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1. BEVEZETÉS 

Ezen ajánlattételi dokumentáció szerves része a tárgyban szereplő közbeszerzéshez készült 

versenytárgyalási felhívás dokumentációjának. A versenytárgyalás dokumentációja az 

alábbiakat tartalmazza: 

– az ajánlattételi dokumentáció és mellékletei; 

– egy megrendelőlap minta.   

Ez az ajánlattételi dokumentáció az alábbi mellékleteket tartalmazza, amelyek szerves részét 

képezik: 

I. melléklet:  Költségvetési lap 

II. melléklet:   Pénzügyi adatlap 
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I. RÉSZ – ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

2. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TÁRGYA 

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 2012. október 

25-i, 966/2012/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseinek 

megfelelően az Európai Parlament úgy határozott, hogy közzéteszi a jelen ajánlattételi 

felhívást, melynek célja rádióműsor keretében jobban megismertetni az állampolgárokkal az 

Európai Parlament és az európai parlamenti képviselők tevékenységét. 

3. A KÖZBESZEZÉS LEÍRÁSA, CÉLJA ÉS BECSÜLT ÉRTÉKE  

 

Az Európai Parlament valamennyi uniós tagállam fővárosában, így Budapesten is működtet 

egy Tájékoztatási Irodát (továbbiakban: Iroda), amelynek a lakosság illetve a sajtó 

legszélesebb körű tájékoztatása a feladata az Európai Parlament jogalkotási munkájának 

tekintetében. Az irodák kapcsolatot tartanak az országos és helyi hatóságokkal, a civil 

szervezetek képviselőivel, és az állampolgárokkal. Az Irodák ezen kívül tájékoztatják az 

Európai Parlament brüsszeli központját a hazánkban zajló politikai eseményekről, illetve a 

magyarok Európai Parlamentre vonatkozó véleményéről, tájékozottságáról, esetleges 

kérdéseiről, stb.. Az Iroda feladata továbbá, hogy az Európai Parlament Kommunikációs 

Főigazgatóságának kommunikációs prioritásait Magyarországon megismertesse a 

polgárokkal, valamint, hogy azok szellemében végezzen információ-szolgáltatást az Európai 

Parlamentről.  

A Tájékoztatási Iroda jelen közbeszerzés keretében a Magyarországon nem Közép-

Magyarország területén, hanem a többi régió bármelyikében fogható/hallható rádióműsor 

segítségével kíván hozzájárulni a közvélemény objektív és rendszeres tájékoztatásához az 

Európai Parlament munkájával, az európai parlamenti képviselők tevékenységével 

kapcsolatban. Amennyiben a frekvencia átnyúlik Közép-Magyarország területére, az nem 

jelent kizáró okot, de jelen közbeszerzés keretében a nem fővárosi vagy annak 

vonzáskörzetében fogható rádiók részvétele a cél.  

 

 

3.1. Általános leírás 

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje 2017/07/17-én 12.00 óra, elektronikus postával a 

határidőig a következő címre: epbudaest@europarl.europa.eu. 

Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája rádiós műsorszórás igénybevételével kívánja 

jobban megismertetni az állampolgárokkal az Európai Parlament és az európai parlamenti 

képviselők tevékenységét.  

 

A rádióműsort hetente jelentkező formában, hétköznapokon, a körzetben a lehető legnagyobb 

elérést biztosítva 8 hónapon keresztül tervezzük, legalább heti 5 perces időintervallumban. A 

tervezett műsor fő célközönsége a 18-49 éves korosztály. 

 

A műsor beszámol az Európai Parlament aktuális döntéseiről, szavazásairól, vitáiról, különös 

tekintettel a jelentősebb politikai és jogalkotási kérdésekre, és a lakosság életét befolyásoló 

döntésekre, változásokra. Célja, hogy az állampolgárokat helyi/regionális szinten is 

tájékoztassa az őket érintő kérdésekről, a magyar európai parlamenti képviselők és az Európai 

Parlament tevékenységét minél közelebb hozva a célcsoporthoz. 

