba az ajánlatkérőnél beletekintett, illetőleg azt átvette, vagy kiegészítő
tájékoztatást kér, vagy előzetes vitarendezést kezdeményez;
1. 3. Ajánlati Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó jelen
dokumentáció, melyet az ajánlattevő az ajánlattételi felhívással együtt megküldött az
ajánlattevő számára.

1. 4. Szerződés: a közbeszerzési eljárás nyertes Ajánlattevője – vagy annak visszalépése
esetén, ha az eredményhirdetéskor megnevezésre kerül a második legjobb Ajánlattevő – és az
Ajánlatkérő között a jelen eljáráshoz kiadott ajánlati felhívás, jelen dokumentáció és a
szerződéskötő Ajánlattevő ajánlata, valamint az eljárás során az Ajánlatkérő által szolgáltatott
információk alapján létrejövő szerződés.

2. A beszerzés tárgya és mennyisége:
Vállalkozási szerződés a TÁMOP 3. 3. 7-09/1-2009-0054 keretében „Tehetséggondozó
iskola műhelyek a leghátrányosabb kistérség felzárkóztatására” című projekthez
kapcsolódóan rendezvényszervezés szolgáltatás ellátására
Rendezvények szervezése az alábbi részajánlatonként:
I. rész: Tehetséggondozó tábor megszervezése Kisrozvágyon 10 turnusban, turnusonként 40
fő tanuló és 2 fő pedagógus részére öt napos időtartamra.
II. rész: Tanulmányi versenyek megszervezése 60 fő részére, összesen 16 verseny 4
tehetséggondozó területen /idegen nyelv, kézilabda, labdarúgás, hagyományőrzés/.
III. rész: Szakmai projektekhez kapcsolódó nyitó- záró rendezvények megszervezése 60 fő
részére (8 alkalom-4 nyitó- 4 záró).
Az Ajánlatkérőnek különös érdeke fűződik ahhoz, hogy a projekt időtartama alatt a
rendezvények lebonyolítása zökkenőmentesen történjék, nem maradhat el egyetlen
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tehetséggondozó tábor, tanulmányi verseny, szakmai projektekhez kapcsolódó nyitó- záró
rendezvény sem.

3. Részajánlat és többváltozatú ajánlat, ajánlat költségei:
3. 1 Az Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőséget biztosítja az ajánlattevők számára az
alábbiak szerint:





01 Rész: Tehetséggondozó tábor megszervezése Kisrozvágyon 10 turnusban,
turnusonként 40 fő tanuló és 2 fő pedagógus részére öt napos időtartamra.
02 Rész: Tanulmányi versenyek megszervezése 60 fő részére, összesen 16 verseny
4 tehetséggondozó területen /idegen nyelv, kézilabda, labdarúgás,
hagyományőrzés/.
03 Rész: Szakmai projektekhez kapcsolódó nyitó- záró rendezvények
megszervezése 60 fő részére (8 alkalom-4 nyitó- 4 záró)

3. 2. Az Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a többváltozatú ajánlat tételét.
A jelen ajánlattételi felhívástól és Dokumentációban előírtaktól eltérő alternatívákat az
Ajánlattevők ne ajánljanak. Amennyiben ilyen ajánlat kerül benyújtásra, úgy azt figyelemmel
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 88.§ (1) bekezdése alapján az
Ajánlatkérő érvényteleníti, és az a jelen közbeszerzési eljárás további menetében nem vehet
részt.
3. 3. Az ajánlat költségei


Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget magának az
Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a
Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb – így különösen
anyagi – igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes vagy
eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben ezekkel, a
költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.



Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében,
sem részeiben, azt öt évig meg kell őriznie.

4. A dokumentációrendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
Az ajánlati dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az
ajánlatételi felhívás és az ajánlati dokumentáció között eltérés adódik, az ajánlatételi felhívás
a mértékadó. A dokumentációt az ajánlattevők csak a beszerzés tárgyára vonatkozó
ajánlattételhez, illetve a beszerzés tárgyának megvalósítása céljából használhatják fel.
Az ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlatának elkészítésével és benyújtásával
kapcsolatban felmerülő költséget.
5. Kiegészítő tájékoztatás:
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Az ajánlattételi felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag
írásban nyújthatják be Kbt. 250.§. (3) b pontja szerint az ajánlati határidő lejártát megelőző 5.
naptári napig az Ajánlatkérő ajánlattételi felhívásban megadott címén elektronikus vagy
postai úton.
Az ajánlattevők által esetlegesen feltett kérdésekre adott kiegészítő tájékoztatást az
ajánlatkérő a Kbt.-ben meghatározott (Kbt. 250.§. (3) b pontja szerinti) időn belül minden
ajánlattevő részére, (aki az ajánlattételi dokumentációt megvásárolta) kizárólag írásban
elektronikus és/vagy postai úton eljuttatja. A továbbiakban a kiegészítő tájékoztatás jelen
részvételi dokumentáció részét képezi.
6. Az ajánlatok benyújtásának címe és határideje:
Helye:

Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás
3793. Cigánd, Fő u. 80.

Határideje:

2011. 11. 07. 11. 00 óra

Az Ajánlatkérő az ajánlatokat akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az beérkezett a
megjelölt határidő lejártáig a megadott címre. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai
küldemények elvesztéséből vagy téves kézbesítésből eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli.

A borítékon az alábbi információkat fel kell tüntetni: ajánlattevő neve, székhelye, az
ajánlatkérő megnevezése (Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás), az ajánlatok
benyújtásának címe (3973. Cigánd, Fő u. 80.) az eljárás megnevezése „Ajánlat a Tehetséggondozó iskola műhelyek a leghátrányosabb kistérség felzárkóztatására" című
projekthez kapcsolódóan – rendezvényszervezés szolgáltatás ellátására, a Bodrogközi
Kistérségben.” Továbbá feltüntetendő hogy „Határidő előtt nem bontható fel!”. Az
ajánlatot olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem
lehet.
7. Az ajánlatok felbontásának feltételei:




Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: Kbt. 80. § (2) bekezdésében
meghatározottak jogosultak.
Az ajánlatok bontásakor Kbt. 80.§ (3) bekezdése szerinti adatok kerülnek az
Felolvasólapról ismertetésre.
Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési
időszakban kerül sor.

