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1. BEVEZETÉS

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

– ajánlattételi felhívás;

– az ajánlat benyújtására vonatkozó feltételek;

– a kiírási feltételek és mellékletei;

– adott esetben az eljárást megindító hirdetmény vagy egyéb közzétételi intézkedések;

– valamint egy mintaszerződés és megrendelőlap és mellékletei;

E kiírási feltételek az alábbi mellékleteket tartalmazzák, amelyek e feltételek szerves részét
képezik:

I. melléklet: Műszaki leírás

II. melléklet: Az Európai Parlament környezetvédelmi politikája

III. melléklet: Nyilatkozat a kizárási és kiválasztási kritériumokról

IV A. melléklet: Árlista

IV B melléklet: Referencia árlista

V. melléklet: A beszállító pénzügyi adatlapja

VI. melléklet: Gazdasági szereplők csoportosulásaira vonatkozó adatlap

VII. melléklet: Nyilatkozat az alvállalkozókról

VIII. melléklet: Nem alkalmazandó

IX. melléklet: Az ajánlat elküldésekor az ajánlatot tartalmazó belső és külső borítékokra
ragasztandó címke



3/37

I. RÉSZ – ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

2. A közbeszerzés tárgya

Az Európai Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 2012.
október 25-i, 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseinek
megfelelően az Európai Parlament úgy határozott, hogy közzéteszi a jelen ajánlattételi felhívást,
melynek célja oktatási és kapcsolódó feladatok ellátása „Az Európai Parlament Nagykövet-
Iskolája” elnevezésű oktatási program keretében.

3. A KÖZBESZERZÉS LEÍRÁSA, CÉLJA ÉS BECSÜLT ÉRTÉKE

A Tájékoztatási Irodák Igazgatósága oktatási programot bonyolít le, amelynek címzettjei a
középiskolák és szakiskolák tanulói. Az oktatási program elnevezése: Az Európai Parlament
Nagykövet-Iskolája. A program célja a fiatalok figyelmének felkeltése Európa és az európai
parlamenti demokrácia iránt, aktív ismereteket nyújtva nekik az Európai Unióról és különösen az
Európai Parlamentről. Ennek során nem pusztán az Európai Unióra vonatkozó tényeket tanítanak
nekik, hanem azt is megtapasztalhatják, hogy mit jelent európai polgárnak lenni: mit jelent az EU
a hétköznapi életben, és mit tehetnek a fiatalok annak biztosításáért, hogy a jövő Európája olyan
legyen, amilyennek ők szeretnék. Az Európai Parlament Nagykövet-Iskolája programban részt
vevő diákok és tanárok ismerik az európai polgári szerepvállalás kínálta lehetőségeket és az
Európai Parlament szerepét a döntéshozatali folyamatban. Ily módon a cél a fiatalok
felvilágosítása arról, hogy milyen cselekvési lehetőségeik vannak, és hogy többek között
megértsék a 2019-es európai parlamenti választásokon való szavazás jelentőségét.

Az Európai Parlament Nagykövet-Iskolája program zökkenőmentes lebonyolításának biztosítása
érdekében az Európai Parlament olyan szerződő felet keres, aki támogatja majd az Európai
Parlament Tájékoztatási Irodáját (a továbbiakban: EPTI) a tanárok felkészítésében, az iskolák
értékelésében és támogatásában, valamint az ezen oktatási program keretében kapcsolódó egyéb
feladatok teljesítésében.

Az Európai Parlament Nagykövet-Iskolája program lefolytatásáról minden résztvevő iskolában
legalább egy tanár gondoskodik. E tanároknak előbb felkészítő, majd továbbképzésben kell
részesülniük a program működéséről, az Európai Parlament szerepéről és tevékenységeiről,
valamint arról, hogy miként tanítandók az uniós ügyek és más vonatkozó témák. E képzések
nyújtásában részt vesznek az EPTI munkatársai, egy vagy több európai parlamenti képviselő,
valamint – oktatási szakértőként és facilitátorként – a szerződő fél A tanárok megkapják majd a
vonatkozó tananyagot is.

Az Európai Parlament Nagykövet-Iskolája oktatási program keretében a következő
tevékenységeket kell megvalósítani:

 A részt vevő tanár/tanárok, illetve az iskolának a program végrehajtásában közreműködő
más munkatársai az iskolában a program végrehajtásáért felelős „Szenior Nagykövetek”
szerepét töltik be.

 A részt vevő tanár meghatározott számú diákot jelöl ki „Junior Nagykövetté”, és az ő
feladatuk az, hogy a többi diák számára közvetítsék az európai parlamenti demokrácia
legfőbb üzeneteit. Emellett az EU-val kapcsolatos más feladatokat is ellátnak, például az
Európa-nap ünnepségeinek szervezésével, európai vásárokkal vagy játékokkal
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összefüggésben, és kapcsolatfelvételt kezdeményeznek európai parlamenti képviselőkkel,
más iskolákkal, szervezetekkel, polgármesteri hivatalokkal stb.

 A Szenior Nagykövet végigkalauzolja a diákokat az EU-val kapcsolatos tananyagokon,
és biztosítja, hogy a Junior Nagykövetek megoszthassák az európai intézményekről és az
Európai Parlamentről szerzett ismereteiket osztálytársaikkal, bátorítást nyújtva nekik
ahhoz, hogy aktív európai polgár váljon belőlük.

 A Szenior Nagykövet a Junior Nagykövetekkel közösen iskolán belüli és kívüli
tevékenységeket is szervez az iskolában szervezett európai tevékenységek kapcsán. Ilyen
lehet például egy európai parlamenti képviselővel folytatott vita vagy előadások
különböző – például a környezetvédelemre, az emberi jogokra és a mezőgazdaságra
vonatkozó – uniós politikákról.

 A Szenior Nagykövet a Junior Nagykövetek segítségével uniós „infópontot” hoz létre,
ami Európának és az európai intézményeknek szentelt információs és tevékenységi pont
(ez magában foglalhat brosúrákat, honlapot, közösségimédia-kapcsolatokat és egyéb
tájékoztatási anyagot).

 A Szenior Nagykövet a Junior Nagykövetekkel közösen minden évben, lehetőleg az
Európa-nap, azaz május 9. környékén Európa-nap rendezvényt szervez. Ez például lehet
egy európai vásár, ahol mindenféle európai terméket árulnak, európai zenei fesztivál,
vitaverseny uniós témában.

 Amennyiben az iskolarenddel összeegyeztethető, a tanár és a diákok aktívan követik az
Európai Parlament Facebook/Twitter honlapjának valamennyi frissítését. A tanár hírek,
blogok, fényképek, videófelvételek stb. on-line elhelyezésére buzdítja a tanulókat. Ez
opcionális tevékenység.

A részt vevő iskolákat a szerződő fél értékelés céljából évente legalább egyszer meglátogatja
vagy a székhelyéről értékeli. E látogatásokon jelen lehet az Európai Parlament Tájékoztatási
Irodájának egy alkalmazottja. A látogatás során a Szenior Nagykövettel és a Junior
Nagykövetekkel konzultálva meg kell állapítani, hogy a részt vevő iskola milyen mértékben
hajtotta végre a fent említett tevékenységeket. Az értékelő jelentést a képzés nyújtójának kell
elkészítenie, és az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájának kell jóváhagynia.
Ezt követően az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájával egyeztetve meg kell állapítani, hogy
az iskola kielégíti-e a program követelményeit, és hogy a kívánt tevékenységeket kielégítően
végrehajtotta-e. Amennyiben igen, úgy az iskola megkapja „Az Európai Parlament Nagykövet-
Iskolája” minősítést, és egy plakettel tüntetik ki, amely az iskolaépületben egy prominens helyen
kiállítható. A minősítés ünnepélyes kihirdetésé az érintett iskolával egyeztetett helyszínen tartják.
Az ünnepségen a minősítést megszerző iskolák vesznek részt. Az ülésen a Nagykövetek
diplomákat kapnak, az iskola pedig plakettet. Ezen felül a legjobb iskola tanulói egy strasbourgi
utazáson vehetnek részt az Európai Parlament Euroscola programjának vagy az Európai Ifjúsági
Rendezvény (EYE)  keretében, a tanárok pedig egy brüsszeli vagy strasbourgi szemináriumra
kapnak meghívást

Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája biztosítja a megfelelő egyensúlyt a programban
résztvevő középiskolák és szakiskolák között. .

Az elképzelések szerint minden tanévben legalább 10 új iskola csatlakozik a programhoz. Ezért a
részt vevő iskolák száma minden évben növekedni fog.
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A szerződés teljes futamideje legfeljebb 36 hónap, 3 tanév keretében. A szerződés teljesítése nem
kezdődhet meg a keretszerződés aláírása előtt. A szerződés bármely meghosszabbítására csak a
szerződésben előírt feltételek mellett kerülhet sor.

A szerződés teljes értéke legfeljebb 48.000 euró.

4. TÁRGYALÁS

Az ajánlatkérő szervek az eredeti ajánlatok alapján tárgyalás nélkül is odaítélhetik a szerződést.

5. GAZDASÁGI SZEREPLŐK CSOPORTOSULÁSAI

Amennyiben az ajánlat benyújtója gazdasági szereplők csoportosulása, az ajánlathoz kötelezően
ki kell tölteni és mellékelni kell a VI. mellékletet.

