51(, . számú előterjesztés
Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Jegyző je
Előterjesztés

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére
"Megbízási szerződés keretében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat részére PR és eseménymarketing szolgáltatások nyújtása" tárgyú
közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás, a szerződéstervezet és a
dokumentáció elfogadásáról
I. Tartalmi összefoglaló

Az Önkormányzat közbeszerzési eljárást ír ki "Megbízási szerződés keretében a Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére PR és eseménymarketing szolgáltatások
nyújtása" tárgyban, melynek eredményeképpen szolgáltatás megrendelés keretében PR
szolgáltatásokat és marketingszolgáltatásokat vesz igénybe.
A megbízott többek közöttellátja a stratégiai tanácsadást, a külső és a belső kommunikációt, a
sajtókommunikációs
ügyek
intézését,
a
kríziskommunikációs
tanácsadást,
a
sajtórendezvények és egyéb rendezvénykoncepciók kidolgozását, aszöveg-és beszédírást, az
eredménykommunikációs stratégia és az eszközterv elkészítését és kivitelezését, az online, a
nyomtatott és a közterületi hirdetési kampányok koordinálását, valamint részvételt a DM
(direkt marketing, E-DM) kampányokban.
A várható költségek figyelembevételével a beszerzés 22 OOO OOO Ft összegű előzetesen
becsült nettó értékkel kerül meghatározásra, amely alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása
kötelező. Az Önkormányzat megbízási szerződést kíván kötni a nyertes ajánlattevőveL A
megbízási szerződés 2017. december 31-éig tartó határozott időtartamra fog szólni.
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által az általános közbeszerzési
tanácsadással megbízott Dr. Magyar Adrienn hivatalos közbeszerzési tanácsadó - vezetői
egyeztetést követően - a Jegyzői Főosztály közreműködésével elkészítette a "Megbízási
szerződés keretében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére PR és
eseménymarketing szolgáltatások nyújtása" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz az ajánlattételi
felhívást, a dokumentációt és a szerződés tervezetét
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Megbízási szerződés keretében a Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat részére stratégiai tanácsadó tevékenység ellátása, PR és
marketing szolgáltatások nyújtása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az
ajánlattételi felhívás, a szerződéstervezet és a dokumentáció elfogadásáról szóló 206/2015.
(IX. 22.) GPB határozattal azt a döntést hozta, hogy a "Megbízási szerződés keretében a
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére stratégiai tanácsadó
tevékenység ellátása, PR és marketing szolgáltatások nyújtása" tárgyú közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívását, valamint szerződéstervezetét és dokumentációját az l. melléklet
szerint jóváhagyja, és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A. § (l)
bekezdése szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja.
Ez a határozat visszavonásra kerül, mivel új közbeszerzési eljárás kerül kiírásra, amelyben a
megbízott által ellátandó feladatok részletesebben kerülnek meghatározásra, mint a
visszavonásra kerülő határozatban.

II. A végrehajtás feltételei

A közbeszerzési eljárás becsült értékére tekintettel a közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívása a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
Harmadik Rész szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli (Kbt. 122/A. §
(l) bekezdése szerinti) közbeszerzési eljárásra irányadó eljárási szabályok szerint került
összeállításra.
Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb
elve alapján értékeli.

összegű

ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

lll. liatásvizsgálat
A közbeszerzési
Aj ánlattevővel.

eljárás

lebonyolítását

követően

szerződést

kell

kötni

a nyertes

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és
Pénzügyi Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot.
Budapest, 2015. október"~ .
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l. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
... /2015. ( ...... ) határozata
'?.Megbízási szerződés keretében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Onkormányzat részére PR és eseménymarketing szolgáltatások nyújtása" tárgyú
közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás, a szerződéstervezet és a
dokumentáció elfogadásáról
l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Megbízási szerződés keretében a Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére PR és eseménymarketing szolgáltatások nyújtása"
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, valamint szerződéstervezetét és
dokumentációját az l. melléklet szerint jóváhagyja.
2. A Bizottság a "Megbízási szerződés keretében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat részére PR és eseménymarketing szolgáltatások nyújtása" tárgyú, a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A. § (l) bekezdése szerinti hirdetmény
nélküli közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja.
3. A Bizottság a "Megbízási szerződés keretében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat részére stratégiai tanácsadó tevékenység ellátása, PR és marketing
szolgáltatások nyújtása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás,
a szerződéstervezet és a dokumentáció elfogadásáról szóló 206/2015. (IX. 22.) GPB
határozatát visszavonja.
Határidő:

Feladatkörében érintett:

azonnal
az aljegyző
a Gazdasági és Pénzügyi

Főosztály vezetője
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l. melléklet a .. ./2015. ( ...... ) GPB határozathoz

A "Megbízási szerződés keretében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat részére PR és eseménymarketing szolgáltatások nyújtása"
tárgyú közbeszerzés eljárás
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

l. Ajánlatkérő neve, címe telefon-és telefaxszáma:

Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Postai cím: ll 02 Budapest, Szent László tér 29.
Kapcsolattartási pont:
Címzett: dr. Aziz-Malak Nóra
Telefon: 06-1-433-8250
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: 06-1-433-8230
Ajánlatkérő általános internetcíme: www.kobanya.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
Az l. pontban említett kapcsolattartási pontokon.
Közbeszerzési eljárás fajtája:
Jelen közbeszerzési eljárás nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli
közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 121. § (l) bekezdés b) pont alapján, figyelemmel a 122/A. § (l) bekezdésében
foglaltakra.
2.

3. Dokumentáció
Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen, a jelen Ajánlattételi felhívással egyidejűleg

megküldi Ajánlattevők részére.
4.

Közbeszerzés tárgya, mennyisége, műszaki-szakmai leírása

Szolgáltatás megrendelése: "Megbízási szerződés keretében a Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat részére PR és eseménymarketing szolgáltatások
nyújtása"
Feladatok:
PR és eseménymarketing szolgáltatások:
Stratégiai tanácsadás
Külső

és belső kommunikáció, sajtókommunikációs ügyek intézése

Kríziskommunikációs tanácsadás
Sajtórendezvények, egyéb rendezvénykoncepciók kidolgozása
Szövegírás, beszédírás

l

Felkészülés a közszereplésekre
Eredménykommunikációs stratégia és eszközterv elkészítése, kivitelezése
Online, print és közterületi hirdetési kampányok koordinálása
Részvétel DM (E-DM) karnpányokban
A részletes feladatleírást a dokumentációban szereplő szerződéstervezet 3. sz. melléklete
tartalmazza.
Közös Közbeszerzési Szájegyzék (CPV):
Fő tárgy: 79340000-9
További tárgyak: 79341100-7

5.

