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  1. 

K1 

 

02/02 Magyar nyelvű dokumentáció készült-e az eljárásra, 

amennyiben igen, ez emailben megkapható-e, valamint 

vannak-e word vagy excel alapú szerkeszthető 

dokumentumok? 

Hivatalos magyar nyelvű dokumentáció nem készült, mivel a 2016. január 1-től 

érvénybe lépett új Pénzügyi Szabályok beépítése a magyar tender 

dokumentációkba még nem történt meg. A pályázati dokumentációkat azért 

küldtük ki angol nyelven, mert jelenleg ez az új szabályozásnak megfelelő 

hivatalos dokumentációs anyag. Tájékoztató jelleggel a technikai specifikációk 

megtalálhatók magyar nyelven a honlapunkon és ugyanitt találhatók bizonyos 

word és excel szerkeszthető dokumentumok is. 

http://www.europarl.hu/preview/hu/hirek/kozbeszerzes/kozbesz_europa_nap.ht

ml  

 

K2 03/02 Mennyi a médiakampányra tervezett budget? A Technikai Specifikációk 3.5. pontja alatt szerepel a szerződés tervezett 

összege, amely nettó € 23.000. 

K3 05/02 A VII. melléklet Pénzügyi adatlapon található adatokat 

euróban kérik. A társaság mérlegei forintban készültek, 

milyen árfolyamon szükséges átváltani az adatokat? 

Lehet alkalmazni a kiállításkor érvényes napi vagy heti középárfolyamot. De 

ezeket az adatokat elfogadjuk forintban is. 

K4 09/02 A 23 ezer eurós érték tartalmazza-e a gyártást, a kreatív 

tervezést, a mutációk költségét és a nyomdai munkákat, 

vagy csak szigorúan a médiatervezés és vásárlás van 

benne, és ezek a technikai költségek nem értendőek bele 

a keretbe? 

A 23.000 eurós költségvetés tartalmazza az összes költséget, nincs külön keret 

technikai költségekre (ld. Technikai specifikációk 3.3.1.2 és 3.3.3.2.) 

K5 10/02 Kaphatunk-e előzetes információt arról, hogy pontosan 

kik lesznek a fellépő művészek és a zenekarok vagy kik 

vannak tervben? 

A jelenlegi állás szerint a következő fellépőkkel számolhatunk: Rutkai Bori 

Banda, Tompos Kátya, Mary Popkids, Kovácsovics Fruzsina, Ivan and The 

Parazol, Papírszínház, Móka Tér. A nagykoncert előadója még nem nyilvános. 

K6 15/02 A Margitszigeti megjelenések (molinó, infobox és 

információs táblák) kihelyezésénél költséggel kell-e 

kalkulálni, vagy ezt más szervezi/benne van a helyszíni 

megállapodásban? 

Az általunk kért három információs tábla kihelyezése nem jár költséggel, az 

ezen felüli megjelenések esetén viszont kell költséggel számolni.  

http://www.europarl.hu/preview/hu/hirek/kozbeszerzes/kozbesz_europa_nap.html
http://www.europarl.hu/preview/hu/hirek/kozbeszerzes/kozbesz_europa_nap.html
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K7 15/02 Van-e rögzített EUR árfolyam, amin átszámolhatjuk a 

Forint ajánlatunkat, vagy használjuk a hivatalos napi 

MNB árfolyamot?  

Nincsen rögzített EUR árfolyam. Mivel az ajánlatkérés és a fizetés is euróban 

történik, az ajánlattevő kockázata, hogy milyen árfolyamot használ. 

K8 18/02 A kötelező közterületi elemek között szerepel a 3,5x2m 

molinók készítése és kifüggesztése. A margitszigeti 

lejárók esetében kinek kell biztosítania a kihelyezési 

engedélyt, valamint a kihelyezésre alkalmas felületet, 

állványzatot? 

Ez a pályázó felelőssége. 

K9 18/02 A Magyarországon tavaly megváltozott Gazdasági 

Reklámtevékenységre vonatkozó törvény a 

reklámközvetítői tevékenységre kötelezően 15%-os 

díjazást ír elő, amely azonban a megadott 

költségtemplate-ben (Annex II Budget Information 

Sheet) jelenleg nem feltüntethető. Mely formában 

kerüljön feltüntetésre?  

A költségvetési lap bővíthető új tétellel, ill. a kérdéses költség feltüntethető az 

"egyéb költségek" alatt is. 

K10 18/02 A szerződésre vonatkozó különös feltételek (Draft order 

form 2. old.) szövegezésében a következő olvasható: 

"Csak akkor írandó alá és küldendő vissza, ha az ajánlati 

felhívásban nem szerepelt külön, hogy az ajánlat 

benyújtása az ajánlati dokumentációban és 

mellékleteiben szereplő valamennyi feltétel elfogadását 

jelenti". Kérjük szíves pontosításukat, hogyan járjunk el 

az ajánlatunk elkészítése során, szükséges-e becsatolni 

egy üres, de aláírt megrendelőlapot? 

A megrendelőlap minta csak tájékoztatásul szolgál az Európai Parlament 

szerződéses feltételeiről. A mintát sem aláírni, sem az ajánlathoz csatolni nem 

szükséges. 

 

 

 