Gazdasági szereplők együttesen is nyújthatnak be ajánlatot. Az Európai Parlament fenntartja
magának a jogot arra, hogy az ajánlatot elnyerő csoportosulásnak feltételül szabja, hogy
meghatározott gazdasági társasági formát öltsön, ha ez a szerződés megfelelő végrehajtásához
szükséges. Ezt a feltételt az Európai Parlament a közbeszerzés odaítélésének folyamata során
bármikor, de minden esetben még a szerződés aláírása előtt közli.

A gazdasági szereplők csoportosulásának legkésőbb a szerződés aláírásáig – amennyiben elnyeri
a szerződést – igazolnia kell gazdasági társasági formáját. E gazdasági társasági forma az
alábbiak egyike lehet:

- valamelyik tagállamban elismert jogi személyiséggel rendelkező jogalany;

- jogi személyiség nélküli jogalany, amely azonban kielégítő módon biztosítja az Európai
Parlament szerződéses érdekeinek védelmét (az érintett tagállamtól függően ez lehet
például konzorcium vagy ideiglenes társulás);

- az együttműködési formát biztosító képviseleti meghatalmazás vagy azzal egyenértékű
dokumentum valamennyi tag általi aláírása.

A gazdasági csoportosulás tényleges jogállását az ajánlathoz csatolt, a csoportosulás tagjai által
aláírt dokumentum vagy megállapodás igazolja.

Kivételes esetben e dokumentumokat vagy megállapodásokat az ajánlat benyújtási határidejét
követően is meg lehet küldeni és/vagy módosítani lehet, de semmiképpen sem az ajánlattételi
felhívás eredményének az ajánlattevőkkel való közlését követően. Az Európai Parlament
fenntartja magának a jogot, hogy elutasítsa az ajánlatot, ha a csoportosulás tagjai közötti
megállapodás tartalmát az eljárás során módosítják, ha az nem rendelkezik a csoportosulás
tagjainak egyetemleges felelősségéről vagy ha a benyújtott ajánlat nem tartalmaz egyetlen jogi
értékkel bíró megállapodást sem.

Az Európai Parlament más, a fentiektől eltérő gazdasági társasági formákat is elfogad azzal a
feltétellel, hogy e gazdasági társaságok biztosítják a tagok egyetemleges felelősségét és
összeegyeztethetők a szerződés teljesítésével. Ugyanakkor az Európai Parlament a gazdasági
csoportosulásokkal kötendő szerződésben kifejezetten utal a tagok egyetemleges felelősségének
fennállására. Ezen túlmenően az ajánlatkérő fenntartja azt a jogát, hogy szerződésben írja elő a
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tagok képviseletére, többek között a nevükben számla kiállítására is felhatalmazott megbízott
kinevezésére vonatkozó kötelezettséget.

Amennyiben az ajánlatot gazdasági szereplők csoportosulásai nyújtják be, pontosan fel kell
tüntetniük a csoport minden egyes tagjának szerepét, képesítéseit és szakmai tapasztalatait. A
gazdasági szereplők, akik az ajánlatra vonatkozóan egyetemleges felelősséget vállalnak, az
ajánlatot együttesen nyújtják be.

Gazdasági szereplők csoportosulása esetében minden egyes tagnak igazolnia kell, hogy joga van
a közbeszerzési eljárásban való részvételhez (választhatóság), valamint bizonyítania kell a
kizárási és a kiválasztási kritériumoknak való megfelelését. A kiválasztási feltételek tekintetében
az Európai Parlament figyelembe veheti a csoportosulás egyéb tagjainak alkalmasságát is, amikor
megállapítja, hogy az ajánlattevő rendelkezik-e a szerződés teljesítéséhez szükséges eszközökkel.
Ebben az esetben a tagok kötelezik magukat, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
eszközöket egymás rendelkezésére bocsátják.

6. ALVÁLLALKOZÓK ALKALMAZÁSA

Alvállalkozók alkalmazása megengedett.

Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozó(k) szolgáltatását veszi igénybe, az ajánlathoz kötelezően
ki kell tölteni és mellékelni kell a VII. mellékletet.

Az ajánlatban lehetőség szerint szerepelnie kell, hogy az ajánlattevő a szerződés mely részének
teljesítését kívánja alvállalkozóra bízni, és meg kell nevezni az alvállalkozókat. Az odaítélési
eljárás és a szerződés teljesítése során az Európai Parlament fenntartja magának a jogot , hogy
megkövetelje, hogy az ajánlattevők tájékoztassák őt a javasolt alvállalkozó(k) pénzügyi,
gazdasági, technikai és szakmai teljesítményéről. Az Európai Parlament igényt tarthat az annak
megítéléséhez szükséges bizonyítékokra, hogy az alvállalkozók esetében nem áll-e fenn a
meghatározott kizárási feltételek valamelyike. Az ajánlattevőket tájékoztatják arról, hogy a
javasolt alvállalkozók nem lehetnek a költségvetési rendelet 106., 107 és 109. cikkében leírt, az
Európai Unió közbeszerzési eljárásaiból való kizárást okozó helyzetben.

Az Európai Parlamentnek jogában áll elutasítani azokat az alvállalkozókat, akik nem tesznek
eleget a kiválasztási feltételeknek (lásd 12. pont), és/vagy akik esetében a kizárási kritériumok
(lásd 11. pont) bármelyike fennáll.

A szerződő félnek ugyanakkor tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet, ha az ajánlatában nem
szereplő módon utólag alvállalkozókat kíván alkalmazni. Az engedélyezésre jogosult tisztviselő
fenntartja magának a jogot, hogy elfogadja vagy elutasítsa a javasolt alvállalkozót. Ennek
elbírálásához az engedélyezésre jogosult tisztviselő igényt tarthat az annak megítéléséhez
szükséges bizonyítékokra, hogy az alvállalkozó(k) eleget tesznek-e a meghatározott feltételeknek.
Az Európai Parlament az engedélyt mindig írásban adja meg.

Amennyiben a közbeszerzési szerződést olyan ajánlattevőnek ítélik oda, aki ajánlatában
alvállalkozókat szerepeltet, úgy a szerződés egyben alvállalkozó alkalmazását is megengedi.

7. VÁLTOZATOK

Változatok benyújtása nem megengedett.
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8. ÁRAK

Az árak rögzített árak és nem módosíthatók.

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 3. cikke értelmében az
árajánlatot hozzáadottérték-adótól és más egyenértékű közvetett adóktól mentesen kell megtenni.

Az árajánlatnál feltétel, hogy az átalánydíj legyen, mindent magába foglaljon és euróban legyen
megadva, olyan országok esetében is, melyek nem tagjai az euróövezetnek. Az ez utóbbi
országokból származó ajánlattevők esetében az ajánlatot nem lehet módosítani az árfolyamok
változása miatt. Az árfolyam kiválasztása az ajánlattevő feladata, és ő vállalja az annak
változásából adódó kockázatokat is.

9. KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK1

Az Európai Parlament környezetvédelmi politikája

Amennyiben az ajánlattevő elnyeri a szerződést, kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés
teljesítése során szigorúan betartja a hatályos környezetvédelmi jogszabályokat. Ezzel
kapcsolatban megjegyzendő, hogy az Európai Parlament a 2009. november 25-i 1221/2009/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az EMAS környezetvédelmi irányítási
rendszert alkalmazza. E tekintetben az engedélyezésre jogosult szervezeti egység ezen kiírási
feltételek II. mellékletében további információkat közöl2. A szerződés elnyerőjének
gondoskodnia kell arról, hogy az Európai Parlament számára dolgozó valamennyi munkatársa
ismerje az Európai Parlament által általánosságban az EMAS programjáról és a konkrét
környezetvédelmi intézkedésekről átadott információkat is. A szerződés elnyerője az Európai
Parlament felszólítására köteles igazolni, hogy a szerződéses munkálatokban közreműködő
minden személy megkapta a (technikai, biztonsági és környezetvédelmi szempontból) szükséges
és megfelelő képzést a biztonsági szabályok betartása, valamint a használandó berendezések és
termékek megfelelő kezelése tekintetében, ideértve a helytelen kezelés esetén vagy egyéb
szükséghelyzetben megteendő intézkedéseket is.

10. ESÉLYEGYENLŐSÉGET TÁMOGATÓ POLITIKA

Amennyiben az ajánlattevő elnyeri a szerződést, kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés
teljesítése során a megkülönböztetésmentesség és egyenlőség európai uniós Szerződésekben
szereplő elve teljes körű alkalmazásának biztosításával az egyenlőséget és a sokszínűséget
elősegítő politikát folytat. A szerződés elnyerője vállalja, hogy olyan munkakörnyezetet teremt,
tart fenn és támogat, amely nyílt, befogadó, tiszteletben tartja az emberi méltóságot, az
esélyegyenlőség elveit, és három fő prioritást tart szem előtt:

- férfiak és nők közötti egyenlőség;

- fogyatékossággal élők alkalmazása és integrálása;

1 E cikk rendelkezéseit csak a 60 000 EUR értéket meghaladó közbeszerzések esetében kell alkalmazni.
2 a kiírási feltételekhoz csatolni kell az EMAS koordinátornak az alábbi webcímen megtekinthető, 2008.

november 17-i feljegyzésében (GEDA D(2008) 68533) előírt dokumentumokat:
http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/intranet/webdav/site/refin/shared/admin_live_finance/budget_public_mar
kets/models_letters_specifications/emas_internalinstructions/emas_internalinstructions.pdf
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- a munkaerő-felvétel előtt álló minden lehetséges nemi, faji, etnikai származáson, valláson
vagy meggyőződésen, hátrányon, koron és szexuális orientáción alapuló akadály és ilyen
alapokon történő mindennemű potenciális hátrányos megkülönböztetés felszámolása.
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II. RÉSZ – KIZÁRÁSI, KIVÁLASZTÁSI ÉS ODAÍTÉLÉSI KRITÉRIUMOK

11. KIZÁRÁSI KRITÉRIUMOK

A költségvetési rendelet kizárási kritériumokról és azok alkalmazásáról szóló 106., 107. és 108.
cikkének teljes szövege megtalálható az Európai Unió Hivatalos lapjában (L-286, 2015.10.30., 1-
29.o.) Az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, hogy nincsenek a fenti cikkekben említett helyzetek
egyikében sem.

