
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
 

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján
a „Learn The Natura” című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó 

PR tevékenység ellátása” 
tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz 

 
1.) Ajánlatkérő neve: Derecske Város Önkormányzata 
 
 Címe: 4130 Derecske Köztársaság út 87. 
 Kapcsolattartó: Bakó István polgármester
 Telefon: +36 54 410 078
 Fax: :+36 54 410 002
 E-mail: derecskephti@t-online.hu, derecskephaj@gmail.com 
 
2.) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, a közbeszerzési eljárás fajtája: 
 
„Learn  The  Natura”  című,  HURO/1001/333/1.3.1  azonosító  számú  projekthez  kapcsolódó  PR 
tevékenység ellátása, szervezése, lebonyolítása. A részletes feladat meghatározást az ajánlattételi 
felhívás 10. sz. melléklete szerinti közbeszerzési műszaki (feladat) leírás tartalmazza. 
 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
 
 Fő szójegyzék

Fő tárgy 79416000-3

 
A közbeszerzési eljárás fajtája: Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos eljárás.
 
3.) A szerződés meghatározása: Megbízási szerződés 
 
4.) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 
 
Szerződéskötéstől  a  2012.  október  31-ig,  de  legalább,  illetve  legkésőbb  a  projekt  Záró 
beszámolójának a Közreműködő szervezet általi hiánymentes elfogadásáig köteles ellátni.
 
5.) A teljesítés helye: Derecske város közigazgatási területe  
 
6.) Többváltozatú ajánlat, rész ajánlattételi lehetősége: 
 
Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat, illetve a rész ajánlattétel lehetőségét kizárja. Ajánlattevő csak és 
kizárólag a Műszaki  dokumentációban meghatározott  minőségi  és mennyiségi  előírások szerinti 
tartalmú ajánlatot terjeszthet elő. 
 
7.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
 
A szolgáltatás  finanszírozása  a  HURO  program  támogatásával,  valamint  az  ajánlatkérő  saját 
forrásából történik. 
 
A támogatási  szerződés  a  megvalósítási  feladatok finanszírozására  a  jelen közbeszerzési  eljárás 
megkezdésének időpontjában már megkötésre került.  



 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar (HUF). 
 
Fizetési feltételek: Előleg nyújtására nincs lehetőség. 
Fizetési  ütemezés:  a  Megbízott  a  Szerződésben  foglalt  feladatok  ellátásáért  a  teljesített  és  a 
Megbízó által leigazolt tevékenysége alapján jogosult a díjazásra. A Megbízott a teljesítést követően 
egy számla benyújtására jogosult.
 
Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az 
elismerés megtagadásáról  legkésőbb az ajánlattevőként  szerződő fél  teljesítésétől,  vagy az erről 
szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban köteles nyilatkozni.
 
A számla kiegyenlítése a Kbt. 130.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint a számla ajánlatkérő általi 
kézhezvételének napját követő 30 napon belül az ajánlattevő számlájára történő banki átutalással 
történik. 
 
8.) Kizáró okok: 
 
Az  eljárásban  nem lehet  (közös)  ajánlattevő,  alvállalkozó,  és  nem vehet  részt  az  alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben foglalt kizáró 
okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet (közös) ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § 
(2) bekezdésben foglalt kizáró okok fennállnak.  
 
8.1.) Kizáró okok megkövetelt igazolási mód:  
 
- A kizáró okok fenn nem állásáról a (közös) ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdésében és a 
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltak alapján cégszerűen aláírt nyilatkozatban 
kell nyilatkoznia, a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontját azonban a 310/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet  12. §-ában foglaltak alapján a 2. § i)  pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell  
igazolni. 
 
-  Ajánlattevő  ajánlatában  köteles  nyilatkozni  arról,  hogy  a  szerződés  teljesítéséhez  nem  vesz 
igénybe  a  Kbt.  56.  §  szerinti  kizáró  okok  hatálya  alá  eső  alvállalkozót,  valamint  az  általa 
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró 
okok hatálya alá. (Kbt. 58. § (3)  bek.) 
 
9.) Pénzügyi-gazdasági alkalmasság: 
 
Alkalmatlannak minősül a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, amennyiben 
 
-  a  számviteli  jogszabályok  szerinti  beszámolója  szerint  a  2009-2010.  évek  vonatkozásában  a 
mérleg szerinti eredmény egynél több évben negatív.  
 
9.1.) Pénzügyi-gazdasági alkalmasságnál megkövetelt igazolási mód: 
 
Amennyiben a beszámoló ingyenesen elérhető a céginformációs szolgálat honlapján (http://www.e-
beszamolo.kim.gov.hu/ címen), akkor nem szükséges a beszámoló csatolása az ajánlatban.
 
Amennyiben a beszámoló nem érhető el a céginformációs szolgálat honlapján, úgy ajánlattevő a 
2009-2010. évekre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját 
(mérleg, eredmény kimutatás) ajánlatában csatolja.



 
A 310/2011. (XII.23.)  Korm. rendelet  14.§ (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell  a 
működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló 
nyilatkozatot.
 
10.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:  
 
Alkalmatlannak minősül a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:  
 
- az ajánlattételi felhívás megküldésétől (2012.05.03.) visszafelé számított megelőző három évben 
teljesített legalább 2 db, legalább összesen nettó 500 000 Ft értékű megbízással, a közbeszerzés 
tárgyának megfelelő /PR tevékenység/ szolgáltatás kapcsán.
 