 

mailto:epbudaest@europarl.europa
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Az Európai Parlament kommunikációs alapelvei, szakmai elképzelései, melyek 

figyelembevételével zajlik a pályázati kiírásra adott pályázatok elbírálása, az alábbiakban 

kerülnek felsorolásra. 

 

Az Európai Unió és az Európai Parlament alapértékei 

 

Az emberi méltóság, szabadság, demokrácia, egyenlőség, jogállamiság és az emberi jogok 

tisztelete elveken túl az Európai Parlament további értékei az esélyegyenlőség, a 

gondolatszabadság és a kulturális sokszínűség. 

 

Ezen értékek fogalmazódnak meg az Európai Parlament által évente odaítélt különböző 

díjakban (esélyegyenlőség a márciusi Nőnap köré szervezve, emberi jogok és 

gondolatszabadság a Szaharov-díj köré szervezve, kulturális sokszínűség a LUX-díj köré 

szervezve, polgári és ifjúsági kezdeményezések támogatása az Európai Polgári Díj valamint 

az Ifjúsági Károly-díj köré szervezve).  

 

Az Európai Parlament kommunikációs elvei: 

 

A 2017-es Eurobarometer kutatás szerint az európai unió állampolgárainak jelentős hányada, 

többsége a következőket várja el az Uniótól:  

 

• Életformájuk védelmét. Úgy tekintik, hogy az általuk ismert életforma veszélyben 

van, és a biztonságot és stabilitást támogatják.  

• Perspektívát szeretnének - jobb jövőt biztosítani gyermekeik, unokáik számára  

• Részesei szeretnének lenni ennek a jobb jövőnek  

• Biztonságban szeretnék tudni saját identitásukat, értékeiket, önmagukat.  

 

Az EP támogatja és reagálni kíván ezekre a kérésekre.  

 

Az Európai Parlament a rendelkezésre álló minden eszköz, potenciál, valamint a lehetséges 

reformok maximális kiaknázását támogatja. Minden állampolgár számára előnyt szeretne 

biztosítani a nemzetek feletti kihívások leküzdéséhez, melyekkel együtt kell szembenéznünk. 

Európának hatékonyabban kell teljesítenie azért, hogy megfeleljen állampolgárai 

elvárásainak.  

 

Az EP számára kiemelten fontos, hogy a megközelítések sokszínűsége tükröződjék 

kommunikációjában. Az értékekre és elvekre alapozott kommunikációnk részeként a 

kiegyensúlyozott kommunikációs különösen fontos szerepet játszik. Jellegénél fogva, az unió 

egyetlen közvetlenül választott intézményként az EP célja ennek megjelenítése 

kommunikációja során. Így nagy hangsúlyt fektet a politikailag (is) kiegyensúlyozott, a 

vélemények sokszínű és sokoldalú bemutatását lehetővé tevő kommunikációra.  

 

Az értékek bemutatásán túl az Európai Parlament különösen nagy hangsúlyt fektet az EP 

jogalkotási folyamatainak bemutatására annak érdekében, hogy a nagyközönség számára is 

kézzelfoghatóvá váljanak az uniós vívmányok. 

  

Az Európai Parlament kommunikációs prioritásai a 2014-2019-es jogalkotási ciklusban 

 

• Migráció/bevándorlás 

• Növekedés (előzőleg: fair adózás)  

• Szociális biztonság  

• Fogyasztóvédelem (előzőleg: digitális egységes piac)  

• Környezet és klímaváltozás  

• Biztonság 

• Európa jövője / Brexit  
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Az EP pozícionálása 

 

Az EP az állampolgárok által közvetlenül választott intézmény. Mint azt az Eurobarométer 

eredmények is mutatják, az állampolgárok nagy része az EU-tól hatékonyabb, gyorsabb 

eredményeket vár el a globális kihívások tekintetében.  

 

AZ EP előnyben részesíti a “mi” megközelítést kommunikációjában, vagyis annak jelzését, 

hogy “mi” vagyunk az Európai Unió: az állampolgárok, a tagállamok és az intézmények 

együtt. (Tanács: tagállamok, Parlament: állampolgárok és politikai frakciók, Bizottság: 

államok feletti). Az EP célja “Európa” és az “állampolgárok” közötti falak építése helyett 

azok egymáshoz közelítése.  