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

1. Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében az ajánlatkérő szerv köteles kizárni az e
rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokban való részvételből azt a gazdasági
szereplőt, aki:

a) csődeljárás, fizetésképtelenségi vagy felszámolási eljárás alatt áll, a vagyonát
végelszámoló vagy bíróság kezeli, a hitelezőkkel csődegyezséget kötött, üzleti
tevékenységét felfüggesztette, vagy a nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló
eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van;

b) jogerős ítélet vagy jogerős közigazgatási határozat megállapította, hogy megszegte a
székhelye szerinti ország joga, az ajánlatkérő szerv országának joga, illetve a szerződés
teljesítési helye szerinti ország joga alapján fennálló, adófizetési vagy
társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségét;

c) jogerős ítélet vagy jogerős közigazgatási határozat megállapította, hogy súlyos szakmai
kötelezettségszegést követett el azáltal, hogy megsértette a szakmai tevékenységére
vonatkozó törvényeket, rendeleteket vagy etikai normákat, vagy a szakmai hitelességét
befolyásoló, szándékosságra vagy súlyos gondatlanságra utaló jogellenes magatartást
tanúsított, beleértve különösen az alábbiakat:

i) csalárd vagy gondatlan módon félrevezető információt szolgáltatott a kizárási okok
fennállásának vagy a kiválasztási szempontok teljesülésének ellenőrzése céljából,
vagy a szerződés teljesítése során;

ii) a verseny torzítása céljából megállapodást kötött más gazdasági szereplőkkel;

iii) szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat sértett;

iv) a közbeszerzési eljárás során megkísérelte befolyásolni az ajánlatkérő szerv
döntéshozatali folyamatát;

v) olyan bizalmas információkat próbált megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket
biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban;
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d) jogerős ítélet megállapítása szerint elkövette az alábbiak valamelyikét;

i) csalás, az 1995. július 26-i tanácsi jogi aktusban kidolgozott, az Európai Közösségek
pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikkének értelmében3;

ii) korrupció, az 1997. május 26-i tanácsi jogi aktusban4 kidolgozott, az Európai
Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő
korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény 3. cikkében és a 2003/568/IB tanácsi
kerethatározat5 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint, valamint az
ajánlatkérő szerv országa, a gazdasági szereplő székhelye szerinti ország, illetve a
szerződés teljesítési helye szerinti ország jogi rendelkezéseiben meghatározott
korrupció;

iii)bűnszervezetben való részvétel, a 2008/841/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkében
meghatározottak szerint6;

iv)pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás, a 2005/60/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 1. cikkében meghatározottak szerint7;

v) terrorista bűncselekmények vagy terrorista tevékenységekkel összefüggő
bűncselekmények, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat8 1., illetve 3. cikkében
meghatározottak szerint, vagy ilyen bűncselekményre való felbujtás, bűnsegély vagy
kísérlet az említett határozat 4. cikkében foglaltak szerint;

vi)gyermekmunka vagy az emberkereskedelem egyéb formái, a 2011/36/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkében meghatározottak szerint9;

e) a költségvetésből finanszírozott valamely szerződés teljesítése során lényeges
hiányosságokkal teljesítette a főbb kötelezettségeit, ami a szerződés idő előtti
felmondásához, kötbér kivetéséhez vagy más szerződéses szankciókhoz vezetett, vagy
amit az engedélyezésre jogosult tisztviselő, az OLAF vagy a Számvevőszék tárt fel az
ellenőrzések és vizsgálatok folyamán;

f) jogerős ítélet vagy jogerős közigazgatási határozat megállapítása szerint a 2988/95/EK,
Euratom tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdése értelmében vett szabálytalanságot
követett el.10

2. Az ajánlatkérő szervnek ki kell zárnia a gazdasági szereplőt, ha az említett gazdasági
szereplő ügyviteli, ügyvezető vagy felügyelő testületének valamely tagja, illetve az érintett
gazdasági szereplő tekintetében képviseleti, döntéshozatali vagy ellenőrzési jogkörrel

3 HL C 316., 1995.11.27., 48. o.
4 HL C 195., 1997.6.25., 1. o.
5 A Tanács kerethatározata (2003. július 22.) a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről (HL

L 192., 2003.7.31., 54. o.).
6 A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L

300., 2008.11.11., 42. o.)
7 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. október 26-i 2005/60/EK irányelve a pénzügyi rendszereknek a

pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről (HL L 309.,
2005.11.25., 15. o.).

8 A Tanács 2002/475/IB kerethatározata (2002. június 13.) a terrorizmus elleni küzdelemről (HL L 164.,
2002.6.22., 3. o.).

9 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. április 5-i 2011/36/EU irányelve az emberkereskedelem megelőzéséről,
és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat
felváltásáról (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.).

10 A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek
védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).
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rendelkező valamely személy az (1) bekezdés c)–f) pontjában említett valamelyik helyzetben
vagy helyzetekben van. Az ajánlatkérő szervnek abban az esetben is ki kell zárnia a
gazdasági szereplőt, ha a gazdasági szereplő kötelezettségeiért korlátlan felelősséggel tartozó
valamely természetes vagy jogi személy az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett
valamelyik helyzetben vagy helyzetekben van.

3. Az ajánlatkérő szerv (...) nem zárhat ki egy gazdasági szereplőt a közbeszerzési eljárásban
való részvételből, amennyiben:

a) a gazdasági szereplő az e cikk (8) bekezdésében meghatározott korrekciós
intézkedéseket hozott, igazolva ezzel a megbízhatóságát. Ez a pont nem vonatkozik az
ezen cikk (1) bekezdése d) pontjában említett esetre;

b) ez a szolgáltatásnyújtás folytonossága érdekében, korlátozott időtartamra, az e cikk (8)
bekezdésében meghatározott korrekciós intézkedések meghozataláig elengedhetetlen;

c) a kizárás (…) aránytalan lenne.

Ezenkívül az e cikk (1) bekezdésének a) pontja nem vonatkozik áruk különösen kedvező
feltételek melletti, az üzleti tevékenységét véglegesen felszámoló szállítótól, vagy
fizetésképtelenségi eljárás, csődegyezség vagy ahhoz hasonló, a nemzeti jogban
meghatározott eljárás keretében a felszámolótól történő beszerzésére.

(…)

4. A (7) bekezdésben említett, a kizárást indokoló helyzetet orvosló intézkedések különösen az
alábbiak lehetnek:

a) a kizárást indokoló helyzet okainak feltárására szolgáló intézkedések, valamint konkrét
technikai, szervezeti és személyzeti intézkedések a gazdasági szereplő üzleti
tevékenységének területén, amelyek alkalmasak a magatartás korrekciójára és ismételt
előfordulásának megelőzésére;

b) bizonyíték, miszerint a gazdasági szereplő intézkedéseket hozott azon károk megtérítése
vagy helyreállítása érdekében, amelyeket a kizárást indokoló helyzetet eredményező
tényezők okoztak az Uniónak, sértve annak pénzügyi érdekeit;

c) bizonyíték, miszerint a gazdasági szereplő megfizette a valamely illetékes hatóság által
kirótt bírságot, illetve az (1) bekezdés b) pontjában említett bármely adót vagy
társadalombiztosítási járulékot, illetve gondoskodott azok megfizetéséről.

A költségvetési rendelet 107.cikke (részletek): az alábbiakban csak az 1. és 2. szakaszt vesszük
át.

Elutasítás egy adott közbeszerzési eljárás során

1. Az ajánlatkérő szerv egy adott közbeszerzési eljárásban nem ítélhet oda szerződést olyan
gazdasági szereplőnek, aki vagy amely:

a) a költségvetési rendelet 106. cikkével összhangban megállapított, kizárást indokoló
helyzetben van;

b) az eljárásban való részvétel feltételeként megkövetelt információk tekintetében
megtévesztő információt szolgáltatott vagy elmulasztotta ezen információk benyújtását;
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c) korábban részt vett a közbeszerzési dokumentumok előkészítésében, ha ez olyan
versenytorzulást von maga után, amely máskülönben nem orvosolható.

2. A valamely gazdasági szereplő adott közbeszerzési eljárásban való részvételének
elutasításáról szóló határozat meghozatala előtt az ajánlatkérő szerv köteles lehetőséget
biztosítani a gazdasági szereplőnek észrevételei benyújtására, kivéve ha az elutasítást az (1)
bekezdés a) pontja szerinti, a gazdasági szereplő kizárására vonatkozó, az észrevételeinek
megvizsgálását követően hozott határozattal indokolták.