A szerződés meghatározása

"Megbízási szerződés keretében a Budapest Főváros X. kerület
Önkormányzat részére PR és eseménymarketing szolgáltatások nyújtása"

Kőbányai

6. Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat
A jelen közbeszerzési eljárásban nincs lehetőség sem részajánlat, sem többváltozatú ajánlat
beadására.

A szerződés időtartama
A szerződés 2015. december 10. napjától 2017. december 31. napjáig tartó, határozott
időtartamra kerül megkötésre.
7.

A teljesítés helye
A teljesítés helye: Budapest Főváros, X. kerület
8.

NUTS-kód: HU 101
9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei
A szerződés szerinti és igazolt teljesítés ellenértékének kifizetésére szabályszerűen kibocsátott
számla alapján, a Kbt. 130. § (l) és (5) bekezdésében és a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 6:130. § (l )-(2) bekezdésében meghatározottak szerint kerülhet sor
tételes elszámolás alapján, a részszámla Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon
belül, a szerződés-tervezetben részletesen meghatározottak figyelembevételével.

Akifizetésre megfelelően irányadóak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.
§-ában foglaltak.
Részszámla kibocsátására havonta van lehetőség a szerződéstervezetben foglaltak szerint. A
nyertes ajánlattevő az ajánlatában megadott havi megbízási átalánydíjat jogosult minden
hónapban kiszámlázni. A számla melléklete a teljesítésigazolás, amelynek alapjául a Megbízott
által az adott hónapban elvégzett tevékenységekről készített részletes beszámoló szolgál.
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Ajánlatkérő előleget

nem biztosít.

Az ajánlattétel, a szerződés és akifizetések pénzneme: HUF.
10.

Kizáró okok

Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (l) bekezdés k)
pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében
meghatározott kizáró ok fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatban ajánlattevőnek a Kbt. 122. §(l) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 12. §-a alapján nyilatkoznia kell, hogy nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (l) bekezdés k) pont ke) pontját a
Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. §j) pont fe) alpontjában foglaltak szerint kell
igazolnia.
Ajánlattevőnek

a Kbt. 58. § (3) bekezdésében előírtak szerint kell nyilatkoznia arról, hogy a
teljesítése során nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (l) bekezdés k) pontja szerinti
kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (l) bekezdés k) pontja szerinti kizáró
okok hatálya alá.
szerződés

Il.Alkalmassági követelmények
11.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevő csatolja a saját vagy jogelődje utolsó kettő lezárt üzleti évre vonatkozó
számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának részét képező mérleget a 310/20 ll. (XII.
23.) Korm. rendelet 14. §(l) bekezdésének b) pontja alapján. Amennyiben az ajánlatkérő által
kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az
ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása
az ajánlatban nem szükséges.
Amennyiben a beszámolók közül ezen a honlapon (http://e-beszamolo.kim.gov.hu)
valamelyik nem található meg, abban az esetben az ajánlattevőnek csatolnia kell a honlapon
nem fellelhető saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának részét
képező mérleget. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a
beszámoló közzétételét, úgy az ajánlattevő nyilatkozatának csatolása szükséges az előző
három lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a
310/20 ll. (XII .23.) Korm. rendelet 14. § (l) bekezdésének b) pontja szerinti irattal azért nem
rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte
meg működését, a P .l. pont szerinti alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (PR és/vagy
eseménymarketing szolgáltatások nyújtása) származó árbevételéről szóló nyilatkozattal
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jogosult igazolni.
Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §(l) bekezdés b) pontja szerinti
irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a
beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett
egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan
jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és
tájékoztatást kémi az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási
mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 310/20 ll.
(XII. 23.) Korm. rendelet 14. §(3) bekezdése alapján.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek,
kivétel azon alkalmassági feltétel, amely értelemszerűen csak egyenként vonatkoztatható az
egyes gazdasági szereplőkre. Ez esetben elegendő, ha az ajánlattevők közül egy megfelel ezen
alkalmassági követelménynek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló
eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket),
melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az együttes
megfelelés tekintetében a Kbt. 55. §(4)-(6) bekezdéseinek rendelkezései az irányadóak.

11.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §(3) bekezdés a) pontja alapján
igazolja a felhívás megküldését megelőző 36 hónap szolgáltatási referenciáit a 310/20 ll.
(XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésében meghatározott módon, vagy az ajánlattevő
választása szerint a 310/20 ll. (XII .23.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdésében foglaltak
alapján a fenti igazolási mód helyett ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó
nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt műszaki-szakmai alkalmassági
követelménynek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló
eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket),
melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt
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igazolási módokk:al azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az együttes
megfelelés tekintetében a Kbt. 55. § (4)-( 6) bekezdéseinek rendelkezései az irányadó ak.
12. Alkalmassági minimumkövetelmények
12.1. Gazdasági és pénzügyi minimumkövetelmények
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha saját vagy jogelődje mérleg szerinti
eredménye az eljárást megindító felhívás megküldésének napját megelőző kettő lezárt üzleti
év során egynél több üzleti évben negatív volt.
Ha az ajánlattevő jelen pontban meghatározott irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő
által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (PR és/vagy eseménymarketing szolgáltatások
nyújtása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles
az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt
a közbeszerzés tárgyából (PR és/vagy eseménymarketing szolgáltatások nyújtása) származóáltalános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen eléri a 8 millió HUF -ot.
12.2. Műszaki, illetve szakmai minimumkövetelmények
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás megküldését megelőző 3 évben nem rendelkezik
összesen legalább nettó l O millió Ft értékű, PR és/vagy eseménymarketing szolgáltatások
nyújtására vonatkozó referenciával.
13. Szerződésben megkövetelt biztosítékok
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben részletesen meghatározottak
szerint.

Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén a késedelem minden megkezdett naptári
napjára nettó 50 OOO Ft, legfeljebb azonban nettó 500 OOO Ft.
Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulási kötbér mértéke a szolgáltatás ajánlattevőnek felróható
meghiúsulása esetén 3 havi átalánydíj összege.
A késedelmi kötbér maximum elérése esetén ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani és
meghiúsulási kötbért követelni.
14. Az a.iánlattétel nyelve:
Az ajánlattétel nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.
15. Hiánypótlás:

A Kbt. 67. §-ában foglaltak szerint van lehetőség hiánypótlásra.
16. Az ajánlatok értékelési szempontja:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési szempont

szerint értékeli. Az ellenszolgáltatást havi nettó átalánydíjban kérjük megadni!
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17. Az ajánlattételi határidő: 2015. november 13. 09.00 óra
Az ajánlat benyújtásának címe:

Személyes benyújtás esetén: Ajánlatkérő l. pontban meghatározott postai címén, az L em.
131. irodában munkanapokon 9.00-13.00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján
8.30-9.00 óráig.
Postai feladás esetén:
küldését.