10.1.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasságnál megkövetelt igazolási mód: 
            
Az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb, a 
közbeszerzés tárgyának megfelelő, legjelentősebb szállításainak ismertetése az alábbiak szerint: 
-          a  szerződést  kötő  másik  fél  megnevezése  (kontaktszemély  megnevezése,  elérhetősége 
(telefon- és faxszám)
-          szolgáltatás tárgya
-          teljesítés ideje (év, hónap, nap)
-          ellenszolgáltatás összege (nettó Ft)
 
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 16. § (5) 
bekezdése szerint az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolást arról, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
 
11.) A Kbt.  55.  §  (5)  bekezdése  szerint  ajánlattevő  az  előírt  alkalmassági  követelményeknek 
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet 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 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 ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben 
támaszkodhat:
a)     ha  az  alkalmasság  igazolásakor  bemutatott,  más  szervezet  által  rendelkezésre  bocsátott 
erőforrásokat  a  szerződés  teljesítése  során  ténylegesen  igénybe  fogja  venni  és  ennek  módjáról 
nyilatkozik,  ilyen  nyilatkozatnak  tekintendő az  is,  ha  a  szervezet  alvállalkozóként  megjelölésre 
került, vagy
b)    ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások 
teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő  nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés 
során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé 
teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy
c)    a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, 
ha  az  ajánlattevő  ajánlatában  benyújtja  az  alkalmasság  igazolásában  részt  vevő  más  szervezet 



nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal 
az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének 
elmaradásával  vagy  hibás  teljesítésével  összefüggésben  érte,  és  amely  más  biztosítékok 
érvényesítésével nem térült meg.
 
12.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben), szerzői jog: 
 
Késedelmes  teljesítése  esetén  kötbér  kerül  megállapításra.  Késedelmes  teljesítése  esetén  a  napi 
kötbér mértéke 20.000 Ft/nap. A teljes kötbér értéke a nettó megbízási díj összegére vetítve annak 
maximum 5%-a lehet.
 
A teljesítés  elmaradásával  kapcsolatos  igényekre  kikötött  biztosítékot  ajánlattevőnek  abban  az 
időpontban  kell  rendelkezésre  bocsátania,  amelytő  kezdve  a  biztosítékkal  biztosított  esemény 
bekövetkezhet.  Ajánlattevőként  szerződő  fél  választása  szerint  az  előírt  pénzösszegnek  az 
ajánlatkérőként  szerződő  fél  fizetési  számlájára  történő  befizetéssel  vagy  bankgarancia 
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó 
– kötelezvénnyel.
Ajánlattevőnek a biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkozni 
kell (Kbt. 126. § (5) bek.)
 
Szerzői jog:
A szerződés  alapján  készített  dokumentáció  szerzői  jogvédelem alá  tartozó  alkotás  (1999.  évi 
LXXVI. törvény), így a teljesítés során keletkező szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megbízó 
területi  korlátozás  nélküli,  határozatlan  idejű,  kizárólagos  és  harmadik  személynek  átadható 
felhasználási  jogot  szerez,  továbbá  jogot  szerez  az  alkotás  (terv)  átdolgozására  is.  A létrejövő 
szerzői jogi védelem alá eső művek, alkotások a Megbízó tulajdonába kerülnek, az abban foglaltak 
a Megbízó szellemi tulajdonát képezik. 
 
13.)  Az  ajánlatok  értékelési  szempontja: a  Kbt.  71.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  alapján  a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
Ajánlatkérő az ajánlatokat, az ajánlatkérő által létrehozott Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe 
véve, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szerint értékeli.
 
 
 
14.) Ajánlattételi határidő: 
 
Dátum: 2012/05/23 Időpont: 10.00 óra 
 
15.) Az ajánlat benyújtásának címe: 
 
Helyszín: Derecske Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal „B” épület Tanácskozó terem, 4130 
Derecske, Köztársaság út 87. szám
 
16.) Az ajánlattétel nyelve: magyar 
Az ajánlat a magyar nyelven kívül más egyéb nyelven nem nyújtható be. Tekintettel arra, hogy az 
ajánlattétel  nyelve  a  magyar,  az  ajánlatban  csatolt  minden  idegen  nyelven  kiállított 
okirat/dokumentum/ igazolás/nyilatkozat mellé csatolni kell azok ajánlattevő által készített,  vagy 
készítetett  magyar  nyelvű fordítását  is.  Ajánlatkérő erre  tekintettel  idegen,  vagy részben idegen 
nyelvű okiratot  nem fogad el.  Az ajánlatnak tartalmaznia kell  ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 
képviselőjének  nyilatkozatát  az  idegen  nyelven  kiállított  dokumentumok  magyar  nyelvre 



fordításának az eredetivel való egyezőségéről (szöveghűségéről). Amennyiben a fordítás nem felel 
meg  az  idegen  nyelven  kiállított  okirat/dokumentum/igazolás/nyilatkozat  tartalmának,  akkor  az 
hamis nyilatkozatnak minősül, amelynek jogkövetkezményeit ajánlattevő köteles viselni.
 
17.) Az ajánlat felbontásának helye, ideje:  
 
Dátum: 2012/05/23 Időpont: 10:00 óra 
 
Helyszín: Derecske Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal „B” épület Tanácskozó terem, 4130 
Derecske, Köztársaság út 87. szám
 
Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor kerül sor.
-          Az  ajánlatok  bontásakor  a  Kbt.-ben  meghatározott  kötelező  adatok  kerülnek  a  jelen 
ajánlattételi felhívás mellékletében meghatározott felolvasólapról ismertetésre.
-          Az  ajánlatok  formai  és  tartalmi  érvényességének  további  vizsgálatára  az  értékelési 
időszakban kerül sor.
 