Az ajánlatbontás helyszíne:
Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás székhelyén a Társulás munkaszervezet vezetőjének
az irodájában.
3793. Cigánd, Fő u. 87.
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Az ajánlatbontás időpontja: 2011. 11. 07. 11. 00 óra

8. Hiánypótlás:
Az ajánlatkérő a hiánypótlást teljes körben, döntésétől függően akár többszöri alkalommal
biztosít. Az ajánlattevők a hiánypótlással nem érintett körben is pótolhatnak hiányosságot.
Hiánypótlással kapcsolatosan a Kbt. 83 § szerint jár el.
9. Bírálati szempont:
Ajánlatkérő a jogi és formai értékelést szem előtt tartva az ajánlatokat a „legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás” szempont szerint, a részenként megajánlott nettó ajánlati árak
alapján értékeli.

10. Kapcsolattartás:
Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban
kerülhet sor az Ajánlatkérővel. Az Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem
dokumentálható kapcsolattartási formát.
Az ajánlattevők valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérőnek megküldésre kerülő
okmányon, levélen, faxon tüntessék fel az eljárás tárgyát („Tehetséggondozó iskola
műhelyek a leghátrányosabb kistérség felzárkóztatására”- a rendezvényszervezés
lebonyolítására nyújtott szolgáltatás a Bodrogközi Kistérségben.)
11. Egyéb információk:
11. 1. Az ajánlatot a Kbt. 70/A.§.(1) bekezdés előírásai szerint összeállítva,zárt borítékban,
magyar nyelven és 3 példányban(1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani. Az ajánlaton
szerepelnie kell az "eredeti" vagy a "másolat" megjelölésnek. Eltérés esetén az "eredeti"
példány tartalma a mérvadó. A borítékon az alábbi információkat fel kell tüntetni: ajánlattevő
neve, székhelye, az ajánlatkérő megnevezése (Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás), az
ajánlatok benyújtásának címe (3973. Cigánd, Fő u. 80.) az eljárás megnevezése „Ajánlat a Tehetséggondozó iskola műhelyek a leghátrányosabb kistérség felzárkóztatására" című
projekthez kapcsolódóan - a rendezvényszervezés szolgáltatás ellátására, a Bodrogközi
Kistérségben.” Továbbá feltüntetendő hogy „Határidő előtt nem bontható fel!”. Az ajánlatot
olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem lehet.
11. 2.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § alapján biztosítja.
11. 3.) Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 70. §. (2) bekezdés, 71. § (1) bekezdés a), b), c), d)
pontjai, a 63. §. (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat.
11. 4.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b, c/ pontja
szerinti alvállalkozó, és az erőforrást nyújtó szervezet képviseletére (cégjegyzésére) jogosult
személy aláírási címpéldányát (aláírási mintájának vagy ezzel egyenértékű okmányát)
egyszerű másolatban.
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11. 5.) Közös ajánlatétel esetében az esetleges jogviták elkerülése érdekében a közös
ajánlattevők, az ajánlattételük, illetőleg rész ajánlattételük benyújtásakor a felolvasólapon és
az ajánlat, illetőleg részajánlat többi részében is a közös ajánlatot, közös részvételi
jelentkezést benyújtók nevének, címének felsorolásával, egyértelműen közös ajánlattevőként
tegyenek ajánlatot/ rész ajánlatot. A közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben
vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséggel tartoznak.

12. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
13. A Beszerzés tárgyát képező rendezvényszervezési szolgáltatással szemben az
Ajánlattevő feladatai, ajánlatkérő által igénybe venni kívánt szolgáltatások:
Az Ajánlattevő feladata a rendezvények teljes körű megszervezése, lebonyolítása beleértve:
 Ahol nincs külön megadva a terem, a helyszín biztosítását a technikai feltételek és
kiegészítő szolgáltatások nyújtásával a rendezvényre,
 a többnapos rendezvények (Tehetséggondozó tábor) esetén az étkeztetési szolgáltatást
a Magyar élelmezési törvény és a gyermekétkeztetési normák és előírások
betartásával.
 a többnapos rendezvények (Tehetséggondozó tábor) a szállás biztosítását;
 az esetleges engedélyek beszerzését;
 rendezvények előkészítésében való együttműködést Ajánlatkérővel.

13. 1. A rész ajánlattételenként megadott képzés szervezési szolgáltatás ellátására,
valamint képzési programok komplex lebonyolításának ellenértékének tartalmaznia
kell az alábbiakat:

Az ajánlattételi felhívás IV. 2. 1) „Bírálati szempontok” alatt feltüntetett legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás.
Az Ajánlatkérő a jogi és formai értékelést szem előtt tartva az ajánlatokat a „legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás” szempont szerint, a részenként megajánlott nettó ajánlati árak
alapján értékeli.

13. 2. Az ajánlat tárgyát képező megvalósítandó képzési programok megnevezése:

13. 2. 1. Részajánlat: Tehetséggondozó tábor megszervezése Kisrozvágyon

A tábor időtartama: 5 nap
A tábor Időpontja:

2012. április – május - június hó
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Célcsoport: általános iskolai csoportok
Létszám: 10 turnusban, turnusonként 40 fő tanuló, és 2 fő kísérő pedagógus
Helyszín: Kisrozvágy Község Önkormányzat tulajdonában lévő Kisrozvágy, Kossuth Lajos
u.37. szám alatti épület.
A tábor célja: Az egész életen át, tartó tanulás támogatása érdekében a kulturális
szolgáltatások minőségének javítása: múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése
Iskolabarát élményprogramok az informális és non-formális tanulásért az élethosszig tartó
tanulás jegyében, a helyi kulturális értékekhez kapcsolódó programok. A csoportok speciális
igényeire alapozott foglalkozássorozatok kidolgozása és megvalósítása a múzeumi
gyűjtemények jellegéhez igazodva.
Foglalkoztatási forma: múzeumi gyermekfoglalkoztató napok (min.15 fő részvételével
tervezett, minimum 4 óra/nap a Múzeumban, vagy a tematikába szervesen illeszkedő külső
helyszínen megvalósuló foglalkozás-sorozat.)
Meghatározása: az erdei iskola mintájára indított nonformális tanulási rendszer a múzeumi
gyűjteményi anyaghoz kapcsolódó kulturális örökség tanulmányozására iskolán kívüli
helyszínen.
E rész tekintetében az ajánlattevőnek az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:














Rendelkezzen olyan programmal, amely a résztvevők számára a Bodrogköz
néphagyományairól ismeretet szolgáltat /nemezelés, kosárfonás, kézművesség,
agyagozás stb /.
Bodrogköz és tágabb értelemben a magyarság kulturális-történelmi örökségének
megismertetése a tanulókkal múzeumpedagógiai módszerek, témahét, kooperatív
technikák, projektmódszer alkalmazásával
A résztvevőknek az ismeretek elsajátítása, interaktív feldolgozása élményelemeken és
tevékenységeken keresztül, (mint például íjászat, lovaglás, bodrogközi dallamoktáncok) történjen,
helyi környezeti értékek, tanösvények, növény-és állatvilág megismertetése
szerepeljen a tábor programjában
szerepeljen a programban a környezeti fenntarthatósághoz szükséges kompetenciák
fejlesztése (társadalmi felelősségvállalás, együttműködés, felelős döntéshozatal,
környezettudatos életvitel, természeti erőforrások megőrzése: anyagtakarékosság,
energiatakarékosság, megújuló erőforrások használata)
a programok választott helyszínei környezettudatosságot tükrözzenek, környezetbarát
közlekedési módokkal megközelíthető helyszíneket válasszon (gyalogos, kerékpár,
tömegközlekedés),
Az egészséges életmód jegyében szervezett sportfoglalkozások helyszínéül vegye
igénybe a cigándi Szabadidőközpont szolgáltatásait
A tematika, módszertani kiadványok, segédanyagok (feladatlapok, füzetek)
kidolgozása, megjelentetése, sokszorosítása, biztosítva az online hozzáférés
lehetőségét is.
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Köteles a napi ötszöri étkezés biztosítására, az étkeztetést végző nyilatkozatai vagy
bizonylatai szerint az élelmiszerek legalább 15%-a egészséges, vagy helyi eredetű,
vagy bio élelmiszer kell legyen.
A tábor szabályai, működése feleljen meg a szükséges és vonatkozó törvényi
egészségügyi előírásoknak

A tehetséggondozó tábor költségeit ajánlattevőnek úgy kell meghatároznia, hogy
tartalmaznia kell a tábori programok megismertetéséhez szükséges oktatói,
programszervezői, valamint a programok megvalósításához szükséges anyag
költségeket, továbbá a szállás, utazás, étkezés teljes költségeit.

13. 2. 2. Részajánlat: Tanulmányi versenyek megszervezése

A négy tehetséggondozó terület / idegen nyelv, kézilabda, labdarúgás, hagyományőrzés /
megmérettetése versenyeken keresztül tehetséggondozó területenként négy alkalommal
(összesen 16 verseny)

Létszám: 60 fő

Helyszínek:
1. Nyelvi versenyek: 3973 Cigánd, Iskola u. 8.
2. Sport versenyek: 3985. Alsóberecki, Kossuth u. 23. (1 verseny),
3973. Cigánd, Vasút u. 46. (3 verseny)
3. Hagyományőrzés: 3963. Karcsa, Szabadság u. 7-13.
3972. Tiszacsermely, Rákóczi u.16.
3965. Nagyrozvágy, Zrínyi u. 3.
3965. Kisrozvágy, Kossuth Lajos u. 37.

A tanulmányi versenyek célja: a tanulók sikerélményhez juttatása, ismeretek elsajátítása,
aktivitás a jobb eredmény eléréséhez
A tanulmányi verseny szervezés költségeinek magukban kell, foglalják a bérleti és rendezési
költségeket.

13. 2. 3. Részajánlat: Nyitó – záró szakmai konferenciák, rendezvények megszervezése
Létszám: 60 fő
Helyszín: 3973. Cigánd Fő u. 38. (Nagy Dezső Művelődési ház)
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Célja: A tantestületi szakmai felkészítő nyitó és zárónap célja, hogy a program kezdetétől a
végéig a pedagógus közösség egésze és az iskola használók tisztában legyenek a fejlesztés
céljaival, irányaival, a tervezett tevékenységekkel, a vezetői elkötelezettséggel és a projekt
eredményeivel.
A Szakmai és a projekthez szorosan köthető előadók meghívásával megtámogatott szakmai
konferenciák szervezése és megtartása a projektben érintett 4 tehetség-kompetencia területen.
Ezek szakmai nyitó és záró rendezvények nem pedig a projekt hivatalos elindítását és
lezárását dokumentáló kötelezően előírt rendezvények melynek célja a térségi
projekttapasztalatok átadása, valamint a prezentáció bemutató anyagának biztosítása a
szakemberek részére.
Ajánlattevő ajánlatának magában kell foglalnia a meghívott előadó(k) díját, járulékait, utazási
költségeit, a rendezvény helyszínének bérleti költségét, a frissítő és az egyéb a rendezvénnyel
kapcsolatos költségeket.

13. 3. Egyéb információ:







Az Ajánlattevőnek be kell nyújtania az egyes részajánlatokra (rendezvényekre)
vonatkozó részletes árajánlatát az ajánlati nyilatkozatban megadott táblázat szerint,
amelyben az egyes szolgáltatások egy főre eső egységárai kerülnek feltüntetésre, és a
megadott létszám alapján (egy főre eső egységár* létszám) kerül kiszámításra a nettó
ajánlati ár az egyes részajánlatok tekintetében.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati nyilatkozatban
megadott árak a szerződés időtartama alatt nem változtathatók.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az ajánlati nyilatkozatban
megadott díjazáson felül az Ajánlattevő a szerződés teljesítése során további díjat,
költséget nem érvényesíthet.
Az áfa megfizetésére a mindenkori hatályos áfa törvény előírásai szerint kerül sor.

II. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK,
NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

1)
2)

Nyilatkozat, igazolás, egyéb irat, dokumentum megnevezése
Felolvasólap
Tartalomjegyzék

3)

Kizáró okok igazolása

3. 1

3. 2

A Kbt. 249.§ (3) bekezdése, valamint a KT 2010. 152 KÉ számában 2010. december
22.-én megjelent útmutató szerint a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek, a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást
nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.
A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni
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kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy
a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. (Kbt. 63 § (3))
4)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása

4. 1

5)
5. 1

5. 2.

6)
6. 1
6. 2
6. 3
6. 4

A Kbt. 66 § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidő lejártának napjától
számított 30 napnál nem régebbi, valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó
nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a számláját (év, hónap, nap),
- volt-e bármely számláján 30 napot meghaladó sorban állás az igazolás kiállítását
megelőző 1 évben.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása
az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 12 hónap részajánlatonkénti közbeszerzés
tárgya szerinti szolgáltatásait ismertető, a Kbt. 68 § (1) bekezdés szerint kiállított
referenciaigazolást vagy- nyilatkozatot eredeti vagy hiteles másolatban [Kbt. 67. §
(3) bekezdés a) pont].
Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) illetőleg vezetőknek a megnevezésével,
képzettségük ismertetését,akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek
bemutatása során csatolandók: - képzettséget igazoló szakmai önéletrajz a szakember
sajátkezű aláírásával eredeti példányban; - szakemberek végzettséget igazoló
dokumentumok egyszerű másolata; - szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról
szóló nyilatkozat [Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pont]. Ajánlattevő az 1- pontban
megadott feltételeket, erőforrást nyújtó szervezet útján kizárólag csak abban az
esetben igazolhatja, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a
Polgári Törvénykönyv szerint többségi befolyás áll fenn. A rendelkezésre állás
bizonyítása az érintett szervezet részéről a Kbt. 65. § (4) bekezdése, adott esetben a
Kbt. 69. § (8) bekezdés
Egyéb nyilatkozatok:
Az ajánlattevőnek nyilatkozata a Kbt. 70.§ (2) bekezdésében foglaltakra
vonatkozóan, nevezetesen a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért
ellenszolgáltatás összegére, valamint a Kbt. 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. §
(1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítésének vállalására;
71. § (1) bekezdés a), b), c), d) pontjai szerinti nyilatkozat
63. §. (3) bekezdés szerinti nyilatkozat
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b, c/ pontja
szerinti alvállalkozó, és az erőforrást nyújtó szervezet képviseletére (cégjegyzésére)
jogosult személy aláírási címpéldányát (aláírási mintájának vagy ezzel egyenértékű
okmányát) egyszerű másolatban.

II. 1. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a fentiekben megjelölt
valamennyi dokumentum a Kbt. 4. § 9/A. pontja szerint körülmények fennállása esetén hamis
nyilatkozatnak minősül.
II. 2. A Kbt. 71. § (1) bekezdésére tekintettel megtett nyilatkozatra a Kbt 70. § (4) bekezdése
rendelkezése érvényesül, amennyiben az eljárásban bekövetkezik, úgy az adott ajánlatok nem
kerülnek értékelésre a Kbt 69 § (2) bekezdésen alapuló feltétel alapján.
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II. 3. Erőforrás szervezetekkel kapcsolatosan felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 4. §
3/D és 3/E pontok rendelkezéseire.
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IRATMINTÁK
(Az iratminták között feltüntetett mintákat kérés esetén az ajánlattevők részére emaliban. doc formátumban megküldésre kerül, a helyes és változtatásmentes kitöltés az
ajánlattevő felelőssége.)
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FELOLVASÓ LAP
52 - II. eljárás/2011 eljárás

Rész

Ajánlattevő megnevezése

..................................................................

Ajánlattevő székhelye

..................................................................

Adószáma:

..................................................................

Cégjegyzékszáma:

..................................................................

Bankszámlaszáma:

..................................................................

Képviselőjének neve:

..................................................................

Telefonszáma:

..................................................................

Fax száma:

..................................................................

e-mail címe:

..................................................................

Ajánlattevő által
Vállalt rendezvényszervezés
megnevezés

Léts
zám
(fő)

1

Tehetséggondozó tábor
megszervezése Kisrozvágyon

400

2

Tanulmányi versenyek
megszervezése

60

3

Nyitó – záró szakmai
konferenciák, rendezvények
megszervezése

60

összesen

520

1 főre
jutó
Teljes
rendezvé
nyszervez
és
költség

Teljes
rendezvénysz
ervezés
ktsg.
(nettó
ajánlati ár)

áfa

Bruttó
ajánlati ár

Kelt: .................., 2011..........hó .....nap

..............................................................
Cégszerű aláírás ph
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AJÁNLATI NYILATKOZAT
Kbt. 70. § (2) bekezdés
A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás (3973. Cigánd, Fő u. 80.) ajánlatkérő 52- II.
eljárás/2011 számon ajánlati felhívást tett közzé („TÁMOP 3.3.7-09/1-2009-0054 keretében
„ A tehetséggondozó iskola műhelyek a leghátrányosabb kistérség felzárkóztatására”
című projekthez kapcsolódóan rendezvény szervezési szolgáltatás ellátása.”) tárgyában
indított közbeszerzési eljárásban.
Alulírott ……………………………..(név), mint a(z) ……………….……………… (cégnév)
…………………………………..(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője – ajánlattételi
felhívásban és a dokumentációban foglalt formai és tartalmi követelmények gondos
áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban foglalt
feltételeket elfogadjuk és szerződéses kötelezettségeit a feltételeknek megfelelően teljesítjük
jelen nyilatkozatban megnevezett ajánlat tekintetében és a meghatározott ellenszolgáltatásért.
Nyilatkozzuk, hogy a dokumentumokban szereplő információk megfelelően tartalmaztak
minden olyan elvárást, kikötést és feltételt, amelynek alapján megfelelő és megalapozott
ajánlatot tudtunk készíteni.
Nyertességünk esetén a szerződés teljesítése céljából ezeknek megfelelően saját magunkra
vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt. 305.§ (3) bekezdés d, g, i, pontjai, a 305.§. (4)
bekezdéskezdése szerinti előírások érvényesítését.
Nyilatkozzuk, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül:
Szervezetünk minősítése: ......................................... vállalkozás