Ajánlatkérő

l. pontban meghatározott postai címére kérjük az ajánlatok

18. Az ajánlat(ok) felbontásának ideje, helye: 2015. november 13.09.00 óra

Helye:

ajánlatkérő

l. pontban meghatározott címén az L emelet 133. számú tárgyalóban

Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. §(2) bekezdésében megjelölt személyek lehetnek jelen.
19. A szerződés a következő
programmal kapcsolatos
Nem.

EU Alapokból finanszírozott

20. Az eredményhirdetés tervezett időpontja
Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, az eljárás
összegezés megküldésével értesíti ajánlattevőket
21.

Kiegészítő

eredményéről

projekttel és/vagy

az arról készített írásbeli

információk

l) Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-aszerint teljes körben biztosítja a hiánypótlást
2) Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott
tartalmi és formai követelmények alapján kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
Az ajánlatot írásban és zártan, egy papír alapú példányban, a jelen eljárást megindító
felhívásban megadott címre kell benyújtani. Ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal
mindenben megegyező, egy elektronikus másolati példány benyújtását CD-n vagy DVD-n.
Az elektronikus másolati példánynak jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf, vagy
azzal egyenértékű kiterjesztésű file-nak kell lennie.
Az ajánlat papír alapú példányát megbonthatatlan formában kell összefűzni.
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő aszöveget
vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de
lehet. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell elhelyezni, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak
Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven kell benyújtani. A benyújtott ajánlat
példányához borítólapot kell készíteni. A benyújtott ajánlat példányának borítólapján
tüntessék fel a beszerzés tárgyát, az "ajánlat" kifejezést, az ajánlattevő nevét, címét. A papír
alapú és az elektronikus másolati példány közötti eltérés esetén a papír alapú példány tartalma
az irányadó.
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Az ajánlatban lévő minden- az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezet által készített- dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az
adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)11ak vagy olyan személynek, vagy személyeknek
aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézj eggyel kell ellátni.
3) A Kbt. 36. § (3) bekezdéseszerint az eljárást megindító felhívásban
másolatban is benyújthatók.

előírt

dokumentumok

egyszerű

4) Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolni kell:
a) a Kbt. 60. § (3) bekezdés szerinti cégszerűerr aláírt nyilatkozatot,
b) a Kbt. 40. § (l) bekezdés a)-b) pont szerinti
tartalom esetén is),

cégszerűerr

aláírt nyilatkozatot (nemleges

c) a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot ajánlattevőnek a - 2004. évi XXXIV.
törvény 3. §-a szerinti - kis- és középvállalkozás szerinti minősítésére vonatkozóan,
d) a Kbt. 55. § (5) bekezdése nyomán az előírt alkalmassági követelményeknek az
ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben
meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. (A
nyilatkozatot nemleges tartalommal is be kell nyújtani l)
Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági
követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására
támaszkodva kíván megfelelni, köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 55. § (6) bekezdés a)-c)
pontj ai szerinti nyilatkozatokat.
e) Az ajánlatnak-az aláírásra jogosult személyek ellenőrzése céljából- tartalmaznia kell az
ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek), az ajánlatban megjelölt
alvállalkozó(k), valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) alábbi
iratait:
•

amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, az
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban.

•

a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i)nak vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerű másolatát.
Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosult(ak)
írt(ák) alá, az ajánlatban csatolni kell a meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati
példányát. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba
kell foglalni és tartalmaznia kell mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott

•
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aláírását. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy együttes képviseleti
jogosultsággal rendelkezők esetében nem elegendő, ha csak az egyikük ad
meghatalmazást egy vagy több személy részére, legalább kettőnek kell.

t) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban
ajánlattevőt terheli.

felmerülő

összes költség az

5) A Kbt. 54. § (l) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről,
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Azoknak a
szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő
megfelelő tájékoztatást kaphat, az Ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
6) Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és
végrehajtási rendeletei előírásai szerint kell eljárni.
7) Árfolyamok: A referencia tekintetében a különböző devizák forintra történő átszámításánál
a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott árfolyamot alkalmazza
ajánlatkérő. Az árbevétel tekintetében az eljárást megindító felhívás megküldésének napját
megelőző három üzleti évnek, az egyes üzleti évek utolsó napján hatályos Magyar Nemzeti
Bank által meghatározott árfolyamot alkalmazza ajánlatkérő. Ha az év utolsó napján a Magyar
Nemzeti Bank által meghatározott árfolyam nincsen, akkor a Magyar Nemzeti Bank által
meghatározott következő év első devizaárfolyama irányadó.
8)
Ajánlattevő a Kbt. 80. § (l) bekezdése alapján az ajánlatában (valamint a Kbt. 69-70. §
szerinti indokolásban) elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni,
hogy azok kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az
üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne
tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket. Az ajánlatban nyilatkozni kell
az üzleti titok vonatkozásában.
9)
Közös ajánlattételesetén a közös ajánlattevöknek a jelen közbeszerzési eljárásban őket
teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlathoz csatolniuk kell a
szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé fennálló egyetemleges felelősségvállalásról szóló
megállapodást. Közös ajánlattételesetén a Kbt. 25. §-ára figyelemmel kell eljárni. Ajánlatkérő
felhívja az ajánlattevők figyeimét különösen a Kbt. 25. § (2) bekezdésében foglaltakra, amely
szerint a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
10)
Tekintettel arra, hogy az eljárás nyelve magyar, minden idegen nyelven kiállított
igazolás/dokumentum mellé csatolni kell azok magyar nyelvű fordítását is. Az
igazolásról/dokumentumról készített magyarnyelvű fordítás lehet a) hiteles fordítás a külfóldi
bizonyítványok és oklevelek elismerésétől szóló 200 l. évi C. törvény vagy a szakfordításról
és tolmácsolásról szóló 2411986. (VI.26.) MT rendelet és a 7/1986. (VI.26.) IM rendelet
előírásainak megfelelően vagy b) a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az ajánlattevő általi
felelős fordítás, ebben az esetben az ajánlatban csatolni kell - az idegen nyelvű
dokumentummal érintett - ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az ajánlatában becsatolt
magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az
8

idegen nyelvű iratok tartalmával. Ajánlatkérő csak a magyar nyelvű dokumentumokat veszi
figyelembe az eljárás során, továbbá az ajánlattevő a fordítások tartalmáért felelősséggel
tartozik.
ll)

Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva.