 

Az EP által támogatott kommunikációs megközelítések:  

 

• Az Európai Parlament a politikai viták színtere (intézményes megközelítés mellőzése) 

• Közérthető megfogalmazás (EU zsargon használatának mellőzése) 

• Megbízható adatokon alapuló kommunikáció  

• Az EU eddig elért eredményeinek bemutatása  

• Az Európában folyó viták és problémák kiegyensúlyozott bemutatása  

Az Európai Parlament jogalkotási dossziéinak közvetlen, mindennapi életünkre gyakorolt 

hatásának bemutatása, specifikus példák felvetésével  

 

3.2. Feladatok 

 

Sikeres ajánlattétel esetén az Európai Parlament a szerződő felet a következő feladatok 

végrehajtásával bízza meg: 

3.2.1 Műsorkészítés 

 Heti egy darab, összesen 43 db legalább 5 perc hosszúságú rádióműsor elkészítése. 

 

 Műsorterv készítése. A műsorban különböző műfajú elemek jelenhetnek meg, így 

hírek, hírmagyarázatok, rövidhírek, interjúk és tudósítások stb.  

 

 A műsor különös hangsúlyt fektet az Európai Parlament magyar és külföldi 

képviselőinek megszólaltatására, szerepeltetésére, a képviselőcsoportok politikai 

egyensúlyának megfelelő mértékben. A műsor tervezésénél figyelembe kell venni az 

Európai Parlament munkarendjét, különös tekintettel a plenáris és szakbizottsági 

ülésekre. A műsorkészítőnek figyelembe kell vennie az Európai Parlament jogalkotási 

prioritásait, és különös hangsúlyt kell fektetnie az Európai Parlament Tájékoztatási 

Irodája által javasolt témákra.  

 

 A műsornak egyedi szignállal kell rendelkeznie, a rádió többi programjától teljes 

mértékben megkülönböztethetőnek kell lennie.  

 

3.2.2. Műsorszórás 

 A javasolt műsor-, és szórástervben kérjük feltüntetni a műsor struktúráját és heti 

rendszerességgel tervezett adásidejét (nap, időpont megjelölésével). 
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 Az elkészített rádióműsor sugárzása az ajánlattevő rádióban, heti 5 percben, előre 

egyeztetett és a szerződés fennállása alatt állandó idősávban 

 A műsort heti rendszerességgel kell sugározni 2017. szeptember 11. és 2018. július 

06. között (az év végi munkaszüneti időszak figyelembevételével) lehetőség szerint a 

leghallgatottabb időszakban.  

 Javasoljuk a műsor (vagy egyes részeinek) a heti egyszeri adáson kívüli leadását is 

(pl. ismétlés). Kérjük ennek lehetőségeit az ajánlatban részletesen feltüntetni.    

3.2.3. Promóció 

 A műsor promótálása saját kommunikációs csatornákon 

 

 Kérjük, hogy az ajánlatban tüntessék fel, hogy milyen módszert kívánnak alkalmazni 

a műsor népszerűsítésére a rádió saját kommunikációs csatornáin és felületein (pl. 

beharangozó).  

 

3.2.4. Jelentések készítése 

 

 Az elkészített műsorokat az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájának át kell 

nyújtani MP3 formátumban a célnak megfelelő adathordozón (pen drive, CD, DVD) 

vagy e-mailen keresztül.  

 

 Az adott hónapban elkészített műsorokat a következő hónap 15. napjáig kell a 

Tájékoztatási Iroda rendelkezésére bocsájtani.  

 

3.3. Felhasználói jogok 

 

Az Európai Parlament, annak szervei és az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája időbeli és 

térbeli korlátozás nélkül jogosultak a műsor felhasználására, ennek keretében a műsor 

egészének vagy egy részének másolására, terjesztésére, nyilvánossághoz közvetítésére, 

többszörözésére, adott esetben átdolgozására. 