18.) Az ajánlatok felbontásán jelen lévő személyek: 
 
A Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott  szervek és személyek lehetnek jelen az ajánlatok 
bontásánál az ott meghatározottak szerint. 
 
19.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlatkérő  az  ajánlattételi  felhívásban  meghatározott  feltételekhez,  az  ajánlattevő  pedig  az 
ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama a 
tárgyalások befejezésétől számított 30 nap.
 
20.) Az eljárás tárgyalásos-e: Igen
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás tartásával bírálja el.
 
Az  ajánlatkérő  és  az  ajánlattevők  közötti  tárgyalások  arra  irányulnak,  hogy  az  ajánlatkérő  a 
legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést.
 
A Kbt. 95. § (2) bekezdése értelmében a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban kizárólag az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő(k) tehet(nek) ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely 
ajánlattételre  felhívott  gazdasági  szereplő  olyan  gazdasági  szereplővel  tegyen  közös  ajánlatot, 
amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
 
A Kbt. 96. § (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározott 
feltételekhez,  az  ajánlattevő  pedig  az  ajánlatához  a  tárgyalások  befejezésének  időpontjától  van 
kötve. 
 
Az  ajánlatkérő  az  ajánlattevőkkel  együttesen  kíván  tárgyalni.  Ha  az  ajánlatkérő  az  eljárás 
eredményét  kihirdette,  a  szerződést  az  ajánlattételi  felhívásnak  és  az  ajánlatnak  a  tárgyalás 
befejezéskori tartalma szerint kell megkötni.
 
Ajánlatkérő egy tárgyalást tart (szükség szerint folytatólagosan). Az ajánlatkérő elsősorban az
alábbiakban meghatározott kérdésekben/feltételekben kíván az ajánlattevővel tárgyalni:
- ajánlati ár
- szerződéses feltételek.
 



Ajánlatkérő  szóban közli,  hogy az  ajánlattevő ajánlatában szereplő  szerződéses  feltételek  és  az 
ellenszolgáltatás közül melyekről szükséges tárgyalni, továbbá közli ennek indokát, és elvárásait a 
módosítással kapcsolatosan.
 
Ajánlattevő a tárgyaláson ajánlatát módosíthatja.
 
A  tárgyalás  helyszíne:  Derecske  Város  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatal  „B”  épület 
Tanácskozó terem, 4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám
 
A tárgyalás  tervezett  időpontja:  a  bontást  követő 6.  munkanap  (2012.06.01.),  10.00  órai 
kezdettel. 
 
Ajánlatkérő a tárgyalást megelőzően a tárgyalás időpontjáról kizárólag annak esteleges változása 
esetén  küld  külön  értesítést.  Az  esetleges  folytatólagos  tárgyalás(ok)  időpontját  ajánlatkérő  a 
megelőző tárgyaláson közli.  Ajánlatkérő szükség esetén  a  tárgyalási  fordulók között  módosított 
ajánlatot kér be ajánlattevőktől.
 
Ajánlattevőnek  a  tárgyaláso(ko)n  -  az  írásban  benyújtott  ajánlat  véglegesítése  érdekében  –  az 
ajánlattételre  teljes  jogkörrel  bíró  személlyel(kel)  kell  képviseltetnie  magát.  Amennyiben  a 
képviseleti  jogosultság  az  ajánlatból  kétséget  kizáró  módon  nem  állapítható  meg,  úgy  az 
ajánlattevőt képviselő személynek közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazást  kell  eredeti  vagy  hiteles  másolati  példányban  becsatolnia,  amely  szerint  az 
ajánlattevő képviseletében eljárva az ajánlattételre teljes jogkörrel rendelkezik, jognyilatkozata az 
ajánlattevőt teljes hatállyal kötelezi. A meghatalmazást a meghatalmazónak és a meghatalmazottnak 
is alá kell írnia. Ajánlattevőknek a tárgyaláson – ha az ajánlatot módosítja - nyilatkoznia kell, hogy 
az előterjesztett ajánlata mely tartalmával, illetőleg ajánlatának mely elemeivel kapcsolatban kíván 
módosító  nyilatkozatot  tenni.  Nyilatkozatának  egyértelműnek  és  értékelhetőnek  kell  lennie.  Ha 
ajánlattevő  nem  vesz  részt  a  tárgyalási  fordulón,  illetve  tárgyalásokon,  úgy  elesik  az  ajánlat 
változtatásának  lehetőségétől  és  az  ajánlattételi  határidőig  benyújtott  ajánlata  lesz  az  elbírálás 
alapja.
Az  ajánlatkérő  minden  egyes  tárgyalási  fordulóról  jegyzőkönyvet  készít,  amelyet  a  tárgyalás 
befejezésekor ajánlatkérő és ajánlattevők aláírásukkal hitelesítenek, és azt ajánlatkérő a Kbt. 92. § 
(4) bekezdése szerint kézbesíti.
 
21.) Hiánypótlás lehetőségének biztosítása: 
 
Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerint biztosít lehetőséget a hiánypótlásra. 
 