12)

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2015. október 29.
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"Megbízási szerződés keretében a Budapest Főváros X. kerület
Önkormányzat részére PR és eseménymarketing szolgáltatások nyújtása"

Kőbányai

TÁRGYÚ
NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN INDÍTOTT, HIRDETMÉNY NÉLKÜLI (KBT.122/A.§
BEKEZDÉSE SZERINTI) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

(l)

AJÁNLATTÉTELIDOKUMENTÁCIÓJA

A DOKUMENTÁCIÓ AZ ALÁBBIAKAT TARTALMAZZA:

I. Az AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
II. Az AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE
III. FELOLVASÓLAP, NYILATKOZATMINTÁK
IV.SZERZŐDÉSTERVEZET
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l. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

1.1 Az eljárást megindító felhívás (a továbbiakban: Ajánlattételi felhívás) l. pontjában
foglaltakhoz:
1.1.1 A feltüntetett telefonszám és egyéb elérhetőségek ajánlatkérő általános adatai alapján
kerültek meghatározásra. Az ajánlattétellel kapcsolatos kérdéseket kizárólag írásban, az
Ajánlattételi felhívás l. pontjában rögzített elérhetőségekre küldve lehet feltenni.
1.1.2 Amennyiben Ajánlattevő postai úton küldi meg ajánlatát, úgy a borítékon a következő
címzést kérjük feltüntetni: 1102 Budapest, Szent László tér 29. l. em. 131. Amennyiben az
ajánlatok kézbesítése nem személyesen az ajánlatok benyújtásának a helyén, hanem postán,
illetve futárral történik, úgy az Ajánlattevő kiemeit kockázata, hogy az ajánlat az ajánlattételi
határidőre az ajánlatok benyújtása helyére kerüljön. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattételi
határidő lejártának időpontjában bármely okból nincs az ajánlatok beadásának helyszínén.
1.1.3 Az ajánlatot tartalmazó csomagoláson/borítékon fel kell tüntetni a következő szöveget:
Ajánlat-"Megbízási szerződés keretében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat részére PR és eseménymarketing szolgáltatások nyújtása"-, kízárólag az
ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel".
1.1.4 Az ajánlatot cégszerűen aláírva, az eljárást megindító felhívásban (a továbbiakban:
Ajánlattételi felhívás) meghatározottak szerint, egy papír alapú példányban és a papír alapú
példánnyal mindenben megegyező, egy elektronikus másolati példányban (CD-n), zárt
borítékban vagy dobozban, sértetlen csomagolásban, az előírt feliratokkal ellátva kell
benyújtani. A kért papír alapú példányt és annak elektronikus másolati példányát együttesen
(egy borítékba, csomagba, dobozba) kell becsomagolni. A csomagolásnak egyebekben
biztosítani kell a következőket:
az ajánlat papíralapú példánya és elektronikus másolati példánya együtt maradjanak,
egyértelműen megállapítható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit
ki nem vettek és/vagy abba semmit be nem tettek,
a csomagolás külső felülete tartalmazza az előírt feliratokat és adatokat.
Az ajánlatban valamennyi információt tartalmazó oldalt oldalszámmal kell ellátni. Az
információt nem tartalmazó oldalak számozása nem kötelező, de lehetséges. Az ajánlat elején
- az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékének megfelelő oldalszámozással ellátott tartalomjegyzéket kell elhelyezni, amely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
1.2
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. § (3)
bekezdése valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizárá okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának médjáról szóló
310/20 ll. (XII .23.) Korm. rendelet l O. § és 12. §-ának értelmében a kizárá okok fenn nem
állásáról az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. A nyilatkozatot cégszerűen aláírva kell
benyújtani. Ezen túlmenően Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdésében előírtak szerint kell
nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (l)
bekezdés k) pontja szerinti kizárá okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (l)
bekezdés k) pontja szerinti kizárá okok hatálya alá. A kizárá okokra vonatkozó nyilatkozat
kelte nem lehet korábbi, mint a felhívás megküldésének időpontj a.

ll

1.3 Alvállalkozó
1.3.1 A Kbt. 4.§ 2. pontjaszerint alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely vagy
aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő
által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján
végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót,
alkatrész- vagy alapanyagszállítót,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót
1.3.2 A Kbt. 26. § bekezdése szerint: "Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés
értékének huszonöt százalékát meghaladómértékben fog közvetlenül részt venni a
szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó
szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az
ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy
szerepeljen. Egy gazdasági szerepiőnek a szerződés teljesítésében való részvétele
arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának
általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből."
1.4. Gazdasági

szereplő

A Kbt. 4. §9. pontjaszerint gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy,
jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég, vagy személyes jogaszerint jogképes
szervezet
1.5 A szerződéses feltételekkel kapcsolatos információk
A dokumentációban átadott szerződéstervezetet nem kell csatolni az ajánlatban.
1.6 Kiegészítő tájékoztatás kérés
A Kbt. 45. § alapján az ajánlattételi felhívásban és az Ajánlattételi dokumentációban
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kérhető az
AjánlatkérőtőL A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdésre
figyelemmel az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles megadni. Ajánlatkérő
ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidőt megelőző 5. napot, feltéve, hogy a kérdések az
ajánlattételi határidőt megelőző 9. napig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
Kérdéseket (kiegészítő tájékoztatás kérést) az Ajánlattételi felhívás l. pontjában megjelölt
telefax számra és e-mail címre kérjük megküldeni. A közbeszerzési eljárás folyamán
valamennyi közlést írásban kell megtenni. Közlések semmilyen más formában nem
fogadhatóak el.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlatban - a dokumentációban átadott
nyilatkozatmintákon túlmenően - csatolni kell az Ajánlattételi felhívásban előírt egyéb
okiratokat és nyilatkozatokat is.
1.7 Közös ajánlattétel

Az ajánlatnak tartalmaznia kell közös ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag által
aláírt Konzorciumi Szerződést. A szerződésben a szerződő feleknek ki kell jelölni a
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konzorcium vezetőjét, illetve a képviseletében eljáró személyt, valamint a konzorcium
vezetőjét kell feljogosítani a konzorcium nevében az Ajánlatkérővel való kapcsolattartásra,
továbbá a konzorcium nevében - a szerződés aláírása kivételével - a jognyilatkozatok
megtételére. A szerződésnek tartalmaznia kell a konzorcium vezetőjének kifejezett
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a konzorcium vezetését elfogadja.
A Konzorciumi

Szerződés

egyebekben akkor fogadható el, ha

tartalmazza a közös ajánlattevők megnevezését,
tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a
képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az
ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban és az ajánlatkérő felé
megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében,
tartalmazza, hogy a képviselő felel az ajánlatkérővel való kapcsolattartásért, a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés konzorciumon belüli
koordinálásért és konzorcium általi végrehajtásáért,
tartalmazza a tervezett feladatmegosztás részletes ismertetését,
tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges
felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő
szerződés szerződésszerű teljesítéséért,
tartalmazza, hogy a konzorcium nevében a képviselő jogosult számlát benyújtani az
ajánlatkérőként szerződő fél számára,
a közös ajánlattevők nyertes ajánlattevőként történő kihirdetésének esetére
a szerződés hatályának beállta vagy annak megszűnése nem függ valamely további
feltételtől vagy időponttól;
hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől, illetve hatósági
jóváhagyástól, továbbá
a konzorcium valamennyi tagjának az aláírásával hatályba lép.