 

Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája biztosítja, hogy a szerződő fél a magyar 

médiatörvény 155. § (10) bekezdése alapján a műsorok megőrzésével kapcsolatos 

kötelezettségeit teljesítse. 

 

 

3.4. Az ajánlat tartalma 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell  

 

 a fenti felsorolásban foglalt feladatokra adott javaslatokat,  

 a műsortervet,  

 a sugárzások tervezett időpontját,  

 a tervezett elérést (auditált hallgatottsági adatok alapján),  

 valamint minden további, az ajánlattevő által rendelkezésre bocsájtott további 

potenciális megjelenési lehetőség leírását,  

 a promóciós lehetőségeket,  

 a pályázat beadását megelőző év hírműsorainak vagy hasonló tartalmú műsorainak 

címkivonatát, jelezve a politikai megjelenések számát és a kiegyensúlyozott politikai 

tájékoztatást biztosító rendszert/technikákat 
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 a szakmai csapat önéletrajzait, eddigi műsorkészítési tapasztalatait felsoroló 

referencialistát 

 az árajánlatot. 

 

 

3.4. A közbeszerzés becsült értéke  

 

A közbeszerzés becsült teljes értéke maximum nettó 9.000 EUR. 

Az árajánlatot kérjük Forintban, ÁFA nélkül megadni. 

Az ajánlatnak tartalmazni kell a fenti felsorolásban foglalt feladatokra adott javaslatokat 

 

3.5. A teljesítés időtartama 

A közbeszerzés teljes időtartama a megrendelő aláírásától a szerződésben meghatározott 

feladatok maradéktalan végrehajtásáig tart. A végrehajtás csak a megrendelő aláírása után 

kezdődik. 

A közbeszerzés tárgyának megvalósulása a szerződés megkötésétől 2018. július 30.-ig. 

 

A műsorok tervezett megvalósulási időtartama: 2017. szeptember 11. - 2018. július 06. 

A közbeszerzés teljes időtartama maximum 12 hónap. A teljesítés csak a megrendelőlap 

aláírása után kezdődik.  

 

4. GAZDASÁGI SZEREPLŐK CSOPORTOSULÁSAI 

Amennyiben az ajánlat benyújtója gazdasági szereplők egy csoportosulása, az ajánlathoz 

kötelezően ki kell tölteni és mellékelni kell az V. 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 teljesítéséhez 

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 igazolnia kell 

gazdasági társasági formáját, amennyiben elnyeri a szerződést. Ez a gazdasági társasági forma 

az alábbiak közül bármelyik 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. 
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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 tagok 

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, továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a szerződésben előírja 

egy közös felhatalmazással rendelkező megbízott kinevezését, aki eljárhat a tagok 

képviseletében, és többek között jogosult a többi tag nevében számlák kibocsátására. 

Amennyiben az ajánlatot gazdasági csoportosulások 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 csoportosulások esetében minden egyes tagnak be kell nyújtania annak igazolását, 

hogy joga van a közbeszerzési eljárásban való részvételhez (jogosultság), valamint a kizárási 

és a kiválasztási kritériumokra vonatkozó bizonyító dokumentumokat. A kiválasztási 

feltételek tekintetében az Európai Parlament beszámíthatja a csoportosulás minden tagjának 

alkalmasságát, 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. 

 

5. ALVÁLLALKOZÓK ALKALMAZÁSA  

Alvállalkozók alkalmazása megengedett.  

Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozó(k) szolgáltatását veszi igénybe, az ajánlathoz 

kötelezően ki kell tölteni és mellékelni kell a VI. 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 kritériumok 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 13. pont), és/vagy akik esetében a kizárási kritériumok 

(lásd 12. 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. 

Az engedélyezésre jogosult tisztviselő igényt tarthat az annak megítéléséhez szükséges 
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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 az egyben alvállalkozó alkalmazását is megengedi. 

6. VÁLTOZATOK 

Változatok nem engedélyezettek.  

7. DÍJAZÁS  

A díjazás fix és nem módosítható.  

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 3. cikke értelmében az 

árajánlatot hozzáadottérték-adótól és más egyenértékű adóktól mentesen kell megtenni.  