Az ajánlattévő felkérést kap, hogy töltse ki a kizárási kritériumokat tartalmazó III. mellékletet. 11

Kizárási kritériumok szerinti értékelés

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

2. Együttes ajánlattétel esetén a csoport valamennyi tagjának be kell nyújtania a nyilatkozatot.

3. Az Európai Parlament fenntartja a jogot, hogy a pályázatot elnyerő jelölttől/ajánlattevőtől
megkövetelje az igazoló dokumentumok benyújtását12, akinek az alábbi igazoló
dokumentumokat a szerződés odaítéléséről szóló előzetes értesítést követő tizenöt naptári
napon belül, és a szerződés aláírását megelőzően kell benyújtania:

- a büntetlen előéletet igazoló friss keletű erkölcsi bizonyítvány, vagy ennek hiányában az
állandó lakóhelye szerinti ország jogi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott, ezzel
egyenértékű friss okmány, amely igazolja, hogy a szerződés megkötésére kiválasztott
gazdasági szereplő esetében a költségvetési rendelet 106. cikke (1) bekezdésének a), c), d)
vagy f) pontjában említett kizáró okok egyike sem áll fenn; ugyanez alkalmazandó a
költségvetési rendelet 106. cikkének (4) bekezdésében említett szereplőkre is;

- az érintett állam illetékes hatósága által frissen kibocsátott igazolás arról, hogy az
ajánlattevő esetében nem áll fenn a költségvetési rendelet 106. cikk (1) bekezdésének a)
és b) pontjában leírt helyzet;

- amennyiben az érintett országban nem adják ki a fent említett dokumentumokat vagy
igazolásokat, illetve a költségvetési rendelet 106. cikkében említett egyéb kizárási
esetekben, helyettesítheti azokat az érdekelt félnek az állandó lakhelye szerinti ország
igazságügyi vagy közigazgatási hatósága, közjegyzője vagy minősített szakmai testülete
előtt eskü alatt tett, vagy – ennek hiányában – egyéb ünnepélyes nyilatkozata;

4. Az írásos bizonyítékok benyújtására vonatkozóan a (3) bekezdésben előírt követelmény nem
áll fenn, ha e bizonyítékokat az Európai Parlament egy másik közbeszerzési eljárása során
már benyújtották, és amennyiben a szóban forgó dokumentumok kiállításának időpontja nem
haladja meg az egy évet és azok még érvényesek. Az ajánlattevő ilyen esetben felelőssége
tudatában nyilatkozik arról, hogy az igazoló dokumentumokat egy korábbi, hivatkozott
közbeszerzési eljárás során már benyújtotta, és hogy helyzetében semmilyen változás nem
történt.

11 A III. melléklet helyettesíthető az egységes európai közbeszerzési dokumentummal.
12 Azt, hogy az ajánlattevő nem kerül kizárásra, az alkalmazási szabályok 141. cikkének (2) bekezdése értelmében

nem kötelező igazoló dokumentumokkal alátámasztani.
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12. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

Az ajánlattévő felkérést kap, hogy töltse ki a kiválasztási kritériumokat tartalmazó III.
mellékletet.

12.1. Jogi és szabályozási alkalmasság

Amennyiben alkalmazható a nemzeti jogi előírásokkal összhangban, az ajánlattevőnek az alábbi
feltételek közül legalább egynek meg kell felelnie:

(a) Szerepel érdemleges szakmai nyilvántartásban vagy cégnyilvántartásban, kivéve a
nemzetközi szervezeteket;

b) A szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében rendelkezik olyan
engedéllyel, amely igazolja, hogy a székhelye szerinti országban engedélyezett számára a
szerződés végrehajtása, vagy meghatározott szakmai szervezet tagja.

12. 2. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság

Az ajánlattevőnek megfelelő technikai és szakmai alkalmassággal kell rendelkeznie, amelynek
révén végre tudja hajtani a közbeszerzési szerződést, az abban szereplő rendelkezések
betartásával. Ha az ajánlattevő által benyújtott információk alapján az Európai Parlament
kétségbe vonja az ajánlattevő pénzügyi alkalmasságát, vagy ha az elégtelennek bizonyul a
közbeszerzési szerződés teljesítéséhez, az ajánlat elutasítható és az ajánlattevő nem jogosult
semmilyen pénzügyi ellentételezésre.

A jelen ajánlattételi felhívásban meghirdetett közbeszerzési szerződés kapcsán az Európai
Parlament megkövetel az ajánlattevőktől egy meghatározott minimális pénzügyi és gazdasági
alkalmasságot, amit az alábbi szempontok alapján értékel:

- legalább 32.000 euró üzleti forgalom,

Az ajánlattevőknek nem kell gazdasági és pénzügyi alkalmasságukat bizonyító dokumentumokat
benyújtaniuk. Az ajánlat benyújtása nyilatkozatnak minősül, miszerint a szerződés teljesítéséhez
rendelkezésükre állnak a szükséges kapacitások.

Az Európai Parlament fenntartja magának a jogot, hogy bármikor bekérje az ajánlattevők valós
alkalmasságát bizonyító dokumentumokat. Amennyiben azok nem érik el a kiírási feltételekben
megkövetelt értékeket, vagy amennyiben az ajánlattevők nem szolgálnak bizonyítékokkal, az
Európai Parlament kizárja az ajánlattevőket a közbeszerzésben való részvételből, és a vonatkozó
pénzügyi szabályoknak megfelelően szankciókat alkalmaz.

12.3. Technikai és szakmai alkalmasság

Az ajánlattevőnek olyan technikai és szakmai alkalmassággal kell rendelkeznie, amelynek révén
végre tudja hajtani a közbeszerzési szerződést, az abban szereplő rendelkezések betartásával. Ha
a benyújtott információk alapján az Európai Parlament kétségbe vonja az ajánlattevő technikai és
szakmai alkalmasságát, vagy ha az elégtelennek bizonyul a közbeszerzési szerződés
teljesítéséhez, az ajánlat elutasítható és az ajánlattevő nem jogosult semmilyen pénzügyi
ellentételezésre.

A jelen ajánlati felhívásban meghirdetett közbeszerzési szerződés kapcsán az Európai Parlament
az alábbi technikai és szakmai alkalmasságot várja el az ajánlattevőktől:
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 legalább hároméves tapasztalat a közbeszerzési eljárásban igényelthez hasonló
képzési/felkészítési szolgáltatásban;

 javaslat projektvezetőre és az adott célcsoportokkal foglalkozó, oktatási szakterületen
tevékenykedő legalább 3 főből álló szakértői csapatra, akiknek bizonyíthatóan van
gyakorlata középfokú oktatási intézményekben végzett tanításban, különösen a
szakképzési ágazatban. E tanítási gyakorlatnak legalább hat évet kell felölelnie, amiből
legalább négy évet az utóbbi tíz év folyamán, szakmai képzést nyújtó középfokú
iskolában kell bizonyítani.;

 az oktatási szakértőknek bizonyíthatóan megfelelő tudással kell rendelkeznie az európai
intézmények és az uniós szabályozás terén; legalább a projektvezető igazolhatóan
rendelkezzen 3 éves tapasztalattal az EU-s témák oktatásában;

 a magyar nyelv folyékony tudása, valamint az írott és beszélt angol jó ismerete.

A gazdasági szereplők technikai és szakmai alkalmasságát a nyújtandó szolgáltatások, illetve az
elvégzendő munka jellege, mennyisége, valamint az eszközök fontossága és felhasználása
függvényében az alábbi dokumentumok alapján értékelik:

a) Az elmúlt két évben nyújtott főbb szolgáltatások felsorolása, feltüntetve azok dátumát és
megrendelőjét;

b) a projektvezető és a javasolt oktatási szakértők szakmai életrajza.

c)  a fent említett nyelvek ismeretét igazoló bármely dokumentum (bizonyítványok, diplomák
stb.)

13. ODAÍTÉLÉSI KRITÉRIUMOK

A szerződést a legjobb ár-minőség aránnyal bíró ajánlatnak ítéljük oda.

Az ajánlatokat a következő kritériumok alapján értékelik:

- Ár (a IV. B melléklet Referencia Árlista részében feltüntetett árak teljes összege );

- 1. minőségi kritérium:

Az ajánlat minősége és következetessége az elvárt szolgáltatások tekintetében. Az
ajánlattevőknek általános leírást kell szolgáltatniuk a célok elérése érdekében általuk javasolt
megközelítésről. Azonosítják az igényelt szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos főbb
nehézségeket is és a javasolt megoldásokat.

- 2. minőségi kritérium:

A szerződő félnek tanár-továbbképzési mintaprogramot kell benyújtania arról, miként tanítható
az Európai Parlament, különösen az európai parlamenti demokrácia és az európai polgárság, és
ennek során részletesen ismertetnie kell a kitűzött célokat, az elvárt eredményeket, a tervbe vett
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tevékenységeket, valamint a képzési és az értékelési módszereket. Ennek során példákkal kell
szemléltetni mindazon tevékenységeket, amelyek kreatív/innovatív tevékenységeknek
tekinthetők, és közvetlenül megfelelnek a diákok és a tanárok szükségleteinek és érdekeinek.