1.8 Tájékozódás a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó
kötelezettségekről

A Kbt. 54. § (l) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről,
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Azoknak a
szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége ), amelyektől az ajánlattevő
megfelelő tájékoztatást kaphat, az alábbi:
Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek:

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi
Ellenőrzési Osztálya
1036 Budapest, Váradi u. 15.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.
tel: 06-1-216-2901, 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

13

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi
Ellenőrzési Osztálya
1036 Budapest, Váradi u. 15.
Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitányságai
Megnevezés: Budapesti Bányakapitányság
Cím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.
Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.
Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810
Email: bbk@mbfh.hu

Ajánlatkérő

nem teszi lehetővé sem a nyertes ajánlattevő, sem a nyertes közös ajánlattevő
számára a projekttársaság létrehozásának lehetőségét!

A Kbt. értelmében a tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé.
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II.
AZ
AJÁNLAT
RÉSZEKÉNT
NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

BENYÚJTANDÓ

IGAZOLÁSOK,

A következő táblázatot kitöltve tartalomjegyzékként az ajánlat elején javasoljuk elhelyezni.
Megnevezés
Oldalszám
-··
Oldalszámmal ellátott tartalomjegyzék
Felolvasólap kitöltve
Cégszerűerr aláírt nyilatkozat a Kbt. 56. § (l) bekezdés k) pont, a Kbt. 56. § (2)
bekezdésében és a Kbt. 58. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró okok fenn
nem állásának igazolására vonatkozóan
a felhívás megküldését megelőző 2 lezárt üzleti év beszámolója vagy nyilatkozat
arról, hogy az elektronikus nyilvántartásból megismerhető
Referencia nyilatkozat vagy igazolás vagy ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy
megfelel a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeknek
Cégszerűerr aláírt nyilatkozat a Kbt. 40. § (l) bekezdés a)-b) pontjai alapján
(lásd. iratminták)
Cégszerűerr aláírt, kifejezett nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdés alapján
(lásd. iratminták)
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről
a cégbíróság által megküldött igazolás (adott esetben).
Aláírási címpéldányok vagy aláírás-minták
Képvisdetre nem jogosult személy által tett nyilatkozat esetén a
meghatalmazó(k) és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó szabályszerű
meghatalmazás (adott esetben)
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem
magyar nyelven kerül kiállításra, úgy annak magyar nyelvű hiteles fordítása,
vagy magyar nyelvű szó szerinti fordítása, és a fordítás hitelességéért való
felelősségvállalást tartalmazó cégszerűerr aláírt ajánlattevői nyilatkozat (adott
esetben)
Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (csak alkalmasságot igazoló
szervezet igénybevétele esetén)
Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is
csatolni kell)
erőforrás szervezet rendelkezésre állási nyilatkozata (csak alkalmasságot igazoló
szervezet igénybevétele esetén)
Az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb
dokumentumok
elektronikus ajánlati példány
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III. NYILATKOZATMINTÁK
Ajánlatkérő

a következő nyilatkozatmintákat az ajánlatok elkészítésének megkönnyítése
érdekében bocsátja az Ajánlattevők rendelkezésére, azok alkalmazása nem kötelező. A
nyilatkozatmintáknak megfelelő adattartalmú, de eltérő megfogalmazású
nyilatkozatokat is elfogadunk.
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l. Felolvasólap

Tárgy: "Megbízási szerződés keretében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat részére PR és eseménymarketing szolgáltatások nyújtása"

Ajánlattevő

Székhely:
Telefon:
Telefax:
e-mail:

neve:

···························································································
···························································································
···························································································
···························································································
···························································································

Ellenszolgáltatás összege:

havi megbízási átalánydíj

Ft+ AFA/hó

Dátum: .............................. .

cégszerű

aláírás

17

2. Nyilatkozat a Kbt. 56.§ (l) bekezdés k) pont, a Kbt. 56.§ (2) bekezdés és a Kbt. 58.§
(3) bekezdés alapján

Alulírott ............................. , mint a ....................................
cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában

(Ajánlattevő)

kijelentem,
hogy a "Megbízási szerződés keretében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat részére PR és eseménymarketing szolgáltatások nyújtása" tárgyú
közbeszerzési eljárásban az általam képviselt vállalkozással szemben nem állnak fenn az
ajánlattételi felhívásban előírt, a Kbt. 56. § (l) bekezdés k) pontjában és (2) bekezdésében
meghatározott következő kizáró okok:
"56. § (l) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van,
vagy
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóiHetősége
szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adóvisszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott
országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell
eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja
teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a
szerződés alapján kapott jövedelem,
ke) olyan szabályozott tőzsdén nemjegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. §
r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető."
Fentieknek megfelelően nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági szereplő (a
megfelelő aláhúzandó):

-olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek,
-olyan társaságnak minősül, amelyet nemjegyeznek szabályozott tőzsdén,
Ha az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén,
akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. §r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa (legalább 25%os tulajdoni hányaddal vagy szavazati joggal rendelkező természetes személy) nevének és
állandó lakóhelyének bemutatása:
...........................................................................,

Természetes személy tényleges tulajdonos hiányában az ajánlattevő tulajdonosának vezető
tisztségviselője (név, állandó lakóhely)
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... ....................................................................... '
~

56. § (2) "Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági
szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amelynek tekintetében az (l) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek
fennállnak
A)* nincs ilyen közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy személyes jogaszerint jogképes szervezet.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
B)* van több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági
társaság- amelyet az alábbiakban nevezek meg :....................... 1
a tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaságra vonatkozóan a
Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

A szerződés teljesítése során nem veszek igénybe a Kbt. 56.§ (l) k) pontja szerinti kizáró
okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, továbbá az alkalmasság igazolására igénybe vett más
szervezet sem tartozik a Kbt. 56. §(l) k) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.

Dátum: ............................... .

cégszerű

1

aláírás

az A vagy a B pontot kérjük aláhúzni, vagy a nem releváns pontot törölni!
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3. Referencia nyilatkozat

Alulírott
................................................... ,
mint
az
ajánlattevő/alkalmasság
igazolásában
részt
vevő
más
szervezet/személy* ............................................ (székhely/cím: .................................... ) cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a
fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított három év legjelentősebb
szolgáltatásai a következőképpen alakultak:

sorszám

a teljesítés
ideje
(év/hónap/naptól

év/hónap/napig)

a

a
referenciával
kötő
kapcsolatban
másik fél felvilágosítást
neve
nyújtó
és
személy neve
székhelye/
és
címe
telefonszáma
szerződést

a szolgáltatás tárgya olyan
részletességgel, hogy abból az
.alkalmassági követelménynek való
megfelelés kétséget kizáróan
megállapítható legyen, továbbá a saját
teljesítés %-os aránya

az ellenszolgáltatás
összege
(nettó Ft)

a teljesítés a
és
az előírásoknak

szerződésnek

megfelelően

történt-e
(igen/nem)

l.
2.
3. (stb.)