22.) Az ajánlatok benyújtásának módja, és formai előírások: 
 
1.)  Az ajánlatokat  egy eredeti  és kettő  másolati  példányban írásban és zártan kell  benyújtani  a 
felhívásban  megadott  címre  közvetlenül  vagy  postai  úton  az  ajánlattételi  határidő  lejártáig.  A 
példányokon  meg  kell  jelölni,  hogy „eredeti”  illetve  „másolat”.  A példányok  esetleges  eltérése 
esetén az eredeti példány számít mértékadónak. 
2.) A borítékokat az alábbi felirattal kell ellátni: „Ajánlat –„Learn The Natura PR feladatok” - 
Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig.” 
3.)  Az ajánlat  eredeti  példányát  zsinórral,  lapozhatóan össze kell  fűzni,  a csomót matricával  az 
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről 
erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás egy része a matricán legyen. 
4.) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget 
vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A 
címlapot  és  a  hátlapot  (ha  vannak)  nem  kell,  de  lehet  számozni.  Az  ajánlatkérő  az  ettől 



kismértékben  eltérő  számozást  (  p.  egyes  oldalaknál  a  /A,  /B  oldalszám)  elfogadja,  ha  a 
tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. 
5.)  Az  ajánlatot  az  oldalszámokat  is  tartalmazó  tartalomjegyzékkel  ellátva  kell  benyújtani.  A 
tartalomjegyzék az ajánlat elején kerüljön becsatolásra. 
6.) Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy alkalmasság igazolásában 
részt vevő gazdaságok szereplő által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia 
az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek 
aki(k) erre jogosultak. 
7.) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha 
annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat esetleges 
elirányításából, elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. 
8.) Az ajánlat felbontásakor a Felolvasólap lap minta szerinti adatok kerülnek ismertetésre. (Kbt. 
62.§ (3) bek.) 
 
23.) Egyéb információk: 
 
1.)  Ajánlatkérő  a  Kbt.  96.  §  (2)  bekezdése  alapján  dokumentációt  nem  készít,  a  szerződési 
feltételeket és műszaki leírást ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban adja meg.
 
2.)  Az  ajánlattevő  az  ajánlattételi  felhívásban  foglaltakkal  kapcsolatban  írásban  kiegészítő 
(értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a Kbt. 45. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, 
amelyre  ajánlatkérő  a  kérés  beérkezését  követően  ésszerű  határidőn  belül,  de  az  ajánlattételi 
határidő lejárta előtt legkésőbb 3 nappal adja meg a kiegészítő tájékoztatást.
Minden  kiegészítő  tájékoztatás  kérést  e-mail-en  doc  formátumban  kell  eljuttatni  az 
ajánlatkérőnek  a  derecskephti@t-online.hu és  a  derecskephaj@gmail.com címre  és  a  +36 
54 410-002 telefax számra.
 
Ajánlatkérő  felhívja  az  ajánlattevő  figyelmét  arra,  amennyiben  a  kiegészítő  tájékoztatás  iránti 
kérelmet  a  válaszadási  határidőt  megelőző  harmadik  napnál  később nyújtották  be,  a  kiegészítő 
tájékoztatást  az  ajánlatkérőnek  csak  akkor  kell  megadnia,  ha  a  tájékoztatás  elkészítése  és 
határidőben történő megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges.
 
3.)  Ajánlattevő  nyilatkozzon,  hogy  a  felhívás  feltételeit  elfogadja  a  Kbt.  60.  §  (3)  bekezdése 
értelmében. 
 
4.)  Ajánlattevő  ajánlatában  nyilatkozzon,  hogy  a  kis-  és  középvállalkozásokról,  fejlődésük 
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e a Kbt. 60. § 
(5) bekezdése értelmében. 
 
5.) Az ajánlattevő ajánlatában jelölje meg a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti adatokat. 
 
6.)  Az  ajánlatba  becsatolandó  ajánlattevő,  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  meghaladó 
mértékben igénybe venni  kívánt  alvállalkozó,  valamint  az  alkalmasság igazolásában részt  vevő 
gazdasági szereplőnek – az ajánlattételi határidő időpontjánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat 
egyszerű másolata, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, az 
esetleges  változásbejegyzési  kérelem  másolatát  és  az  annak  érkeztetéséről  a  cégbíróság  által 
megküldött igazolás másolatát is csatolni kell, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány 
egyszerű másolata. 
 
7.) Az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i) egyszerű másolatban. 
 
8.) Ajánlattevő nyilatkozzon az ajánlati kötöttségre vonatkozóan, mely a tárgyalások befejezésétől 
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számított 30 nap. 
 
9.)  Az  ajánlatkérő  csak  az  eljárás  nyertesével  kötheti  meg  a  szerződést,  vagy  –  a  nyertes 
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot  tevőnek 
minősített  szervezettel  (személlyel),  ha  őt  az  ajánlatok  elbírálásáról  szóló írásbeli  összegzésben 
megjelölte.
 
10.) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását, de 
közös  ajánlattétel  esetén  a  közös  ajánlattevőket  a  jelen  eljárásban  teljes  jogkörrel  képviselő 
ajánlattevőt  meg  kell  jelölni,  és  az  ajánlatukhoz  csatolniuk  kell  a  közös  egyetemleges 
felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét képező megállapodást a dokumentációban
meghatározott minimális tartalmi követelményeknek megfelelően.
 
11.) Pályázati hivatkozás: a beszerzés „Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttműködési 
Program keretében meghirdetett HURO 1001 azonosító számú pályázat” keretén belül valósul meg. 
(Kbt. 38. § (3) t)
 
12.) Az ajánlatok munkanapokon 8 – 16 óra, pénteki munkarend esetében 8 – 12 óra, az ajánlattételi 
határidő napján 8 – 10 óra között  nyújtható be az ajánlattételi  felhívás 15.  pontjában megadott 
címre.
 