Az árajánlatnál feltétel, hogy az átalánydíj legyen, mindent magába foglaljon és forintban 

legyen megadva. Az ajánlatot nem lehet módosítani az árfolyamok változása miatt. Az 

árfolyam kiválasztása az ajánlattevő feladata, és ő vállalja az annak változásából adódó 

kockázatokat is. 

A pályázónak ki kell töltenie és alá kell írnia a II. mellékletben szereplő költségvetési lapot. 

8. PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK 

Nem alkalmazandó 

9. KÖRNYEZETVÉDELMI RENDELKEZÉSEK 

Nem alkalmazandó 

10. ESÉLYEGYENLŐSÉGET TÁMOGATÓ POLITIKA 

Amennyiben az ajánlattevő elnyeri a szerződést, kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 

teljesítése során a megkülönböztetés-mentesség és egyenlőség Alapszerződésekben szereplő 

elve teljes körű alkalmazásának biztosításával az egyenlőséget és a sokszínűséget támogató 

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;  

- fogyatékkal élők alkalmazása és integrálása;  

- 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 megkülönböztetés felszámolása.  
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II. RÉSZ – KIZÁRÁSI, KIVÁLASZTÁSI ÉS ODAÍTÉLÉSI KRITÉRIUMOK 

 

11.KIZÁRÁSI FELTÉTELEK 

A költségvetési rendelet 106. cikke 

1. A részvételre jelentkezőket vagy ajánlattevőket a közbeszerzési eljárásban való 

részvételből ki kell zárni, amennyiben: 

a) csődbe mentek, felszámolási eljárás alatt állnak, működésüket bíróság felügyeli, 

egyezséget kötöttek a hitelezőkkel, felfüggesztették üzleti tevékenységüket vagy ilyen 

ügyekkel kapcsolatos eljárás alanyai, vagy a tagállami jogszabályok szerinti hasonló 

eljárás következtében bármely ezekhez hasonló helyzetben vannak; 

b) velük vagy a felettük képviseleti, döntéshozatali vagy kontroll jogkörrel rendelkező 

személyekkel szemben valamely tagállam illetékes hatósága res iudicata hatályú 

ítéletet hozott szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos bűncselekmény miatt; 

c)  súlyos szakmai kötelezettségszegést követtek el, amelyet az ajánlatkérő bármely, 

általa igazolhatónak tekintett módon megállapíthat, ideértve az EBB és a nemzetközi 

szervezetek határozatait is; 

d) nem teljesítették a társadalombiztosítási hozzájárulási vagy adófizetési 

kötelezettségüket azon ország jogi rendelkezéseivel összhangban, ahol székhellyel 

rendelkeznek, vagy az ajánlatkérő országában, illetve abban az országban, ahol a 

szerződést teljesíteni kell; 

e) csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel, pénzmosás vagy bármely más, az 

Unió pénzügyi érdekeit sértő jogellenes tevékenység miatt res iudicata hatályú ítélet 

született velük vagy a felettük képviseleti, döntéshozatali vagy kontroll jogkörrel 

rendelkező személyekkel szemben; 

f) a 109. cikk (1) bekezdésében említett közigazgatási szankció hatálya alá tartoznak. 

Az első albekezdés a)–d) pontja nem vonatkozik áruk különösen kedvező feltételek mellett, 

az üzleti tevékenységét véglegesen felszámoló szállítótól, vagy vagyonfelügyelőtől, 

felszámolótól vagy végelszámolótól, csődegyezség, vagy ahhoz hasonló, a nemzeti jogban 

rögzített eljárás keretében történő beszerzésére. 

 

Az első albekezdés b) és e) pontja nem alkalmazandó, amennyiben a részvételre jelentkező 

vagy az ajánlattevő bizonyítani tudja, hogy megfelelő intézkedéseket fogadtak el a felette 

képviseleti, döntéshozatali vagy kontroll jogkörrel rendelkező azon személyekkel szemben, 

akik az első albekezdés b), illetve e) pontjában említett ítélet tárgyát képezik. 