......................................... , .......... év ..................... hó ........ nap
cégszerű

aláírás
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4. Nyilatkozat a Kbt. 40.§ (l) bekezdés a)-b) pont és 60.§ (3) és (5) bekezdése alapján
Alulírott .......................................... (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője
kijelentem, hogy a "Megbízási szerződés keretében a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat részére PR és eseménymarketing szolgáltatások nyújtása"
tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése érdekében Nyilatkozom a
Kbt. 40. § (l) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban
meghatározott részeivel összeftiggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe2 :

2. Nyilatkozom a Kbt. 40 § (l) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a
közbeszerzés értékének l 0%-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozó(ka)t kívánom
igénybe venni, az alábbi százalékos arányban3 :

Nyilatkozom a Kbt. 55. §(5) bekezdése alapján, hogy az alábbi kapacitást nyújtó
·uk·
venni 4 :

4. A Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdései alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az
meghatározott - általunk teljes körűen megismert - dokumentumokon alapszik.

előzőekben

A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket
maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rögzített ár alkalmazásával. Nyilatkozunk,
hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az ajánlattételi felhívásban
megjelölt időpontig fenntartjuk
Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció mellékletét képező
szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel
teljesítjük.
Nyilatkozom továbbá, hogy vállalkozásunk

2
3
4

Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy "Nem kíván igénybe venni"
Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy "Nem kíván igénybe venni"
Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy "Nem kíván igénybe venni"

21

D a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
.......................................... -vállalkozásnak5 minősül/
D nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
hatálya alá6 •
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint- a megfelelő választ a jogszabály rendelkezéseinek
tanulmányozását követően kérjük megadni.
6
A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni.
5
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5. NYILATKOZAT
az erőforrások rendelkezésre állásáról
(csak alkalmasságot igazoló más szervezet igénybevétele es etén
alkalmasságot igazoló más szervezet által!)

töltendő

ki az

Alulírott .......................... , melyet képvisel: .............................. , mint kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55.
§-ának (5) bekezdése alapján kijelentem, hogy a "Megbízási szerződés keretében a
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére PR és eseménymarketing
szolgáltatások nyújtása" tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban a szerződés
teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a
szerződés teljesítésének időtartama alatt:
{Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai
alkalmasság tekintetében az ajánlati felhívás szer int.}

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
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6. NYILATKOZAT
a Kbt. 55.§ (6) bekezdés szerint
Alulírott

mint
a
megnevezése)
...... .........................
(ajánlattevő
székhelye),
1
/" · ' lattevo"t nyz·zvan
' tarto' eeg
' b zros
' ' a'g neve·1 , ............................. .
............................... \AJan
(Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult ............... ..
(tisztség megjelölése), "Megbízási szerződés keretében a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat részére PR és eseménymarketing szolgáltatások nyújtása"
tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összeftiggésben.
eooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo'

(ajánlattevő

A Kbt. 55.§ (6) bekezdésének a) pontja alapján nyilatkozom, hogy az alkalmasság
igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés
teljesítés során ténylegesen igénybe fogom venni. Ennek módja7:

A Kbt. 55. §(6) bekezdésének b) pontja alapján nyilatkozatom, hogy azon szervezetet,
amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználom, az alábbi módon vonom be a
teljesítés során 8 :

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

7
8

A megfelelő rész
A

kitöltendől

megfelelő rész kitöltendől

24

7. NYILATKOZAT
a 310/20 ll (XII .23.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdés szerinti műszaki és szakmai
alkalmassági követelményeknek való megfelelésről 9
amennyiben alkalmasságát- választásaszerint-nyilatkozattal kívánja igazolni.

Alulírott. ..................... mint a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ajánlattevő megnevezése)
............................... (ajánlattevő székhelye), ................................. (ajánlattevőt
nyilvántartó cégbíróság neve), ........................... (ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében
kötelezettségvállalásra jogosult ................. (tisztség megjelölése) a "Megbízási szerződés
keretében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére PR és
eseménymarketing szolgáltatások nyújtása" tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban
nyilatkozom,
hogy ajánlatkérő által tárgyi eljárás ajánlattételi felhívásban előírt műszaki és szakmai
alkalmassági feltételeknek mindenben megfelelek.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Ajánlatkérőnek kétsége merül fel jelen nyilatkozat
valóságtartalmával kapcsolatban, akkor a Kbt. 67. §(l) bekezdése alapján felvilágosítás kérés
keretében előírhatja számomra a megfelelő igazolás benyújtását.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

9

Amennyiben alkalmasságát- választása szerint- nyilatkozattal kívánja igazolni.
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IV.SZERZŐDÉSTERVEZET

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS
(tervezet)
amely létrejött egyrészről
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér
29., bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000, adószáma: 15735739-2-42,
képviseli: Kovács Róbert polgármester) mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről

·
'k szam:
'
a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sze'khely: .............. , C'egJegyze
................. , ado'sza'm·.
.. .. .. .. .. .. .. ... , statisztikai számjel: .......... , képviseletében: ............... ) mint megbízott (a
továbbiakban: Megbízott),
a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel:
l. ELŐZMÉNYEK

A Megbízó, mint

ajánlatkérő

2015. október 29. napján megküldött közvetlen felhívással a
szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122/A. § (l)
bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást indított "Megbízási szerződés keretében a
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére PR és eseménymarketing
szolgáltatások nyújtása" tárgyában.
közbeszerzésekről

1.1
A közbeszerzési eljárás eredményeként a Megbízott került nyertes ajánlattevőként
kihirdetésre.
1.2

A Szerződő Felek a közbeszerzési eljárás eredményeként a jelen szerződést kötik.