Rész

Ajánlatunk a következő:
Ajánlattevő által
Vállalt rendezvényszervezés
megnevezés

Léts
zám
(fő)

1

Tehetséggondozó tábor
megszervezése Kisrozvágyon

400

2

Tanulmányi versenyek
megszervezése

60

3

Nyitó – záró szakmai
konferenciák, rendezvények
megszervezése

60

4

1 főre
jutó
Teljes
rendezvé
nyszervez
és költség

Teljes
rendezvénysz
ervezés
ktsg.
(nettó
ajánlati ár)

áfa

Bruttó
ajánlati ár

összesen
520
Kelt: .............,2011 ...................hó .........nap

.............................................................
Cégszerű aláírás ph
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Kbt. 249. §. (3) a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak,
valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek
nyilatkoznia kell.

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 1

Alulírott
...................................
mint
a(z)
.............................
(székhely:
.........................................,
adószám:
..............................,
cgj.szám:
......................)
ajánlattevő/ közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó/ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó
szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom,
hogy az általam jegyzett céggel, mint ____________________________________ szemben,
nem állnak fenn a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok, mely szerint:
A Kbt. 60. §-ának (1) bekezdése értelmében közbeszerzési eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó (a teljesítésben való részvételének mértékétől függetlenül) vagy
erőforrást nyújtó szervezet, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték,
illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van
folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól
nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható a
büntet_jogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg
g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az
ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje
alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti
ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis
adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását
jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
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ga) 15. §-a (5) bekezdés a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben jogerőssé vált
közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az
adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett
el, vagy
gb) 15. §-a (5) bekezdés f) pont fb) alpontjában meghatározott, két évnél nem régebben
jogerőssé vált közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és a központi
költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el;
h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás
bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve,
hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével
kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy
részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy
fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot – annak ellenére, hogy az
ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett, – és ezt jogerős és
végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította. Kivéve, ha a határozat
keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két
évnél.

................. 2011. ...................hó ......nap.

__________________________________
Nyilatkozatot tevő
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NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 2.

Alulírott .................................................... mint a(z) .................................................. (székhely:
.............................................., adószám: ..............................., cgj.szám: ....................................)
ajánlattevő/ közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó/ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó
szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom,

hogy az általam jegyzett céggel, mint ____________________________________ szemben,
nem állnak fenn a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d), e) pontjaiban foglalt kizáró okok, mely szerint:
A Kbt. 61. §-ának (1) bekezdés d)- e) pontjai értelmében a közbeszerzési az eljárásban nem
lehet alvállalkozó, aki

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal, illetőleg előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

................. 2011. ...................hó ......nap.

__________________________________
Nyilatkozatot tevő
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Mivel a Kbt. 249. § (3) bekezdésében az érvényesíthető kizáró okok és a nyilatkozati
kötelezettség köre között nincs különbség, ezért egyszerű eljárásban a 62. § (1)
bekezdése szerinti kizáró ok fenn nem állásáról is nyilatkoznia kell az ajánlattevőnek
(10% feletti alvállalkozónak, erőforrást nyújtó szervezetnek), ha ilyen kizáró okot az
ajánlatkérő érvényesített a közbeszerzési eljárásban. (KÉ 2011. évi 118. szám; 2011.
október 10.)

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 3.

Alulírott
...................................
mint
a(z)
.............................
(székhely:
.........................................,
adószám:
..............................,
cgj.szám:
......................)
ajánlattevő/ közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó/ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó
szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom,

hogy az általam jegyzett céggel, mint ____________________________________ szemben,
nem állnak fenn a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró okok, mely szerint:
A Kbt. 62.§. (1) bekezdés értelmében közbeszerzési az eljárásban nem lehet ajánlattevő, tíz
százalék fölötti alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki:



három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai
kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el;
az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen 70. § (3)
bekezdése, 71. §] teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis
nyilatkozatot tett, melynek következtében elkerülhető lett volna, hogy az ajánlat vagy
a részvételi jelentkezés a nyilatkozattal érintett körülmény miatt érvénytelennek
minősüljön vagy elérhető lett volna, hogy kedvezőbb legyen az ajánlatának a 81. § (4)
bekezdése szerinti elbírálása, illetve a részvételi jelentkezésének 123. § (4) bekezdése,
130. § (6) bekezdése, 136/A. § (2) bekezdése, 157. § (3) bekezdése vagy 204. § (5)
bekezdése szerinti rangsorolása.

................. 2011. ...................hó ......nap.

__________________________________
Nyilatkozatot tevő
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Ajánlattevő nyilatkozati kötelezettsége kiterjed a Kbt. 63. § (3) bekezdése szerinti – 10%
alatti alvállalkozók tekintetében teendő – nyilatkozatra is. (KÉ 2011. évi 118. szám;
2011. október 10.)

Nyilatkozat
A Kbt. 63 § (3) bekezdésére

Alulírott ……………………….(név), mint…………………..……………………….(cég)
(…………………….székhely) ajánlattevő a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás
(3973. Cigánd, Fő u. 80.)
(„TÁMOP 3.3.7-09/1-2009-0054 keretében „ Tehetséggondozó iskola műhelyek a
leghátrányosabb kistérség felzárkóztatására” című projekthez kapcsolódóan
rendezvényszervezés szolgáltatás ellátása.”) tárgyában kiírt 52 – II. eljárás/2011
közbeszerzési eljárásban

Nyilatkozzuk,
hogy pályázatunk nyertessége esetén a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében a szerződés
teljesítéséhez nem veszünk igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

................. 2011. ...................hó ......nap.