A különböző kritériumok súlyozása az alábbiak szerint történik:

- 1. minőségi kritérium legfeljebb 30 pont (legalább 18 pont elérendő)

- 2. minőségi kritérium legfeljebb 70 pont (legalább 42 pont elérendő)

A következő szakaszba – az ár értekelésbe – csak azok az ajánlatok vonhatók be, amelyek az 1.
és 2. minőségi kritériumok alapján összesítve legalább 60 pontot szereztek (feltéve, hogy mind az
1. kritérium, mind a 2. kritérium külön is elérik a minimális pontszámot).

Az árral kapcsolatos kritérium

A teljes referencia árat a minőségi kritériumok értékelésekor szerzett pontok számával kell
elosztani. Az első helyre a legalacsonyabb hányadost elérő ajánlatot sorolják..
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I. melléklet: Műszaki leírás

A szerződő félnek a tagállamban egy iskolai tanév folyamán az alábbi szolgáltatásokat kell
teljesítenie:

A. TOVÁBBKÉPZÉS TANÁROK SZÁMÁRA

A szerződő fél az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájával együttműködve iskolai tanévenként
tanárok számára legalább 2 képzési napot szervez, és segíti e képzések lebonyolítását: egyrészt
bevezető, másrészt továbbképzésről van szó, alapvetően és lehetőség szerint az EPTI
helyiségeiben/épületében (előre egyeztetett időpontban a kapacitások függvényében). A képzési
formának magában kell foglalnia előadásokat, műhelymunkát, csoportban folytatott
megbeszéléseket, vitákat és hasonlókat.

A szerződő fél az EPTI-vel egyeztetve elkészíti a képzési napok programját. A képzés körülbelül
10.00 órától 17.00 óráig tart.

A szerződő félnek a tevékenységekre olyan kreatív/innovatív tevékenységeket és módszereket
kell javasolnia, amelyek közvetlenül megfelelnek a diákok és a pedagógusok érdeklődésének.

A szerződő félnek képzéseket kell nyújtania a kapcsolódó uniós témákról, és különösen az uniós
anyagok oktatási módszertanáról., Az európai intézmények és az uniós szabályozás terén
főszakértőként az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájának egy vagy több alkalmazottja
működik közre. Amennyiben lehetséges, egy vagy több európai parlamenti képviselő is előadást
tart.

A szerződő fél mindkét képzési napról 250-300 szavas jelentést ír, amelyet az EPTI honlapján
közzétesznek. A jelentéshez néhány jó felbontású fényképet is csatolni kell. A jelentést az EPTI-
nek jóvá kell hagynia.

1. Bevezető képzés

Az Európai Parlament Nagykövet-Iskolája program keretében tartott bevezető képzésre a tanév
elején kerül sor, és ez az első lépés a Nagykövet-Iskola minősítés elnyeréséhez vezető úton. Ez
egyrészt általános képzést ad az EU-ról és az EP-ről, másrészt a Nagykövet-Iskola program
szerkezetéről, elvárásairól és munkájáról. A felkészítő képzés keretében nyomtatott oktatási
anyagokat és ütemtervet bocsátanak minden iskola rendelkezésére.

A képzési napon az alábbi témák kifejtésére kerül sor:

 az Európai Unió, az uniós intézmények és az Európai Parlament fejlődése;
 az Európai Parlament szerepe az európai döntéshozatali folyamatban;
 az Európai Parlament Nagykövet-Iskolája program céljaira kidolgozott oktatási modulok

alkalmazása és alátámasztása;
 vita a tanítási módszerekről;
 megbeszélés a Junior Nagykövet rangra emelt diákok és az újabb Szenior Nagykövet

rangra emelt tanárok kiválasztásáról és kinevezéséről;
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 az EU-val kapcsolatos tevékenységek szervezése a részt vevő iskolákban;
 a program elvárásai és az iskolák értékelésének szempontjai
 az Európai Parlament Nagykövet-Iskolája szerepe az iskolai tantervben stb.;
 a tanárok hálózatba szerveződésének lehetősége;
 egyéb kapcsolódó tevékenységek.

A fentieknek megfelelően a felkészítő képzés megvizsgálja a minősítés megszerzéséhez
szükséges példákat és projekteket.

Ez a képzés a Nagykövet-Iskola címre pályázó új iskolák számára kerül megrendezésre,
melyeket az EPTI nyitott, tisztességes és átlátható pályázati feltételek mellett választ ki. .
Ugyanakkor a programban már részt vevő iskolák és Nagyköveteik is részt vehetnek azzal a
céllal, hogy frissítsék a programra vonatkozó ismereteiket, valamint ismertessék tapasztalataikat
és legjobb gyakorlataikat.

2. Továbbképzés

A továbbképzést rendszerint februárban tartják a programban részt vevő összes iskola
Nagyköveteinek a programra vonatkozó ismeretek frissítése, az európai ügyek új fejleményeinek
ismertetése, a program végrehajtásának nyomon követése és a tapasztalatcsere céljával.

A képzési napon az alábbiakra kerül sor:

 az európai integráció és az európai parlamenti demokrácia friss fejleményeinek
ismertetése;

 a végrehajtás nyomon követése az iskolákban;
 a Szenior Nagykövetek és Junior Nagykövetek szerepe;
 az Európa-nappal kapcsolatos ünnepségek szervezése;
 információs pontok az iskolában;
 a program végrehajtása tekintetében bevált gyakorlatok cseréje;
 vita a kihívásokról és ajánlások;
 kapcsolatépítési tevékenységek
 egyéb kapcsolódó tevékenységek.

B. ISKOLALÁTOGATÁSOK

A szerződő fél értékelő látogatásokat tesz az iskolákban, ezek az úgynevezett iskolalátogatások. E
látogatások időtartama az utazási időt leszámítva hozzávetőlegesen két és fél óra. Az EPTI egyik
alkalmazottja rendszeresen részt vehet ezeken a látogatásokon, a szerződő félnek azonban
képesnek kell lennie arra, hogy azokat függetlenül, egymaga is lebonyolítsa.

A szerződő fél az iskolalátogatások alapján megállapítja, hogy az iskola kielégítően
megvalósította-e az oktatási programot, és kielégítette-e a programban előírt egyéb feltételeket. A
szerződő fél elbeszélget mind a Junior, mind pedig a Szenior Nagykövetekkel, és bizonyos
esetekben az iskola vezetőségével is. A szerződő fél továbbá megvizsgálja, hogy az iskola milyen
mértékben tett eleget a minősítés megszerzéséhez szükséges követelményeknek.
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A szerződő fél a megállapításai alapján legalább 500 szavas jelentést készít az EPTI-vel közösen
megállapodott konkrét formátumban, és ezt a jelentést az ahhoz tartozó fényképekkel együtt
megküldi az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájának. Miután az Európai Parlament
Tájékoztatási Irodája a jelentést jóváhagyta, a szerződő fél megküldi azt az érintett iskolának,
megadva, hogy az iskola megkapta-e a minősítést, és ha igen, akkor meghívást is intéz az
iskolához az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájában tartandó ünnepségre, ha annak
időpontját addigra már kitűzték.

Az iskolalátogatások száma a részt vevő iskolák számától függ. Az iskolalátogatásokat
elsősorban az újonnan csatlakozó, a programban első tanévüket töltő iskolák számára irányozták
elő. A programban már több, mint egy éve részt vevő többi iskola ugyancsak meglátogatható,
vagy pedig on-line értékelhető.

C. MUNKAÜLÉSEK

A szerződő fél az EPTI alkalmazottjával/alkalmazottaival úgynevezett munkaüléseket tart,
amelyeken kifejti az új kezdeményezéseket, illetve közösen megvitatják az oktatási tanítási
modulokat és a követendő stratégiákat.

Munkaülésre tanévenként 2–6 közötti alkalommal kerül sor (a konkrét szám a részt vevő iskolák
számától függ).

Az üléseket követően a szerződő fél rövid (de legalább 2 A4-es oldal terjedelmű magyar és angol
nyelvű) jelentést készít az elvégzett munkáról és a tevékenységekről, és ezt a jelentést az
ajánlatkérőnek jóvá kell hagynia.

D. MUNKANAPOK

A szerződő fél évente összesen maximum 13, nyolcórás munkanapot fordít adminisztratív
feladatokra, az iskolák teljesítményének figyelemmel kísérése és támogatása céljából. Ezek az
adminisztratív feladatok magukban foglalják az alábbiakat: közösségi médiával kapcsolatos
feladatok, eTwinning, e-mailek írása, telefonbeszélgetések, az iskolákkal való találkozók
megszervezése stb.

A munkanapok száma a részt vevő iskolák számától függ: átlagosan 1 munkanap esik 5 részt
vevő iskolára együttvéve.

A munkanap 8 órás munkanapot jelent.

Az adminisztratív feladatok egyikeként a szerződő félnek biztosítania kell, hogy a kérdésekre
megfelelő időben megszülessenek a válaszok.  Ennek lebonyolítása során a Szerződő fél és az
EPTI által a későbbiekben közösen kijelölt email és telefon használandó.