1.3
A Szerződés l. mellékletét képezi a közbeszerzési eljárás teljes iratanyaga külön
fizikai csatolás nélkül is, 2. mellékletét a Megbízott mint nyertes ajánlattevő ajánlata. A
szerződés 3. mellékletét képezi a részletes feladatleírás.
2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
2.1
A Megbízó megbízza a Megbízottat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat részére PR és eseménymarketing szolgáltatások folyamatos nyújtására a jelen
szerződés 3. mellékletében foglaltak szerint.
2.2
A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés 3. mellékletében részletezett
feladatokat a Megbízott maga látja el, de jogosult más közreműködők munkáját is igénybe
venni a Kbt-ben foglaltak szerint. Megbízott az általa a teljesítésbe bevont közreműködők,
teljesítési segédek munkájáért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga végezte volna el.
Megbízott csak a közbeszerzési eljárásban megjelölt alvállalkozókat veheti igénybe a
teljesítéshez. Alvállalkozó cserére a Kbt-ben foglaltak szerint van lehetőség Megbízó előzetes
hozzájárulásával.
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3. A TELJESÍTÉS
3.1
A Megbízó vállalja, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat,
adatokat, információkat a megbízás teljesítése érdekében a Megbízott rendelkezésére bocsátja.
3.2
A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerinti minden
tevékenységet jelentős gyakorlattal és elvárható szakértelemmel rendelkező szakemberekkel,
legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, valamint a hatályos magyar
jogszabályoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági, valamint a jelen szerződésben
meghatározott előírásoknak megfelelőerr teljesíti. Megbízott kötelezettséget vállal továbbá
arra, hogy jelen szerződés teljesítése során a Megbízó szakmai és gazdasági szempontjainak
messzemenő figyelembevétele me ll ett, a tudomására jutott megbízó i érdekek érvényesítésével
jár el.
3.3
A Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megbízó a megbízás ellátásával
kapcsolatban - a Megbízott megítélése szerint - szakszerűtlen utasítást ad, úgy a Megbízott
köteles erre írásban felhívni a Megbízó figyeimét A figyelmeztetés elmaradásából származó
kárért a Megbízott felelős.
3 .4
Megbízott a Megbízóval a kapcsolatot telefon, e-mail összeköttetés segítségével,
szükség esetén személyesen előre meghatározott kapcsolattartókorr keresztül tartja.
A Megbízó intézkedésre jogosult képviselője és annak elérhetősége:
A Megbízó elérhetőségei:
név: Radványi Gábor alpolgármester
tel: +36 306256787
e-mail: RadvanyiGabor@kobanya.hu
A Megbízott elérhetőségei:
név:
tel:
email:
A Szerződő Felek rögzítik, hogy az itt megadott e-mail címekre küldött értesítéseket külön
elektronikus aláírás hitelesítés nélkül is hatályosnak tekintik, de csak abban az esetben, ha a
címzett fél az elektronikus levélre adott válaszában jelzi, hogy azt megkapta és annak
tartalmát megértette.
3.5

A szerződés teljesítésének helye: Budapest X. kerület

3. 7 A Megbízott a feladat megvalósításához szükséges minden lényeges kérdésről, különösen
amennyiben az Megbízó döntését igényli, időben tájékoztatja a Megbízót.
4. A MEGBÍZÁS! DÍJ
4.1.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben meghatározott
szolgáltatások nyújtásáért a Megbízott havi ....... Ft + ÁFA megbízási átalánydíjra tarthat
igényt.
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Számlázási cím:
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
ll 02 Budapest, Szent László tér 29.
4.2. A szerződés szerinti és igazolt teljesítés ellenértékének kifizetésére szabályszerűen
kibocsátott részszámla alapján, a Kbt. 130. § (l) és (5) bekezdésében és a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottak
szerint kerül sor, a részszámla Megbízó általi kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Megbízó a részszámla összegét átutalással fizeti meg a Megbízott ....... Banknál vezetett
................ számú bankszámlájára.
Akifizetésre megfelelően irányadóak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.
§-ában foglaltak.
4.3. Részszámla kibocsátására havonta van lehetőség. Megbízott a közbeszerzési eljárás során
tett ajánlatában megadott átalánydíjat jogosult minden hónapban kiszámlázni. Törthónap
esetén Megbízott a havi megbízási átalánydíj arányos részét jogosult kiszámlázni.
4.4. A számla melléklete a Megbízó által aláírt teljesítésigazolás. A teljesítés igazolás
kiállítására a Megbízott által az adott hónapban elvégzett feladatokról készített részletes
beszámoló alapján kerül sor. A teljesítésigazolás kiállítására Hegedűs Károly aljegyző
jogosult.
4.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján- a jelen szerződés 5.1 pontjában
meghatározott időtartam alatt - folyamatos szolgáltatás nyújtása történik, ezért a 4.1. pont
szerinti megbízási átalánydíj vonatkozásában a teljesítés időpontjának a tárgyhónap utolsó
napja minősül. Megbízott a 4.1. pont szerinti megbízási díjat tartalmazó számlát minden
hónapban a tárgyhót követő hónap l O. napjáig állítja ki és küldi meg Megbízó részére.
Megbízott tudomásul veszi, hogy a 4.1. pontban meghatározott megbízási átalánydíj tartalmaz
minden költséget, azon felül semmilyen jogcímen nem jogosult további díjazásra,
költségtérítésre.
4.6. Megbízó

előleget

nem biztosít.

Szerződő

Felek rögzítik, hogy késedelmes fizetés esetén a Megbízottat a Polgári
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. §-ában rögzített
mértékű késedelmi kamat illeti meg. Megbízó kijelenti, hogy szerződő hatóságnak minősül.
4.7.

Törvénykönyvről

4.8. Megbízott kijelenti, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdése értelmében nem fizet, illetve
számol el a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56.
§ (l) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek
fel, és melyek a megbízott adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, illetve
megbízott kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a megbízó számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti
ügyletekről a megbízót haladéktalanul értesíti.
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5. A MEGBÍZÁS IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE
5.1.
Szerződő Felek ajelen szerződést 2015. december 10. napjától2017. december 31.
napjáig tartó, határozott időtartamra kötik.

6. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE
6.1 Jelen szerződést a Szerződő Felek bármelyike 30 napos rendes felmondással írásban
megszüntetheti. A Megbízó amennyiben jelen szerződést rendes felmondással megszünteti,
köteles helytállni a Megbízott által már elvállalt kötelezettségekért
6.2 A jelen szerződés

megszűnik:

(a) a Szerződő Felek közös megegyezése esetén írásbeli közös nyilatkozatukkal, az
abban megjelölt napon és feltételekkel,
(b) a határozott idő lejártával
(c) bármelyik fél azonnali hatályú írásbeli felmondásával, a másik fél súlyos
szerződésszegése esetén,
(d) bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével,
(e) a késedelmi kötbér maximum elérése esetén
(f) bármelyik fél írásbeli rendes felmondásával, 30 napos felmondási idővel
A

szerződés megszűnésekor

a

Szerződő

Felek kötelesek egymással elszámolni.

A felmondási idő alatt a Szerződő Felek a jelen megállapodás szerinti jogaikat gyakorolják és
kötelezettségeiket teljesítik.
6.3 Megbízó a szerződést jogosult és egyben köteles írásban felmondani a Kbt. 125. § (5)
bekezdése értelmében - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetövé teszi, hogy a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon- ha
a) a Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
nem felel meg a Kbt. 56. §(l) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek
b) a Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem
felel meg a Kbt. 56. § (l) bekezdés k) pontjában meghatározott fel tételeknek.