13.)  Az  ajánlatban  benyújtott  dokumentumokat  a  Kbt.  36.  §  (3)  bekezdése  alapján  egyszerű 
másolatban is be lehet nyújtani.
 
14.) Ajánlattevőnek ajánlatában be kell adni az egyösszegű ajánlati ár bontását beárazva.
Az egyösszegű ajánlati ár alátámasztására készült ajánlati ár kalkulációját a 11. számú mellékletben 
található táblázat szerinti bontásban kell elkészíteni. Az árkalkulációt úgy kell táblázatos formában 
bemutatni,  hogy  abból  az  egyes  szerződéses  tevékenységek  egységárai  és  mennyiségei 
egyértelműen megállapítható legyen.
 
15.) Az ajánlat kidolgozásának feltételei:
 
15.1.) Az ajánlat tartalmi és formai követelményei
Az ajánlatokat az alábbi tartalommal, sorrendben, formában és terjedelemben szükséges elkészíteni:
1. Borító
2. Tartalomjegyzék az oldalszámok meghatározásával
3. Cégszerűen aláírt és kitöltött felolvasólap a mellékelt minta alkalmazásával. (1. sz. melléklet)
4. Az ajánlattevő cégszerűen aláírt kifejezett nyilatkozata a Kbt. 60. § (3) bekezdés tekintetében 
hogy  nyertessége  esetén  a  szerződést  a  Kbt.,  az  ajánlattételi  felhívásban  és  az  ajánlatában 
szereplőek maradéktalan betartásával teljesíti,  a Kbt. 60. § (5) bekezdés tekintetében mikro-, kis 
vagy középvállalkozásnak minősül (2. sz. melléklet.)
5. Az ajánlattevő cégszerűen aláírt kifejezett nyilatkozatában a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja 
tekintetében meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót 
kíván igénybe venni, valamint nyilatkozni kell a  Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókról, 
valamint  a  közbeszerzésnek  azon  a  százalékos  arányáról,  amelynek  teljesítésében  a  megjelölt 
alvállalkozók közre fognak működni. (3. sz. melléklet)
6. A Kbt. 55. § (5) és 55. § (6) bekezdésben meghatározott igazolásokat ajánlattevő ajánlatában 
köteles benyújtani. (4. sz. melléklet)
7.  Az  ajánlatba  becsatolandó  ajánlattevő, közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  meghaladó 
mértékben igénybe venni  kívánt  alvállalkozó,  valamint  az  alkalmasság igazolásában részt  vevő 
gazdasági szereplőnek – az ajánlattételi határidő időpontjánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat 



egyszerű másolata, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, az 
esetleges  változásbejegyzési  kérelem  másolatát  és  az  annak  érkeztetéséről  a  cégbíróság  által 
megküldött igazolás másolatát is csatolni kell, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány 
egyszerű másolata.
8. Az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i) másolatban.
9. Kizáró okok igazolása  az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) cégszerűen 
aláírt nyilatkozatban. (5. sz. melléklet)
10. Ajánlattevő cégszerűen aláírt kifejezett nyilatkozata a Kbt. 58. § (3) bekezdése tekintetében. (6. 
sz. melléklet)
11.  Pénzügyi-gazdasági  alkalmasság  igazolása  az  ajánlattevőnek  (közös  ajánlattétel  esetén  az 
ajánlattevők)  és  az  alkalmasság  igazolásában  részt  vevő  gazdasági  szereplő  2009-2010.  évekre 
vonatkozó  saját  vagy  jogelődje  számviteli  jogszabályok  szerinti  beszámolójának  (mérleg, 
eredménykimutatás)  egyszerű  másolatának  benyújtása,  amennyiben  azok  az 
http://www.ebeszamolo.kim.gov.hu/ adatbázisban nem szerepelnek.
12. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában 
részt vevő gazdasági szereplő:
- az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző három évben a közbeszerzés 
tárgya  /PR  tevékenység  ellátása/  szerinti  legjelentősebb  szállításainak  ismertetését  tartalmazó 
referencia nyilatkozat (7. sz. melléklet)
13.  Az  ajánlattevő  (közös  ajánlattétel  esetén  az  ajánlattevők)  cégszerűen  aláírt  kifejezett 
nyilatkozata az ajánlati kötöttségről (8. sz. melléklet)
14. Az ajánlattevő  nyilatkozata a biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról.  (9. sz. 
melléklet)
15. Ajánlattevő ajánlatához csatolja az ajánlati ár bontását beárazva. 
 
16.) Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a 
Ptk. szabályai az irányadók.
 
24.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2012/05/03/



1. számú melléklet
 

FELOLVASÓLAP MINTA
 

Derecske Város Önkormányzata ajánlatkérő
által indított

„Learn The Natura” című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR 
tevékenység ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásához

 
 
Ajánlattevő neve:
 
Ajánlattevő címe:
 
Ajánlattevő képviselője:
 
Ajánlattevő telefonszáma:
 
Ajánlattevő telefaxszáma:
 
Ajánlattevő e-mail címe:
 
Az ajánlat számszerűsíthető adatai:
 
 
Az ajánlattevő által 
ajánlott
egyösszegű ajánlati 
ár:
 

Nettó ajánlati ár
(Ft)

ÁFA
(Ft)

Bruttó ajánlati ár
(Ft)

   

 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
 
 
 