Ami a közösségi médiát illeti, a szerződő fél köteles rendszeres jelleggel (havonta legalább
kétszer) frissítéseket javasolni az EPTI Twitter és Facebook oldalai, valamint más fontos
közösségi média eszköz, például az Instagram vagy a Snapchat számára. E frissítés fényképeket,
vonatkozó szövegeket, linkeket stb. foglal magában

A szerződő félnek ezen kívül segítenie kell az E-Twinninget és az interakciót/kommunikációt a
részt vevő iskolák között, országon belül és nemzetközi szinten egyaránt.
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A logisztikai és adminisztratív támogatási feladatokat jórészt az EPTI végzi majd; ezek közé
tartozik például az elektronikus levelek és meghívások megküldése a részt vevő iskoláknak,
étkezés és a találkozók helyiségének bérlete , a tananyagok kinyomtatásának megszervezése és
más taneszközök beszerzése, válaszadás a résztvevő iskolák kérdéseire stb.

Amennyiben a szerződő fél az ilyen feladatokkal évente több időt tölt, ezt az ajánlatkérő nem
fogja ellentételezni.

E. A PROGRAM TANANYAGÁNAK KIFEJEZETTEN AZ ISKOLAI
TANTERVHEZ IGAZÍTÁSA

A szerződő félnek a program vonatkozó tananyagát kifejezetten az iskolai tantervhez kell
igazítania, figyelembe véve ennek során a nemzeti szempontokat.

E hozzáigazítás az alábbi vonatkozásokkal kapcsolatos: az Európai Parlamentben képviselt
nemzeti politikai pártok listája megjelölve, hogy melyik európai politikai csoporthoz tartoznak;
hogyan jelennek meg az Európai Parlament bizonyos határozatai a nemzeti
összefüggésrendszerben; milyen kölcsönös szálakkal kapcsolódik össze egymással az európai és
a nemzeti demokrácia; az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek együttműködése; az
európai és a nemzeti parlamenti demokrácia rendszere; az ország európai integrációjának
fontosabb lépései; valamint a tananyagban szereplő egyéb kapcsolódó témák.

Az adaptációnak hozzáigazítás teljes terjedelmének 0-50 A4-es oldal között várható.

A tananyag előállítása az EPTI-vel együttműködve történik. Az anyagok nyomtatásáért az EPTI
felelős.

F. VÉGLEGES JELENTÉS

A szerződő fél a tanév végén a programról szóló, írásbeli végleges jelentést bocsát az EPTI
rendelkezésére magyar és angol nyelven, és azt iskolánként és képzésenként legalább 10-15
fényképpel illusztrálja. A jelentésnek hozzávetőlegesen 500 szónak kell lennie (szóközök nélkül)
és tartalmaznia kell a számadatokat, a hatásokat, az eredményeket, a bevált gyakorlatok néhány jó
példáját, ajánlásokat és egyéb mérvadó információkat, valamint az iskolák összehasonlító
értékelését az EPTI-vel egyeztetett objektív kritériumok szerint, mely alapján a legjobb iskola
részt vehet az Euroscola programban vagy az Európai Ifjúsági Rendezvényen (EYE), és a tanárok
pedig egy szemináriumra kapnak meghívást Strasbourg-ba vagy Brüsszelbe.

G. UTAZÁSI KÖLTSÉGEK

A rendes munkahelyről a külső tevékenység helyszínéig megvalósított, egy irányban 60 km-t
meghaladó utazás (például iskolalátogatás) esetén a szerződő fél utazási költségeit – a nyertes
szerződő fél által a IV. A mellékletben (Árlista) kínált ár alapján – megtérítik.

A kilométer-átalány kiszámítása a rendes munkahely és a látogatás tárgyát képező helyszín
közötti, illetve az egyazon kiküldetés keretében meglátogatott több helyszín közötti
legközvetlenebb útvonal alapján történik.
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H. SZÁLLÁS

Amennyiben – egy napnál hosszabb kiküldetés keretében – éjszakai szállás igénybevétele
indokolt, úgy a szerződő fél számára a nyertes szerződő fél által a IV.A mellékletben (Árlista –
Szállás) kínált ár alapján számára a szállásköltségeket megtérítik.

I. ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK

A pályázók kitöltik a IV.A. Mellékletben található árlistát, ÁFA nélkül, a különböző feladatokra
vonatkozóan. Az ajánlatok összehasonlítása és értékelése céljából az Európai Parlament a IV.B.
mellékletben található referencia árlistát használja. Ez a fiktív referencia ár kizárólag az ajánlatok
összehasonlítását és értékelését szolgálja, és nem releváns a szerződés szempontjából. A
szerződés szempontjából csak a IV. A. mellékletben feltüntetett egységárak és a leendő
megrendelőlapok relevánsak.

Megjegyzés: az Európai Parlament a nyertes szerződő féllel a keretszerződést egyéves időszakra
köti meg, amely két alkalommal meghosszabbítható.
Az EPTI-vel folytatott konzultáció alapján megállapodás tárgyát képezi, és egyedi
megrendelőlapok útján kerülnek megrendelésre a munkaülések, képzési napok és
iskolalátogatások száma, amelyen a szerződő félnek részt kell vennie..

Az A–F feladatok díjának meghatározása során a szerződő félnek szem előtt kell tartania, hogy a
díjnak egyösszegű átalánynak kell lennie. Minden teljesített/elvégzett találkozónak, megírt e-
mailnek, lebonyolított telefonbeszélgetésnek, elkészített jelentésnek stb. ebben az egyösszegű
átalányban kell szerepelnie.

Az EPTI nem térít meg sem irodai költségeket, sem egyéb kiadásokat.

Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája a következő feladatokat látja el:

 az oktatási program logisztikai, adminisztratív és tartalmi támogatása;
 az oktatási modulok és más promóciós anyagok kinyomtatásának megszervezése;
 a részt vevő iskolák első kapcsolatfelvételi pontja;
 végleges felelősség az oktatási program tartalmáért és végrehajtásáért.

Ellenőrzés és jelentés:

Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájában erre a célra kijelölt személy biztosítja a program
első kapcsolattartó pontját. Rendszeres értékelésekre, úgynevezett „előrehaladási és ellenőrző
megbeszélésekre” kerül majd sor, ami annak megállapításához szolgál eszközként, hogy az
együttműködés olajozottan folyik-e, és hogy a felek bármelyike esetleg milyen javító célzatú
intézkedéseket foganatosíthat. Az EPTI ezen túlmenően időközi közleményt bocsát ki a szerződő
fél működéséről és az oktatási program előrehaladásáról.
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II.
Melléklet
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Environmental protection (EMAS)
in the European Parliament buildings

For staff of companies working for the European Parliament

What is EMAS?
EMAS is the system used by the European Parliament (EP) to reduce the impact of its activities on the
environment. EMAS is an environmental management system (EMS) based on ISO standard 14001:2004 and
EMAS Regulation 1221/2009. The Parliament began to apply EMAS following a Bureau decision in 2004.

The President and the Secretary-General of the EP have signed the EMAS policy. This document commits the
Parliament to continually reducing its impact on the environment in areas such as the production of office
and kitchen waste, the handling of dangerous substances, CO2 emissions to fight global warming, energy,
water and paper consumption, respect for environmental legislation, staff training etc.

How can my company contribute to improving the environment at the European Parliament?
You contribute by respecting current environmental legislation, as well as all environmental instructions and procedures. Your
company should ensure that all staff who perform tasks which have a significant environmental impact have received the
necessary training. Your company therefore plays an essential part in improving environmental quality at the EP.

Our environmental commitment is also set out in the obligations that appear in our new contracts: ‘The contractor undertakes
to respect (…) the environmental characteristics of the contract and any other similar condition imposed by the specification
and explained, where necessary, in the contractor's tender. The European Parliament reserves the right to carry out any
checks and inspections direct with the contractor, necessary to ensure that the environmental requirements imposed are being
respected (…) Any failure on the part of the contractor to comply with the environmental obligations imposed or any refusal to
be checked by the European Parliament or a duly authorised body will allow the European Parliament to terminate the
contract’.

If you use substances that are dangerous for the environment, you are obliged to
respect the legislation in force and to know the EP's environmental procedures. For
more information, please consult your contact at the European Parliament.

If you are in one of our buildings and you discover an accident with significant environmental consequences
(such as a fire, explosion, leak of water, fuel oil, gas, oil or any other dangerous substance), please inform the
Security Service (      85112). The same number can be used for medical emergencies.

We are grateful to the European Parliament's contractors and subcontractors for their
valuable contribution to the sorting, storage and recycling of waste. We would remind you of
the importance of sorting waste properly and kindly request that you make your colleagues
aware of the importance of your role for the environment.

And what can my company do if it causes other types of environmental damage?
If your company's activities for the European Parliament cause other types of environmental damage (consumption of
paper, fuel, electricity, water, production of other types of waste etc.) you can consult your contact at the European
Parliament in order to try and improve your environmental performance (the EMAS coordination team will also be happy to
help you).

Some tips for every day:

Has the European Parliament already made real progress for the environment? The EP has long been working to improve the
environment. Here are some of its achievements:
- The EP has undertaken to reduce its CO2 emissions by 30% by 2020.
- The Parliament sorts and recycles its waste, paying special attention to hazardous products.
- The Parliament uses electricity from 100% renewable sources, at all three of its sites.

Save energy. Turn off the light when it isn't needed and
save electricity.

Save water. Turn the tap off completely and alert the
appropriate department if you discover a leak.

Take the stairs instead. It's better for your health and
better for the environment!

Use public transport for your journeys. Transport is
one of the largest sources of CO2 emissions.