7. SZERZŐDÉST MEGERŐSÍTŐ BIZTOSÍTÉKOK
7.1. Megbízott - az olyan okból bekövetkező késedelmes teljesítés esetén, amelyért felelős -,
a késedelem minden megkezdett naptári napjára nettó 50 OOO Ft késedelmi kötbér fizetésére
köteles. Amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri a nettó 500 OOO Ft-ot, úgy Megbízó
jogosult a jelen szerződést felmondani és a meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
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7.2. Amennyiben a jelen szerződés szerinti szolgáltatások teljesítése olyan okból hiúsul meg,
amelyért Megbízott felelős, Megbízott meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
A
meghiúsulási kötbér mértéke 3 havi átalánydíj összege.
8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1. A Megbízott a tudomására jutott adatokat és információkat köteles bizalmasan kezelni,
azokról harmadik személy felé felvilágosítást nem adhat. A Megbízott felelős azon személyek
titoktartásáért is, akiket a megbízás ellátása érdekében igénybe vett. A titoktartási
kötelezettség megszűnik, ha az információ a Megbízott érdekkörén kívül felmerült okból
nyilvánosan hozzáférhetővé válik, vagy ha e kötelezettség teljesítése alól a Megbízottat a
Megbízó írásban mentesítette. A szerződés teljesítése során a Megbízott a Megbízóval
egyezteti a róla nyilvánosságra hozható információk körét. Az információk kiadása során
minden esetben a Megbízott érdekeinek legmesszemenőbb figyelembevételével jár el.
8.2 Vitás esetekben a Szerződő Felek törekednek a peren kívüli megállapodásra.
8.3 Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan
lenne, a Szerződő Felek kötelesek azt a tartalmában a felek szándékához legközelebb álló
érvényes rendelkezéssei pótolni.
8.4 A jelen szerződést aláíró felek kijelentik, hogy a szerződés megkötéséhez szükséges
felhatalmazásokkal rendelkeznek, és képviseleti jogosultságuk nem korlátozott, amelyet a
jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolnak.
8.5 A Szerződő Felek közötti jogviszonyra, és a jelen szerződésben nem szabályozott
kérdésekben a Kbt. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az
irányadó ak.
8.6. Jelen szerződés módosítására a Kbt. 132. §-ának rendelkezései az irányadóak.
Jelen szerződés 2015. december 10. napján lép hatályba. A Szerződő Felek a jelen szerződést
elolvasás és értelmezés után mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag
aláírják.
Budapest, 2015 ........... ..

········································

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Megbízó
képviseletében
Kovács Róbert polgármester

Megbízott
képviseletében

Pénzügyi ellenjegyzés:
Rappi Gabriella
főosztályvezető
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Szakmai és jogi szignáló:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

dr. Aziz-Malak Nóra
jogász

Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletei:
l. melléklet: közbeszerzési eljárás iratanyaga (fizikai csatolás nélkül)
2. melléklet: Megbízott ajánlata
3. melléklet: Feladatleírás
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3. melléklet
Feladatleírás
A Megbízó megbízást ad a Megbízott részére, hogy PR és Marketingkommunikációs
tanácsadói tevékenységet végezzen az alábbi tevékenységekre

kiterjedően

a Megbízó

feladatmeghatározása alapján:

PR ÉS ESEMÉNYMARKETING SZOLGÁLTATÁSOK:

Stratégiai tanácsadás:
- tanácsadás és személyes jelenlét kommunikációs, PR, marketingkommunikációs,
stratégiai megbeszéléseken
- részvétel

külső

és belső PR stratégia kidolgozásában és azok végrehajtásában

Külső és belső kommunikáció,

sajtókommunikációs ügyek intézése

tanácsadás print, tv,
kapcsolatban

rádió kampányok tervezésével és kivitelezésével

(stratégia

kidolgozása,

szövegezés

készítése,

a

Megbízó

megbízásából harmadik fél által a témában készített ajánlatok és javaslatok
véleményezése)
sajtóesemények

és

sajtótájékoztatók,

háttérbeszélgetések

teljes

körű

megszervezése (meghívók szövegezése, kiküldése, RSVP, sajtóközlemény
szövegezése, kiadása, sajtóregisztráció, személyes jelenlét a sajtóeseményeken)
sajtómeghívók, sajtóközlemények és sajtó háttéranyagok elkészítése és kiadása a
média számára (személyesen, e-mailben vagy telefaxon).
sajtólista összeállítása, folyamatos karbantartása, frissítése
tanácsadás hirdetések és PR cikkek megjelentetésével kapcsolatban (hirdetések,
PR cikkek szövegezésének elkészítése,
megjelentetésével

kapcsolatban,

tanácsadás

harmadik

fél

a fizetett

által

adott

anyagok
ajánlatok

véleményezése)
teljes

körű

kapcsolattartás a sajtó munkatársaival (formális, informális

kapcsolattartás, one to one háttérbeszélgetések a Megbízó számára releváns
ügyekben)
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Kríziskommunikációs tanácsadás
kríziskommunikációs helyzetekben stratégiai tanácsadás, személyes jelenlét a
megbeszéléseken,

sajtókommunikációs

és

egyéb

kapcsolattartás a sajtó munkatársaival, illetve

anyagok

krízishelyzettől

készítése,
függőerr

a

szükséges felügyeleti és társszervekkel.
Sajtórendezvények, egyéb rendezvénykoncepciók kidolgozása
közreműködés

a Megbízó sajtórendezvényeinek lebonyolításában.

önálló rendezvénykoncepciók, ötletek kidolgozása a Megbízó pozitív imázsának
növelése érdekében
Szövegírás, beszédírás
sajtóanyagok, cikkek, közlemények, beszédek, brosúrák, szórólapok és egyéb
kommunikációs felületeken

megjelenő

tájékoztató anyagok szövegezése a

Megbízó igényének megfelelően.
weboldalak tartalmi kidolgozása (szövegek készítése)

Felkészülés a közszereplésekre
- sajtónyilvános eseményekre, a Megbízó képviselőjének felkészítése
Eredménykommunikációs stratégia és eszközterv elkészítése, kivitelezése
- részvétel marketingkommunikációs stratégiák kialakításában a Megbízó igényének
megfelelően,

- tanácsadás az egyes kommunikációs akciók kivitelezésével kapcsolatban.

Online., print és közterületi hirdetési kampányok koordinálása
a Megbízó igénye szerint részvétel online és print kampányok kidolgozásában
szövegezési, szövegírói feladatok ellátása

Részvétel DM (E-DM) karnpányokban
megrendelő

igényének, felkérésének

megfelelőerr

direkt marketing kampányok

szövegezési feladatainak ellátása
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