 
___________________________
Cégszerű aláírás
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



2. számú melléklet
 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
 

a Kbt. 60. § (3), (5) bekezdés tekintetében
 
 
Alulírott  …………………………….…,  mint  a(z)  ……………………..……(cégnév,  székhely) 
önálló1 /  együttes1 cégjegyzésre  jogosult  képviselője  Derecske  Város  Önkormányzata  mint 
ajánlatkérő által a „Learn The Natura” című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez 
kapcsolódó PR tevékenység ellátása” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy
 

…………………………………… ajánlattevő
 
- Az Ajánlattételi felhívásban foglalt feltételeket megismertem és az abban foglaltakat elfogadom, 
nyertességünk esetén a szerződést az ajánlatkérővel megkötöm és kötelezettséget vállalok egyben a 
szerződés szerződésszerű teljesítésére is az ajánlat részét képező ajánlati áron.
 
- Nyilatkozom arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 
XXXIV. törvény szerint cégünk
 
- mikrovállalkozásnak1 minősül (vagy)
- kisvállalkozásnak1 minősül (vagy)
- középvállalkozásnak1 minősül (vagy)
- hatálya alá nem tartozik1

 
- Nyilatkozom továbbá, hogy tekintetünkben változásbejegyzési eljárás
-          nincs folyamatban1

 
-          van folyamatban1

Amennyiben ilyen eljárás van folyamatban, akkor a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelem másolatát és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát az 
ajánlathoz csatoljuk.
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
 
 
 
___________________________
Cégszerű aláírás
 
 
 
1 a megfelelő aláhúzással jelölendő

 
 



3. számú melléklet
NYILATKOZAT

a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti
 
Alulírott  …………………………….…,  mint  a(z)  ……………………..……(cégnév,  székhely) 
önálló2 /  együttes2 cégjegyzésre  jogosult  képviselője  Derecske  Város  Önkormányzata  mint 
ajánlatkérő által a „Learn The Natura” című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez 
kapcsolódó PR tevékenység ellátása” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy
 

…………………………………… ajánlattevő
 
1.) a Kbt. 40. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében, a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő 
szerződés  teljesítéséhez  a  közbeszerzés  alábbi  részeinek  teljesítése  érdekében  kívánunk 
alvállalkozót igénybe venni: 2
 

Az érintett közbeszerzési rész/részek felsorolása:

 

 

 
 
2.) a Kbt. 40. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében, a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő 
szerződés teljesítéséhez nem kívánunk alvállalkozót igénybe venni. 2
 
1.) a Kbt. 40. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében, a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékében az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, és az 
alábbiak  szerint  adjuk  meg  a  Kbt.  40.  §-a  (1)  bekezdésének  a)  pontja  alatt  megjelölt  részek 
százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek:2

A közbeszerzés értékének 
10%-át meghaladó 
mértékben bevonni kívánt 
alvállalkozók megnevezése:

A
 megjelölt alvállalkozó által 
teljesítendő közbeszerzési 
rész (részek) megadása 
(Kbt.40.§ (1) bekezdés a) 
pontjában megjelölt rész)

A megjelölt alvállalkozó által 
teljesített közbeszerzési rész 
(részek) százalékos 
aránya[1]:

   

   

   
 
2.) a Kbt. 40. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében, a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékében nem kívánunk alvállalkozó(ka)t igénybe venni. 2
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
 
___________________________
Cégszerű aláírás
 
2 a megfelelő aláhúzással jelölendő 



4. számú melléklet
 

NYILATKOZAT
a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalásához

 
Alulírott  …………………………….…,  mint  a(z)  ……………………..……(cégnév,  székhely) 
önálló1 / együttes1 cégjegyzésre jogosult képviselője jelen nyilatkozattal kötelezettséget vállalok 
arra,  hogy Derecske  Város  Önkormányzata  mint  ajánlatkérő  által  a  „Learn  The  Natura”  című, 
HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység ellátása” tárgyban 
indított  közbeszerzési  eljárásban  a(z)  ……………………………………………….  (neve) 
……………………………………….. (székhelye) ajánlattevő részére az alábbi
 
a) pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményekhez:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

(az alkalmassági feltétel pontos megnevezése)
az erőforrás(oka)t az alábbiak szerint biztosítjuk:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
 
Nyilatkozom továbbá,  hogy az  ajánlattevő  fizetésképtelensége  esetére  kezességet  vállalunk  az 
ajánlatkérő  mindazon kárának  megtérítésére,  amely az  ajánlatkérőt  az  ajánlattevő  teljesítésének 
elmaradásával  vagy  hibás  teljesítésével  összefüggésben  érte,  és  amely  más  biztosítékok 
érvényesítésével nem térült meg.
 
b) műszaki-szakmai alkalmassági követelményekhez:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

(az alkalmassági feltétel pontos megnevezése)
az erőforrás(oka)t az alábbiak szerint biztosítjuk:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
 
Jelen nyilatkozattal kötelezettséget vállalunk arra, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés 
teljesítéséhez  szükséges  erőforrások  rendelkezésre  állnak  majd a  szerződés  teljesítésének 
időtartama alatt, ezáltal a szerződés teljesítéséért a fentiek tekintetében felelősséget vállalunk.
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap)                            ________________________
Cégszerű aláírás
 
1 a megfelelő aláhúzással jelölendő



5. számú melléklet
 

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)