Signing of the EMAS
policy on 28 September

2010

Recycle your waste. Please collect your waste and
use the appropriate bins. Waste which isn't sorted
cannot be recycled!
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III. melléklet: Nyilatkozat a kizárási és kiválasztási kritériumokról

Alulírott:

(kizárólag természetes személyek
esetében) saját maga képviseletében

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

Személyazonosító igazolvány vagy
útlevél száma:

Teljes hivatalos név:
Társasági forma:
Cégbejegyzési nyilvántartási szám:
Teljes hivatalos cím:
HÉA-azonosító szám:

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

A SZEMÉLYT ÉRINTŐ, KIZÁRÁST INDOKOLÓ HELYZET IGEN NEM

(a) csődeljárás, fizetésképtelenségi vagy felszámolási eljárás alatt áll, a vagyonát
végelszámoló vagy bíróság kezeli, a hitelezőkkel csődegyezséget kötött, üzleti
tevékenységét felfüggesztette, vagy a nemzeti törvények és rendeletek szerinti
hasonló eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van;

(b) jogerős ítélet vagy jogerős közigazgatási határozat megállapította, hogy a
személy megszegte a székhelye szerinti ország joga, az ajánlatkérő szerv
országának joga, illetve a szerződés teljesítési helye szerinti ország joga
alapján fennálló, adófizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségét;

(c) jogerős ítélet vagy jogerős közigazgatási határozat megállapította, hogy a
személy súlyos szakmai kötelezettségszegést követett el azáltal, hogy
megsértette a szakmai tevékenységére vonatkozó törvényeket, rendeleteket
vagy etikai normákat, vagy a szakmai hitelességét befolyásoló, szándékosságra
vagy súlyos gondatlanságra utaló jogellenes magatartást tanúsított, beleértve
különösen az alábbiakat:

(i) csalárd vagy gondatlan módon félrevezető információt szolgáltatott a
kizárási okok fennállásának vagy a kiválasztási szempontok teljesülésének
ellenőrzése céljából, vagy a szerződés teljesítése során;
(ii) a verseny torzítása céljából megállapodást kötött más személyekkel;

(iii) szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat sértett;

(iv) a közbeszerzési eljárás során megkísérelte befolyásolni az ajánlatkérő
szerv döntéshozatali folyamatát;

(v) olyan bizalmas információkat próbált megszerezni, amelyek jogtalan
előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban;

(d) jogerős ítélet megállapítása szerint a személy elkövette az alábbiak
valamelyikét;

(i) csalás, az 1995. július 26-i tanácsi jogi aktusban kidolgozott, az Európai
Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikkének
értelmében;
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(ii) korrupció, az 1997. május 26-i tanácsi jogi aktusban kidolgozott, az
Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak
tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény 3.
cikkében és a 2003/568/IB tanácsi kerethatározat 2. cikkének (1)
bekezdésében meghatározottak szerint, valamint az ajánlatkérő szerv
országa, a gazdasági szereplő székhelye szerinti ország, illetve a szerződés
teljesítési helye szerinti ország jogi rendelkezéseiben meghatározott
korrupció;

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

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

(v) terrorista bűncselekmények vagy terrorista tevékenységekkel
összefüggő bűncselekmények, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 1.,
illetve 3. cikkében meghatározottak szerint, vagy ilyen bűncselekményre
való felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet az említett határozat 4. cikkében
foglaltak szerint;

(vi) gyermekmunka vagy az emberkereskedelem egyéb formái, a
2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkében
meghatározottak szerint;

(e) a személy az Unió költségvetéséből finanszírozott valamely szerződés
teljesítése során lényeges hiányosságokkal teljesítette a főbb kötelezettségeit,
ami a szerződés idő előtti felmondásához, kötbér kivetéséhez vagy más
szerződéses szankciókhoz vezetett, vagy amit az engedélyezésre jogosult
tisztviselő, az OLAF vagy a Számvevőszék tárt fel az ellenőrzések és
vizsgálatok folyamán;

(f) jogerős ítélet vagy jogerős közigazgatási határozat megállapítása szerint a
személy a 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdése
értelmében vett szabálytalanságot követett el.

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

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

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

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

iv. a Bizottságnak az uniós versenyszabályok megsértésével kapcsolatos
határozatai vagy egy illetékes nemzeti hatóságnak az uniós vagy a nemzeti
versenyszabályok megsértésével kapcsolatos határozatai; vagy

v. valamely uniós intézmény, uniós hivatal vagy uniós ügynökség vagy szerv
engedélyezésre jogosult tisztviselőjének kizárásra vonatkozó határozatai.
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[Csak tagállamoktól és helyi önkormányzatoktól eltérő jogi személyek számára, egyéb esetben
törölje ezt a táblázatot! (2. pont)]

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

JOGI SZEMÉLY TEKINTETÉBEN KÉPVISELETI, DÖNTÉSHOZATALI VAGY
ELLENŐRZÉSI JOGKÖRREL RENDELKEZŐ TERMÉSZETES SZEMÉLYT ÉRINTŐ,

KIZÁRÁST INDOKOLÓ HELYZETEK

IGEN NEM

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

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

A fenti (f) pontban szereplő helyzet (szabálytalanság)

[Csak tagállamoktól és helyi önkormányzatoktól eltérő jogi személyek számára, egyéb esetben
törölje ezt a táblázatot! (3. pont)]

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

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

HELYZET

IGE
N

NEM

A fenti (a) pontban szereplő helyzet (csőd)

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

(4) nyilatkozik, hogy a fent nevezett személy:

AZ EZEN ELJÁRÁSBÓL VALÓ KIZÁRÁS OKAI IGEN NEM

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

(i) a jelen közbeszerzési eljárással összefüggésben pontos, valós és hiánytalan
információt bocsátott az ajánlatkérő rendelkezésére;

(5) tudomásul veszi, hogy a fent említett személy a jelen eljárás keretében
elutasításra kerülhet és adminisztratív szankciókkal (kizárással vagy
pénzbírsággal) sújtható, ha az eljárásban való részvétel feltételeként tett
bármely nyilatkozata vagy az általa közölt bármely információ valótlannak
bizonyul.



26/37

KORREKCIÓS INTÉZKEDÉSEK

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

IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK BENYÚJTÁSA KÉRÉSRE

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

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

A fenti (a) vagy (b) pont vonatkozásában az érintett állam illetékes hatósága által frissen
kibocsátott igazolást kell benyújtani Ezeknek a dokumentumoknak bizonyítaniuk kell, hogy a
személy az adók és társadalombiztosítási járulékok – pl. a héa, a jövedelemadó (csak természetes
személyek esetében), a társasági adó (csak jogi személyek esetében) és a társadalombiztosítási
járulékok – tekintetében valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tett. Amennyiben az érintett
országban nem bocsátják ki a fent említett dokumentumokat, úgy azok a gazdasági szereplő által
a székhelye szerinti országban igazságügyi hatóság vagy közjegyző előtt eskü alatt tett
nyilatkozattal, vagy ennek hiányában közigazgatási hatóság vagy illetékes szakmai testület előtt
tett nyilatkozattal helyettesíthetők.
Amennyiben az érintett személy egy másik eljárás céljából korábban már benyújtott ilyen igazoló
dokumentumot, és az a dokumentum egy évnél nem régebbi kibocsátású és még érvényes, a
személy nyilatkozhat, hogy az igazoló dokumentum már benyújtásra került, és megerősítheti,
hogy az adott helyzet vonatkozásában azóta változás nem történt.
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(6) nyilatkozik, hogy a fent említett személy megfelel-e a kiírási feltételekben szereplő
kiválasztási szempontoknak:

KIVÁLASZTÁSI FELTÉTELEK IGEN NEM

(a) rendelkezik a kiírási feltételek 12.1. szakaszában előírt, a szerződés
teljesítéséhez szükséges szakmai tevékenység végzésére irányuló jogi és
szabályozási alkalmassággal;

(b) teljesíti a kiírási feltételek 12.2. szakaszában feltüntetett alkalmazandó
gazdasági és pénzügyi kritériumokat;

(c) teljesíti a kiírási feltételek 12.3. szakaszában  feltüntetett alkalmazandó
technikai és szakmai kritériumokat.

(7) nyilatkozik arról, hogy a fent említett személy be tudja nyújtani a kiírási
feltételek megfelelő pontjaiban felsorolt, azon szükséges igazoló
dokumentumokat, amelyek kérésre és haladéktalanul nem állnak
rendelkezésre elektronikusan.

Teljes név Dátum Aláírás

Aláírás: ...............................................
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IV.A Melléklet
ÁRLISTA

Szolgáltatások nyújtása az “Európai Parlament Nagykövet-Iskolája” Program keretében

Árajánlat a Technikai specifikációk alapján

Kérjük töltse ki az alábbi táblázatot minden egyes szolgáltatás egységárával ÁFA nélkül
Az ár oszlopot teljesen ki kell tölteni.  Azokat a pályázatokat, amelyek nem felelnek meg ennek a

követelménynek, kizárják a közbeszerzési eljárásból.