__________________________________
Ajánlattevő
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Nyilatkozat1
A Kbt. 71 § (1) bekezdése a) b) és c) pontjaira
A nyilatkozatot részajánlatonként kell benyújtani

Alulírott …………………..(név), mint ……………………….(cég) (………..székhely)
ajánlattevő a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás (3973. Cigánd, Fő u. 80.)
(„TÁMOP 3.3.7-09/1-2009-0054 keretében „ Tehetséggondozó iskola műhelyek a
leghátrányosabb kistérség felzárkóztatására” című projekthez kapcsolódóan
rendezvényszervezés szolgáltatás ellátása.”) tárgyában kiírt 52- II. eljárás/2011
közbeszerzési eljárásban nyilatkozzuk, hogy pályázatunk nyertessége esetén:
Kbt. 71 § (1) bekezdés a) pont (a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó
mértékben alvállalkozót vesz igénybe) szerint; A szerződés értékének 10 %.-át meg nem
haladó mértékben a közbeszerzés alábbi tevékenységeire és/vagy részére kívánunk
harmadik személyekkel szerződést kötni:
-

……………………………………………

tevékenység

-

……………………………………………

tevékenység

-

……………………………………………

tevékenység

-

……………………………………………

tevékenység

Kbt. 71 § (1) bekezdés b) pont (az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni,) szerint; A
szerződés értékének 10 %.-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk
igénybe venni:
Cég neve

adószáma

Azon rész(ek) amiben
közreműködik

százalékos
arány

....................................

....................................

....................................

………..

....................................

....................................

....................................

……….

....................................

....................................

....................................

………..

1

A Nyilatkozatra tekintettel a Kbt 70. § (4) bekezdés rendelkezése érvényesül.
Nemleges nyilatkozat esetén beírandó: Nem kívánok igénybevenni.
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Kbt. 71 § (1) bekezdés c) pont (az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az
ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő, ezen
szervezet erőforrására (is) támaszkodik) szerint; Az ajánlattevő részére a szerződés
teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet(ek):

Erőforrást nyújtó
szervezet

székhely

adószám

alkalmassági minimum
követelmény melynek igazolása
érdekében e szervezet
erőforrására támaszkodik

A Kbt 71. § (1) d) a 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés
értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó neve,
címe:
-

……………………… (cég) ……………..(székhely)……………….(adószám)

-

……………………… (cég) ……………..(székhely)……………….(adószám)

-

……………………… (cég) ……………..(székhely)……………….(adószám)

Kelt: ……………….., 2011. ……..hó ……..nap

……………………………………..
Cégszerű aláírás

52- II eljárás/2011 számú oktatási szolgáltatáshoz kapcsolódó rendezvényszervezés
közbeszerzési eljárás dokumentációja
28/21

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET
melyet
megkötöttek
egyrészről:
a
________________________.(székhely:
_____________________, adószám: ______________, Cg.: _________________, képviselő:
_________________ ügyvezető igazgató), mint megrendelő,
másrészről: másrészről: a …………………………… (székhely: ………………..,
Cg.:
……………….,
adószám:
……………..,
nyilvántartási
szám:
……………………………….akkreditációs lajstromszám: ……………………..
számlavezető
pénzintézet
neve:
…………………………bankszámlaszám:
………………………………………képviselő: ………………….), mint vállalkozó az
alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1./ A szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Megrendelő „TÁMOP 3.3.7-09/12009-0054 keretében „ Tehetséggondozó iskola műhelyek a leghátrányosabb kistérség
felzárkóztatására” című projekthez kapcsolódóan rendezvényszervezés szolgáltatás
ellátása.” címmel közbeszerzési eljárást folytatott le a jelen szerződés mellékletét képező
ajánlattételi felhívás és ajánlattételi dokumentáció szerint.
A melléklet szerinti az ajánlattevő által benyújtott ajánlat került elfogadásra, így a felek a
vállalkozási szerződés feltételeit az alábbiak szerint határozzák meg.
Jelen okirat aláírásával a megrendelő megrendeli, a vállalkozó pedig teljesíti a közbeszerzési
eljárás keretein belül meghatározott feltételek szerint az alábbi rendezvényszervezési
szolgáltatás ellátását a táblázatban részletezett feltételek szerint a rendezvényszervezés
elvégzését.
Rész

Ajánlattevő által
Vállalt rendezvényszervezés
megnevezés

Léts
zám
(fő)

1

Tehetséggondozó tábor
megszervezése Kisrozvágyon

400

2

Tanulmányi versenyek
megszervezése

60

3

Nyitó – záró szakmai
konferenciák, rendezvények
megszervezése

60

4

összesen

520

1 főre
jutó
Teljes
rendezvé
nyszervez
és
költség

Teljes
rendezvénysz
ervezési
ktsg.
(nettó
ajánlati ár)

áfa

Bruttó
ajánlati ár

2./ A vállalkozó az 1./ pontban rögzített rendezvényszervezést a _______________
részajánlat esetében ___________ hónap azaz _______________ hónap határozott időtartam
alatt köteles megszervezni és lebonyolítani.
3./

Megrendelő ill. a vállalkozó kötelezettségei
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3. 1.

3. 2.

Megrendelő kötelezettségei:


A Megrendelő dönt a rendezvényeken résztvevők személyéről.



Értesíti a projektben résztvevőket a rendezvény időbeosztásáról;



Megrendelő az elfogadott és teljesített szerződés szerinti ellenértéket határidőben
kifizeti.