A költségvetési rendelet 107. cikke 

2. A szerződések nem ítélhetők oda olyan pályázóknak vagy ajánlattevőknek, akik az erre a 

szerződésre vonatkozó beszerzési eljárás során:  

a) összeférhetetlennek minősülnek1; 

                                                 
1  Az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a közbeszerzési eljárás keretében nincsenek 

összeférhetetlenségi helyzetben (gazdasági, politikai, nemzeti, családi, érzelmi vagy más kapcsolatok vagy 

közös érdekek miatt).  
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b) az ajánlatkérő által – a beszerzési eljárásban való részvétel feltételeként megkövetelt – 

információt megtévesztő módon szolgáltatta vagy nem szolgáltatta; 

c) a beszerzési eljárásból való kizárás 93. cikk (1) bekezdésében említett helyzetei 

egyikében vannak.  

11. 1.  Kizárási kritériumok szerinti értékelés 

Az ajánlattevő ajánlatával együtt megfelelően aláírva és dátumozva benyújtja a jelen 

ajánlattételi dokumentációhoz mellékelt nyilatkozatot. (III. melléklet) 

12. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK  

A jogállás és a jogképesség igazolása  

Az ajánlattevőnek jogállása és jogképessége igazolásaként pályázatához csatolnia kell a 

jogállását igazoló dokumentum vagy más, azzal egyenértékű dokumentum másolatát, amely 

lehetővé teszi az Európai Parlament számára, hogy megbizonyosodjon arról, hogy jogállása 

és jogképessége alapján teljesíteni tudja a szerződést. Amennyiben a benyújtott igazolások 

nem elegendőek az erről való megbizonyosodáshoz, az Európai Parlament más igazolásokat 

kérhet az ajánlatok értékelése során. Az említett igazolások benyújtásának hiányában az 

Európai Parlament fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatot elfogadhatatlannak tekintse. 

12. 1. 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 12.000 euró éves üzleti forgalom; 

- pozitív működési mérleg az utolsó három pénzügyi évben 

A pénzügyi és gazdasági alkalmasság az ajánlattevő által benyújtandó alábbi dokumentumok 

alapján kerül értékelésre: 

- pénzügyi kimutatások (lezárt mérleg, eredmény-kimutatás vagy más pénzügyi kimutatás) 

legfeljebb az utolsó három olyan évre vonatkozóan, amelyekre a számlákat lezárták;  

- nyilatkozat a vállalkozás összforgalmáról és annak a tevékenységnek, beszállításnak vagy 

szolgáltatásnak a forgalmáról, amelyre a szerződés vonatkozik, legalább az előző három 

pénzügyi évre vonatkozóan.  

Amennyiben az ajánlattevőnek nem áll módjában a kért dokumentumok bemutatása, az 

Európai Parlament által megfelelőnek tartott egyéb módon is igazolhatja gazdasági és 

pénzügyi alkalmasságát.  

Az ajánlattevő más jogalanyok kapacitásait is érvényesítheti, függetlenül a kettejük között 

fennálló kapcsolatok jogi természetétől. Ezen esetben bizonyítania kell az Európai Parlament 

felé, hogy rendelkezésére állnak a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások, például 

bemutatva, hogy e jogalanyok vállalják az erőforrások rendelkezésére bocsátását. Ebben az 
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esetben az Európai Parlamentnek jogában áll elutasítani az ajánlatot, ha kétségei támadnak a 

harmadik fél kötelezettségvállalásait vagy pénzügyi kapacitásait illetően. A Parlament adott 

esetben megkövetelheti, hogy az ajánlattevő és a többi jogalany együttesen feleljen a 

szerződés végrehajtásáért. 

Ugyanezen feltételek mellett a gazdasági szereplők csoportja is támaszkodhat a csoport 

tagjainak vagy más szervezeteknek a kapacitására. 

Egyébként az ajánlattevő mindig támaszkodhat egy vagy több alvállalkozó gazdasági 

kapacitására, amennyiben azok vállalják a szerződés teljesítésében való részvételt. Ebben az 

esetben az Európai Parlament értékeli az alvállalkozó(k) kapacitásait a szerződés 

teljesítésében való részvétel mértékének vonatkozásában. 