Hiv. Szolgáltatások Egység Ár ÁFA nélkül

A Képzési nap (előkészület
beleértve) Per nap €0,00

B.1
Iskolalátogatás értékelése
(beleértve előkészület és
jelentés)

Per látogatás €0,00

B.2 Távértékelés (beleértve
előkészület és jelentés) Per értékelés €0,00

C
Munkamegbeszélés az EP
Tájékoztatási Iroda
képviselőivel

Per óra €0,00

D 8 órás munkanap Per munkanap €0,00

E
Az oktatási anyag
hozzáigazítása a nemzeti
tantervhez

10 A4 -es oldal €0,00

F Zárójelentés Per jelentés €0,00

G

Összes utazási költség
kilométerenként 60 km-t
meghaladó utazási
távolságokra

Per km €0,00

H Szállás (csak 1 napnál hosszabb
kiküldetés esetén) Per éjszaka €0,00

Pályázó neve és bélyegzője:

Dátum: Aláírás:

A pénzügyi ajánlatot a III. B. melléklet táblázata alapján értékelik
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IV.B Melléklet
Referencia árlista

Magyarország /
NP5

Szolgáltatások nyújtása az “Európai Parlament Nagykövet-Iskolája “ Program keretében

Ezt a táblázatot csak az értékeléshez használják

A referenciaár a nettó ár és a mennyiség szorzata.
Kérjük ne módosítsa és ne adjon hozzá információkat

Hiv. Szolgáltatások Egység
Ár

ÁFA
nélkül

Mennyiség Referenciaár

A Képzési nap (előkészület
beleértve) Per nap €0,00 2 €0,00

B.1
Iskolalátogatás
értékelése (beleértve
előkészület és jelentés)

Per
látogatás €0,00 20 €0,00

B.2 Távértékelés (beleértve
előkészület és jelentés )

Per
értékelés €0,00 10 €0,00

C
Munkamegbeszélés az EP
Tájékoztatási Iroda
képviselőivel

Per óra €0,00 20 €0,00

D 8 órás munkanap Per
munkanap €0,00 4 €0,00

E
Az oktatási anyag
hozzáigazítása a nemzeti
tantervhez

10 A4 pages
adaptation €0,00 1 €0,00

F Zárójelentés Per jelentés €0,00 1 €0,00

G

Összes utazási költség
kilométerenként 60 km-t
meghaladó utazási
távolságokra

Per km €0,00 3000 €0,00

H
Szállás (csak 1 napnál
hosszabb kiküldetés
esetén)

Per éjszaka €0,00 10 €0,00

Teljes referenciaár €0,00
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A teljes referenciaárat az odaítélési kritériumok értékeléséhez használják és a benyújtott
ajánlatok összehasonlítása céljából, és nem kötelező szerződésileg. Csak az Árajánlatban (III.
A. melléklet) feltüntetett árak és a szerződő fél részére megküldött megrendelőlapok
rendelkeznek szerződési értékkel.

Annex IV Price List -
20 schools - Budapest.xls
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V. melléklet: A beszállító pénzügyi adatlapja
(mellékelve)
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Cím / JOGI FORMA

NÉV

RÖVID NÉV

CÍM Utca

Házszám Irányítószám

Község / város Ország

Adószám

BEJEGYZÉS HELYE

BEJEGYZÉS IDŐPONTJA / /

CÉGBEJEGYZÉS SZÁMA

TELEFONSZÁM FAX

E-MAIL

A BANKSZÁMLA TULAJDONOSA

NÉV
 (Amelyre a bankszámlát nyitották)

CÍM Utca

Házszám Irányítószám

Község / város Ország

BANK

IBAN
(Kötelező , ha létezik  IBAN-kód a bank székhelye szerinti országban )

 SWIFT-kód (BIC) PÉNZNEM

BANKSZÁMLASZÁM
(Nemzeti formátum)

A BANK NEVE

CÍM Utca

Házszám Irányítószám

Község / város Ország

A bank bélyegzője + A bank képviselőjének aláírása  * : Datum + A képviselő aláírása

(Kötelező)

JOGALANY
VÁLLALKOZÁS

Ezen információk mellé csatolni kell a jogalany nevének, székhelyének, adószámának és cégjegyzékszámának azonosítását lehetővé tevő hivatalos dokumentumok másolatát.

* Amennyiben lehetséges, kérjük, csatoljon egy újkeletű bankszámlakivonatot.  A bankszámlakivonatnak tartalmaznia kell minden, a bankszámla tulajdonosára és a bankra vonatkozó fenti
információt. Ebben az esetben a banki bélyegző és a banki képviselő aláírása nem szükséges. A bankszámla-tulajdonos aláírása minden esetben kötelező.
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VI. melléklet: Gazdasági szereplők csoportosulásaira vonatkozó adatlap

A csoportosulás által felhatalmazott tag hivatalos neve13:
......................................................................................................................................................

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

A csoportosulás társasági formája14:
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Alulírott … a jelen ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők csoportosulásának nevében
aláírásra jogosult képviselőként kijelentem, hogy tudomásul vettem az Európai Parlament
által a csoportosulások általi ajánlattételre vonatkozóan meghatározott feltételeket, valamint
hogy az ajánlat benyújtásával és e nyilatkozat aláírásával elfogadom az alábbi feltételeket:

„A gazdasági csoportosulás az ajánlatban igazolja jogi formáját. E jogi forma az alábbiak
egyike lehet:

- valamelyik tagállamban elismert jogi személyiséggel rendelkező jogalany;
- jogi személyiség nélküli jogalany, amely azonban kielégítő módon biztosítja az

Európai Parlament szerződéses érdekeinek védelmét (az érintett tagállamtól függően
ez lehet például konzorcium vagy ideiglenes társulás);

- az együttműködési formát biztosító képviseleti meghatalmazás vagy azzal egyenértékű
dokumentum valamennyi tag általi aláírása.

A létrehozott dokumentumnak bizonyítania kell a csoportosulás tényleges státuszát. A
dokumentumban vagy annak mellékletében a csoportosulásban részt vevő gazdasági
szereplőknek ajánlattevőkként a szerződés odaítélésének esetére egyetemleges felelősséget
kell vállalniuk a szerződés teljesítésének idejére.

Az Európai Parlament más, a fentiektől eltérő gazdasági társasági formákat is elfogad azzal a
feltétellel, hogy e gazdasági társaságok biztosítják a tagok egyetemleges felelősségét és
összeegyeztethetők a szerződés teljesítésével. Ugyanakkor az Európai Parlament a gazdasági
csoportosulásokkal kötendő szerződésben kifejezetten utal ezen egyetemleges felelősség
fennállására. Ezen túlmenően a Parlament fenntartja azt a jogát, hogy szerződésben írja elő a
tagok képviseletére, többek között a nevükben számla kiállítására is felhatalmazott megbízott
kinevezésére vonatkozó kötelezettséget.”

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

14 Kitöltendő, ha a csoportosulás tagjai egy adott forma mellett döntöttek. Ellenkező esetben üresen hagyandó.
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A gazdasági csoportosulás tagjaira vonatkozó információk

A csoportosulás tagjának
neve

A csoportosulás tagjának
címe

A tag képviselőjének
neve

A műszaki, szakmai
és gazdasági
kapacitások
ismertetése15

Dátum: ............................ Aláírás: ...............................................

15 Ha ennek leírása már szerepel az ajánlatban, hivatkozás illeszthető be annak helyére.
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VII. melléklet: Nyilatkozat az alvállalkozókról

Az ajánlattevő neve:

Alulírott …, a fent említett ajánlattevő képviselőjeként kijelentem, hogy amennyiben a
közbeszerzési szerződés vagy annak egyes részei teljesítésére megbízást kapok, a teljesítésben
a következő gazdasági szereplők fognak alvállalkozóként részt venni:

Tudomásul veszem, hogy az Európai Parlamentnek joga van tájékoztatást kérni a javasolt
alvállalkozó(k) pénzügyi, gazdasági, technikai és szakmai alkalmasságáról. Az Európai
Parlament továbbá igényt tarthat az annak megítéléséhez szükséges bizonyítékokra, hogy az
alvállalkozók esetében nem áll-e fenn az ajánlattevő tekintetében meghatározott kizárási
kritériumok valamelyike.

Következésképp az Európai Parlament fenntartja a jogot a javasolt alvállalkozó elutasítására,
amennyiben a kiválasztási feltételeket nem teljesíti és/vagy esetében fennáll a kizárási
kritériumok valamelyike.

A szerződő félnek ugyanakkor tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet, ha az ajánlatában
nem szereplő módon utólag alvállalkozókat kíván alkalmazni. Az Európai Parlament e
tekintetben fenntartja a jogot a szerződés teljesítése során javasolt alvállalkozó jóváhagyására
vagy elutasítására. Ennek elbírálásához igényt tarthat az annak megítéléséhez szükséges
bizonyítékokra, hogy az alvállalkozó(k) eleget tesz(nek)-e a meghatározott feltételeknek. Az
Európai Parlament az engedélyt mindig írásban adja meg.

Amennyiben a közbeszerzési szerződést olyan ajánlattevőnek ítélik oda, aki ajánlatában
alvállalkozókat szerepeltet, úgy az egyben alvállalkozó alkalmazását is megengedi.

Dátum: ............................ Aláírás: ...............................................

Az alvállalkozókkal kapcsolatos információk

Az
alvállalkozó
neve és címe

A szerződés alvállalkozó által
teljesített részének leírása

Értéke (euróban, a
szerződés becsült

összértékéhez viszonyított
százalékarány
megadásával)
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VIII. melléklet: Nem alkalmazandó
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IX. melléklet: Az ajánlat elküldésekor az ajánlatot tartalmazó belső és
külső borítékokra ragasztandó címke
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A POSTASZOLGÁLAT ÉS ILLETÉKTELEN SZEMÉLY NEM NYITHATJA KI



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