Vállalkozó kötelezettségei:

A Vállalkozó feladata a rendezvények teljes körű megszervezése, lebonyolítása beleértve:







Ahol nincs külön megadva a terem, a helyszín biztosítását a technikai feltételek és
kiegészítő szolgáltatások nyújtásával a rendezvényre,
a többnapos rendezvények (Tehetséggondozó tábor) esetén az étkeztetési szolgáltatást
a Magyar élelmezési törvény és a gyermekétkeztetési normák és előírások
betartásával.
a többnapos rendezvények (Tehetséggondozó tábor) a szállás biztosítását;
az esetleges engedélyek beszerzését;
rendezvények előkészítésében való együttműködést Ajánlatkérővel.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben lejárt esedékességű meg nem fizetett
köztartozása van, a Megrendelő a számlák ellenértékének a folyósítását felfüggeszti.
Vállalkozó a tőle elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai gyakorlat szerint
teljesíti a szerződést.
Vállalkozó köteles minden, általában elvárható intézkedést megtenni a projekt határidőre
történő és szakmailag kifogástalan megvalósítása érdekében.
Vállalkozó a rendezvényszervezés időpontjait, ütemezését az ajánlattételi felhívásban, az
ajánlattételi dokumentációban, valamint a Megrendelővel egyeztetett módon állapítja meg, az
ésszerű szervezés lehetőségei és a jogszabályi korlátozások figyelembe vételével.
A szerződés teljesítésére a Kbt. 305.§. és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése az irányadó.
Konzorciumi vállalkozás esetében a szerződés teljesítésének felelőssége a konzorciumi
(közös) Vállalkozók tekintetében korlátlan és egyetemleges.
Alvállalkozók, teljesítési segédek teljesítéséért Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát saját
maga végezte volna.
Vállalkozó a dokumentációkat a pályázati és jogszabályi előírásoknak megfelelően vezeti, és
abba a Megrendelő számára betekintést tesz lehetővé. Megrendelő és a támogatást nyújtó
szervezet által megbízott szakemberek jogosultak ezek ellenőrzésére.
Vállalkozó Megrendelő tájékoztatása alapján a szerződés hatálya alatt gondoskodik a
fentiekben nevezett pályázat megjelent és közzétett követelményeinek érvényesítéséről.
Vállalkozó határidőben teljesíti szakmai és dokumentációs kötelezettségeit.
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A rendezvényszervezés lebonyolításával kapcsolatban időtervet készít, melyet egyeztet a
Megbízóval.
Vállalkozó elősegíti és tűri a rendezvényszervezés és bonyolítás ellenőrzését, amely a
„TÁMOP 3.3.7-09/1-2009-0054 keretében „ Tehetséggondozó iskola műhelyek a
leghátrányosabb kistérség felzárkóztatására” című projekthez kapcsolódóan a
közreműködő partnernél való lebonyolításnak ellenőrzését is magában foglalja (Állami
Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Szociális és Munkaügyi Minisztérium,
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Munkaügyi Központ és az erre felhatalmazott egyéb
ellenőrző szervek.

3.

Határidők, teljesítés helye

3. 1. A szolgáltatás befejezési határideje:
1. rész tekintetében: 2012. április – május –június hó
2. rész tekintetében: A szerződéskötéstől számított ________ hónap.
3. rész tekintetében: _____________________________________

3. 2.

Teljesítés helye:
1. rész tekintetében: Kisrozvágy Község Önkormányzatának tulajdonában lévő
Kisrozvágy, Kossuth Lajos u.37. szám alatt.

2. rész tekintetében:


Nyelvi versenyek: 3973 Cigánd, Iskola u. 8.



Sport versenyek: 3985. Alsóberecki, Kossuth u. 23. (1 verseny),
3973. Cigánd, Vasút u. 46. (3 verseny)



Hagyományőrzés: 3963. Karcsa, Szabadság u. 7-13.
3972. Tiszacsermely, Rákóczi u.16.
3965. Nagyrozvágy, Zrínyi u. 3.
3965. Kisrozvágy, Kossuth Lajos u. 37.

A Megrendelővel egyeztetett és a Vállalkozó által elkészített ütemtervnek
megfelelően, az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban
meghatározottak szerint.
3. rész tekintetében: 3973. Cigánd, Fő u. 38. (Nagy Dezső Művelődési ház)
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A Megrendelővel egyeztetett és a Vállalkozó által elkészített ütemtervnek
megfelelően, az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban
meghatározottak szerint.

4./ Vállalkozási díj, fizetési feltételek

4. 1. A megrendelő az 1./ pontban hivatkozott szolgáltatás elvégzéséért Ajánlattevőnek a
……/2011 számú közbeszerzési ajánlatában benyújtott részenkénti nyertes ajánlatának
megfelelően összességében ……………. ….,- Ft +Áfa, azaz bruttó …………….......,- Ft
összegű vállalkozási díjat köteles fizetni.
4. 2. Ajánlatkérő a Vállalkozási díjat 100 %-ban vissza nem térítendő támogatásból fedezi.
Megrendelő előleget nem fizet. A teljesítés során részajánlatonként 2 db számla kiállítására
van lehetőség. A vállalkozási díj kifizetése a Kbt. 305.§ (1) bekezdésében foglaltak szerinti
teljesítés igazolás kiadását követően, a Kbt. 305.§ (3) bekezdés d,g,i,pontjai szerint 45 napon
belül – figyelemmel a Kbt. 305.§ (4) bekezdésére - utólagosan, átutalással, forintban (HUF)
történik a vállalkozó___________Banknál vezetett …............................. számú számlája
javára. Ajánlatkérő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A
szakaszában foglaltakat teljes körben alkalmazza.

6.

Egyéb feltételek

5. 1. Tájékoztatás:
Amennyiben a szerződés másként nem rendelkezik minden, a szerződéssel összefüggő
értesítést vagy a szerződéssel összefüggésben szükségessé váló (szóbeli) információt,
tájékoztatást írásbeli formában kell megtenni és a másik félnek elküldeni vagy személyesen
átadni. Sürgős esetben, a szóban való értesítés is elfogadható, de ezt is írásban, feljegyzés,
vagy e-mail útján rögzíteni kell. Az értesítés, avagy tájékoztatás akkor hatályos, ha az a másik
félhez igazoltan megérkezik. Az értesítés megérkeztét, az azt átvevő félnek vissza kell
igazolnia (tértivevény, e-mail írásbeli visszaigazolása stb. útján). A tértivevényes ajánlott
levél a postai kézbesítés második megkísérlését követő ötödik munkanapon kézbesítettnek
minősül, ha a másik fél, bármely okból is, nem veszi azt át, illetőleg bármilyen postai jelzéssel
érkezik vissza.. Valamennyi írásos kommunikációban fel kell tüntetni a TÁMOP 3.3.7-09/12009-0054 megjegyzést.
Megrendelő és Vállalkozó szorosan együttműködik, Vállalkozó feladatának teljesítésekor a
Megrendelő írásbeli jelen szerződés keretein belüli utasításait köteles elfogadni.
5. 2. Szerződő felek képviselői:
5. 2. 1. Megrendelő részéről:


A
szerződéskötésre
és
___________________________

annak

módosítására

jogosult:
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A teljesítés igazolására jogosult személy adatai:
Név:
Cím:
Telefon:
E-mail:



Megrendelő kapcsolattartója:
Név:
Cím:
Telefon:
E-mail:

5. 2. 2. Vállalkozó részéről:


A Vállalkozó képviseletére jogosult: _____________________________



Vállalkozó kapcsolattartója:
Név:
Cím:
Tel:
E-mail:

5. 2. 3. A szerződés és a teljesítési igazolások aláírására csak a jelen szerződésben Szerződő
Felek képviselőiként meghatározott, vagy az általuk felhatalmazott személyek jogosultak.
5. 3. A Szerződés teljesítése


A szerződés akkor tekinthető teljes mértékben teljesítettnek, ha a Megrendelőnek a
megvalósított részajánlatonkénti rendezvényszervezés és bonyolításról a Vállalkozó
benyújt minden olyan dokumentációt, amelyre a Megrendelőnek a pályázat
elszámolásához szüksége van, és amelyek alapján a Megrendelő a támogatást nyújtó
szerv felé a jelen szerződés teljesítését hitelt érdemlően igazolni tudja, ezen
dokumentációk átadása a számla teljesítéséhez szükséges teljesítési igazolások alapja.

5. 4. Szerződés módosítása
Jelen szerződés csak írásban, tehát kétoldalú jogügylettel ill. a Kbt. rendelkezéseivel
összhangban módosítható és egészíthető ki. Szóbeli módosítás, mellék- vagy háttérmegállapodás érvénytelen.
5. 5. VIS MAIOR:
Minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak, előre nem
látható és elháríthatatlan, ami a Szerződéses teljesítést befolyásolja, a Szerződés
szempontjából Vis Majornak tekintendő. (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk,
stb.)
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Vis Major előfordulása esetén Feleknek haladéktalanul írásban értesíteniük kell egymást.
Ezen értesítésben meg kell nevezni a Vis Major pontos okát, valamint a Szerződés
teljesítésével kapcsolatos várható hatását.
Amennyiben a Vis Major 1 hétnél hosszabb idővel késleltetné a Szerződés végrehajtását
Feleknek tárgyalásos úton rögzíteniük kell a Szerződésben szükséges módosításokat.
Amennyiben ezen tárgyalások a Vis Major bejelentését követő két héten belül nem vezetnek
eredményre, bármely félnek jogában áll a Szerződéstől elállni.
5. 6. Szerződésszegés:
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést bármelyik fél súlyos
szerződésszegése esetén, a másik fél azonnali hatállyal felmondhatja. Súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen, ha a vállalkozó a megadott teljesítési határidőre a
képzések teljes körű lebonyolításával 15 napos késedelembe esik.
Súlyos szerződésszegés miatti azonnali hatályú felmondás esetén a Vállalkozó köteles a
Megrendelőnek a szerződésszegésből eredő valamennyi kárát megtéríteni.
5. 7. Rendes felmondás: a felek jelen szerződés rendes felmondással történő
megszüntetésének lehetőségét kizárják.
6./ Szerződő felek kijelentik, jelen szerződés részét képezi a vállalkozó által átadott
szolgáltatással kapcsolatban mindaz, amit az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi
dokumentáció és a vállalkozó által adott ajánlat tartalmaz, előír. Az e dokumentumokban és a
jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv valamint a Kbt.
rendelkezései irányadók.
7./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen békés
egyeztetés útján rendezik, melynek sikertelensége esetére kikötik a Sátoraljaújhelyi Városi
Bíróság, illetve a Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Cigánd, 2011._______hó____nap

_____________________________
- megrendelő -

____________________________
- vállalkozó

Ellenjegyzem:
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Hozzájárulás
beszedési megbízás érvényesítéséhez

kötelezett neve:
székhelye:
kötelezett bankszámlaszáma:
(továbbiakban: Kötelezett)

Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás
3793. Cigánd, Fő u. 80.
11734138-15585754-10630000

kedvezményezett neve:

________________________________

székhelye:

_________________________________

kedvezményezett bankszámlaszáma:
(továbbiakban: Jogosult)

_________________________________

Alulírottak Oláh Krisztián Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke és Gál Zoltán
Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezet vezetője, mint kötelezett
képviselői, jelen hozzájárulás aláírásával egyidőben a Kbt. 99. § (1) bekezdésén alapulva, a
Kbt. 305. §. (6) bekezdés szabályozás biztosítása érdekében, hozzájárulunk, hogy
a___________/2011 közbeszerzési eljárás eredményeként 2011. ___________.-án létrejött. A
TÁMOP 3.3.7-09/1-2009-0054 keretében „ A tehetséggondozó iskola műhelyek a
leghátrányosabb kistérség felzárkóztatására” című projekthez kapcsolódóan
rendezvényszervezés szolgáltatás ellátására.” Tárgyú, Vállalkozási Szerződés szerint
jogszerűen kiállított és teljesítésigazolással elismert, valamint a hivatkozott Vállalkozási
Szerződés 4. 2. pont szerinti feltételek fennállása és teljesítése esetén, a teljesítés igazolás
keltétől számított 45 napon túl a számla ki nem egyenlített hányada értékéig a jogosult
beszedési megbízást érvényesítsen a kötelezett bankszámlája terhére.
Jelen Hozzájárulás elválaszthatatlan részét képezi a hivatkozott Vállalkozási Szerződés és
annak létrejövő valamennyi melléklete, és a hozzájárulás azokkal együtt érvényes, továbbá a
jelen hozzájárulás a Kbt. 99. § (1) bekezdésére tekintettel a Vállalkozási Szerződés
elválaszthatatlan részét képezi.
Cigánd, 2011. __________

……………………………………….
kötelezett banknál bejelentett aláírása
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