56. § (1) és (2) bekezdés tekintetében
 
Alulírott  …………………………….…,  mint  a(z)  ……………………..……(cégnév,  székhely) 
önálló1 /  együttes1 cégjegyzésre  jogosult  képviselője  Derecske  Város  Önkormányzata  mint 
ajánlatkérő által a „Learn The Natura” című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez 
kapcsolódó PR tevékenység ellátása” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy
 

…………………………………… ajánlattevő
nem tartozik
 
- a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-j) pontok, a k) pont ka)-kb) alpontjai hatálya alá, azaz:
 
a)  végelszámolás  alatt  áll,  vagy  vonatkozásában  csődeljárás  elrendeléséről  szóló  bírósági  végzést 
közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő  
személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben 
van; 
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
c)  gazdasági,  illetve  szakmai  tevékenységével  kapcsolatban  jogerős  bírósági  ítéletben  megállapított 
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek 
tevékenységét  a jogi  személlyel  szemben alkalmazható büntetőjogi  intézkedésekről  szóló 2001.  évi  CIV.  
törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje 
alatt, vagy 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, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított  
időtartam végéig; 
g)  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény 50.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével
ga)  a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két 
évnél  nem  régebben  jogerőre  emelkedett  közigazgatási,  vagy  annak  felülvizsgálata  esetén  bírósági 
határozatban  megállapított  és  munkaügyi  bírsággal  vagy  az  adózás  rendjéről  szóló  törvény  szerinti  
mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy 
gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó 
munkáltatói  kötelezettség  elmulasztásával  összefüggésben  két  évnél  nem  régebben  jogerőre  emelkedett 
közigazgatási  vagy  annak  felülvizsgálata  esetén  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, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, 
költségvetési  csalás,  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  eljárás  eredményeként  2010.  szeptember  15-ét  követően  kötött  szerződésével 
kapcsolatban  az  alvállalkozója  felé  fennálló  (vég-  vagy részszámlából  fakadó)  két  éven  belül  született  
jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-
ot  meghaladó részét,  az  ilyen  határozatban  megállapított  fizetési  határidőn belül  nem teljesítette,  annak 
ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; 



j)  az adott eljárásban előírt  adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat,  
vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 
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 adóilletősége szerinti  országban 
kedvezményesebben  adózna  (a  jövedelemre  kifizetett  végleges,  adó-visszatérítések  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.
 
- a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjának kc) alpontjára tekintettel  nyilatkozom:
 
-  olyan társaságnak minősülünk, melyet  nem jegyeznek szabályozott tőzsdén; erre tekintettel,  a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó 
lakóhelye:1
 

Név Állandó lakóhely

  

  

  

  
 
-  olyan  társaságnak  minősülünk,  melyet  nem  jegyeznek szabályozott 
tőzsdén, és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosunk nincs; 1
 
-  olyan  társaságnak  minősülünk,  amelyet  szabályozott  tőzsdén 
jegyeznek.1

 
 
- a Kbt. 56. § (2) bekezdésére tekintettel ezúton nyilatkozom továbbá, hogy:
 
-  nincs  olyan  jogi  személy  vagy  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező 
szervezet, amely vállalkozásunkban közvetetten vagy közvetlenül több, 
mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik;1
 
-  az alábbi jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
vállalkozásunkban  közvetetten  vagy  közvetlenül  több,  mint  25  %-os 
tulajdoni  résszel  vagy  szavazati  joggal  rendelkezik,  és  annak 
vonatkozásában  a  Kbt.  56.  §  (2)  bekezdésében  hivatkozott  kizáró 
feltételek nem állnak fenn1 / fennállnak1: 

 
 
 



Név Cím
(székhely/lakóhely)

Jogi személy-e
(igen/nem)

Közvetlenül több, mint 
25%-os tulajdoni 

résszel vagy szavazati 
joggal rendelkezik 

(igen/nem)

    

    

    
 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
 
___________________________
Cégszerű aláírás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 a megfelelő aláhúzással jelölendő
 
  



6. számú melléklet
 
 
 

NYILATKOZAT
a Kbt. 58. § (3) bekezdés tekintetében

 
 
 
Alulírott  …………………………….…,  mint  a(z)  ……………………..……(cégnév,  székhely) 
önálló1 /  együttes1 cégjegyzésre  jogosult  képviselője  Derecske  Város  Önkormányzata  mint 
ajánlatkérő által a „Learn The Natura” című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez 
kapcsolódó PR tevékenység ellátása” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy
 
 

…………………………………… ajánlattevő
 
 
 
A szerződés  teljesítéséhez  nem vesz igénybe a  Kbt.  56.  §  szerinti  kizáró okok hatálya  alá  eső 
alvállalkozót.
Nyilatkozom továbbá, hogy az alkalmasság igazolására igénybevett más szervezet nem tartozik az 
56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
 
 
___________________________
Cégszerű aláírás
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a megfelelő aláhúzással jelölendő
 



7. számú melléklet
 
 

REFERENCIANYILATKOZAT
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 15. § (3) bekezdése 

(szolgáltatás megrendelése) tekintetében
 
Alulírott  …………………………….…,  mint  a(z)  ……………………..……(cégnév,  székhely) 
önálló1 /  együttes1 cégjegyzésre  jogosult  képviselője  Derecske  Város  Önkormányzata  mint 
ajánlatkérő által a „Learn The Natura” című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez 
kapcsolódó PR tevékenység ellátása” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy
 
 
……………………………………  ajánlattevő*  /  az  alkalmasság  igazolásában  részt  vevő 
gazdasági szereplő* 
 
az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző három évben a közbeszerzés 
tárgya /PR tevékenység ellátása/ szerinti legjelentősebb szállításai az alábbiak voltak:
 

S.sz. A szerződést kötő másik 
fél megnevezése

(kontaktszemély 
megnevezése, 
elérhetősége (telefen és 
faxszám)

Szolgáltatás
tárgya

Teljesítés
ideje

(év, hónap, nap)

Ellenszolgáltatás  
összege

(nettó Ft)

1.     

2.     

3.
….stb.

    

 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
 
___________________________
Cégszerű aláírás
 
 
 
 
 
 
 
 
* a nem kívánt rész törlendő
1 a megfelelő aláhúzással jelölendő



8. számú melléklet
 
 
 

NYILATKOZAT
az ajánlati kötöttségről

 
 
 
 
Alulírott  …………………………….…,  mint  a(z)  ……………………..……(cégnév,  székhely) 
önálló1 /  együttes1 cégjegyzésre  jogosult  képviselője  Derecske  Város  Önkormányzata  mint 
ajánlatkérő által a „Learn The Natura” című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez 
kapcsolódó PR tevékenység ellátása” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy
 
 

…………………………………… ajánlattevő
 

vállalja,
 
 
- hogy az ajánlati kötöttség időtartama a tárgyalások befejezésétől számított 30 napig tart,
 
- az ajánlatának ajánlati kötöttség ideje alatti változtathatatlanságát.
 
 
 
 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
 
 
 
___________________________
Cégszerű aláírás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 a megfelelő aláhúzással jelölendő
 
 



9. számú melléklet
 
 
 

NYILATKOZAT
 
 
Alulírott  …………………………….…,  mint  a(z)  ……………………..……(cégnév,  székhely) 
önálló1 /  együttes1 cégjegyzésre  jogosult  képviselője  Derecske  Város  Önkormányzata  mint 
ajánlatkérő által a „Learn The Natura” című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez 
kapcsolódó PR tevékenység ellátása” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy
 

…………………………………… ajánlattevő
 
 
 
-          a Kbt. 126. § (5) bekezdésének megfelelően a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre 
kikötött biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátását vállalja.
 
 
 
 
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
 
 
 
___________________________
Cégszerű aláírás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 a megfelelő aláhúzással jelölendő
 

 
 
 
 
 



10. számú melléklet
 

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI (FELADAT) LEÍRÁS
 
1.) Előzmények
 
Derecske Város Önkormányzata nyertes pályázatot nyújtott be a Magyarország-Románia Határon 
átnyúló Együttműködési Program keretében meghirdetett HURO 1001 azonosító számú pályázati 
kiírásra. 
 
Ajánlatkérő  a  „Learn  The  Natura”  című,  HURO/1001/333/1.3.1  azonosító  számú  projekthez 
kapcsolódó PR tevékenység ellátásához külső szakértő céget keres.
 
2.) Elvégzendő feladatok
 
a)      A nyertes  ajánlattevő  feladata  a  projekt  eredményeit  bemutató  kiadvány  elkészítése.  A 
kiadvány A5oldal méretű, 32 oldalas, színes, magyar és román nyelvű kétnyelvű brosúra. Az 1-1 
oldal terjedelmű összefoglaló rész angol, magyar és román nyelvű. 
 
A nyertes ajánlattevő feladatai:
- elkészíttetni a szakértőkkel a szakmai anyagot magyar nyelven,
- az elkészült anyagot lektorálja a Hortobágyi Nemzeti Park szakértőivel,
- elvégzi a fordítást román és angol nyelvekre,
-  elvégzi  a  brosúra  szerkesztését,  tördelését,  nyomdai  előkészítését,  a  nyomdai  előkészítés  4 
színben, 300 DPI felbontásban történik,
- a terméket Adobe Acrobat (pdf) formátumban CD-n/vagy DVD-n kell átadni 2 példányban.
 
b)      Sajtótájékoztató (záró-rendezvény): 1 darab
- meghívó készítése,
      - jelenléti ív készítése,
      - fotódokumentáció készítése,
      - sajtóanyag (közlemény)
      - a sajtótájékoztató keretében sajtó és a meghívottak részére állófogadás szervezése
 
c)      Újsághirdetés:
- 1 darab fizetett hirdetés megjelentetése a helyi lapban
 
d)     A projektben résztvevők részére póló biztosítása (promotional materials):
- 100 db póló biztosítása, a pólókat projekt és program logóval kell ellátni
 
e)      Webpage (internetes honlap): 1 darab
- a projektet bemutató internetes honlap biztosítása
 
f)       Célcsoport szállítása:
-  célcsoport  (2 x 25 fő) szállítása a projektben résztvevő települések (Derecske-Hegyközcsatár) 
között, 4 alkalommal (oda-vissza út egy alkalomnak számít)
 
 



11. számú melléklet
 
 
 
 

Feladat meghatározása Mennyiség
 

Projekt eredményeit bemutató kiadvány 2 darab CD/vagy DVD

Sajtótájékoztató (záró-rendezvény) 1 darab

Újsághirdetés 1 darab

A  projektben  résztvevők  részére  póló 
biztosítása (promotional materials)

100 darab

Webpage (internetes honlap) 1 darab

Célcsoport szállítása 4 alkalom
 

[1] Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen 
arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. Ha egy gazdasági 
szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés – 
részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés – teljesítésében, akkor nem lehet 
alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) és a szerződés teljesítése során közös 
ajánlattevőként (a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában részvételre jelentkezőként) kell, hogy szerepeljen. [Kbt. 
26. §] 