12.2. 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 műszaki 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: 

- legalább hároméves tapasztalat az adott közbeszerzési eljárásban igényelthez hasonló 

szolgáltatásban  

- a rádió program készítési szakterületen tevékenykedő legalább 3 főből álló szakértői 

csapat, amelyben legalább a projektvezető igazolhatóan rendelkezik 3 éves, a 

közbeszerzési eljárás szakterületéhez kapcsolódó tapasztalattal. A csapat többi tagja 

legalább 2 éves tapasztalattal rendelkezik 

A gazdasági szereplők technikai és műszaki alkalmasságát a nyújtandó szolgáltatások, illetve 

az elvégzendő munka jellege, mennyisége, valamint az eszközök fontossága és felhasználása 

függvényében az alábbi dokumentumok alapján értékelik: 

a) a szolgáltató vagy a vállalkozó és/vagy a vállalatvezető, illetve főként az 

szolgáltatásért vagy munkavégzésért felelős személy tanulmányait és szakképzettségét 

igazoló okiratok;  

b) lista az alábbiakról:  

i) az elmúlt három évben nyújtott főbb szolgáltatások és szállítások, feltüntetve azok 

összegét, dátumát és megrendelőjét (akár állami, akár magánmegrendelőről van szó). 

Amennyiben az említett szolgáltatások és szállítások megrendelője egy közösségi intézmény 

volt, a gazdaszereplőknek a szolgáltatás tényleges teljesítését az illetékes hatóság által kiadott 

vagy ellenjegyzett igazoló okirattal kell bizonyítani.  

Az ajánlattevő vagy pályázó más jogalanyok kapacitásait is érvényesítheti, függetlenül a 

kettejük között fennálló kapcsolatok jogi természetétől. Ezen esetben bizonyítania kell az 

Európai Parlament felé, hogy rendelkezésére állnak a szerződés teljesítéséhez szükséges 

erőforrások, például bemutatva, hogy e jogalanyok vállalják az erőforrások rendelkezésére 

bocsátását. Ebben az esetben az Európai Parlamentnek jogában áll elutasítani az ajánlatot, ha 

kétségei támadnak a harmadik fél kötelezettségvállalásait vagy szakmai és/vagy technikai 

alkalmasságát illetően. 

Egyébként az ajánlattevő mindig támaszkodhat egy vagy több alvállalkozó gazdasági 

kapacitására, amennyiben azok vállalják a szerződés teljesítésében való részvételt. Ebben az 
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esetben az Európai Parlament értékeli az alvállalkozó(k) alkalmasságát a szerződés 

teljesítésében való részvétel mértékének vonatkozásában. 

Amennyiben az Európai Parlament megállapítja, hogy egy ajánlattevő olyan összeférhetetlen 

helyzetben van, amely negatívan befolyásolhatja a szerződés teljesítését, a Parlament 

kimondhatja, hogy az ajánlattevő nem rendelkezik a megfelelő minőségi színvonallal a 

szerződés teljesítéséhez.  

13. ODAÍTÉLÉSI KRITÉRIUMOK 

A szerződést a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatnak ítélik oda.  

Az ajánlatokat a következő kritériumok alapján értékelik: 

- az ár 

- minőségi kritériumok  

A különböző kritériumok súlyozása az alábbiak szerint történik: 

 

1. minőségi kritérium: az ajánlott műsorterv 

szerkezete, tematikája és témafelvetése, a 

kiegyensúlyozott tájékoztatás 

megvalósítására tett javaslat, a Európai 

Parlament kommunikációs, szerkesztői és 

politikai alapelveinek és 

követelményrendszernek való megfelelés, a 

promóciós terv szerkezete, tartalma  

 

 

maximum  pont 55 minimum 

elérendő 

pontszám 

(küszöb): 45 

2. minőségi kritérium: az ajánlott program 

műsorsávjában várható hallgatottság, a 

hallgatói összetétel, elérési adatok, a 

sugárzások száma és elérési mutatói a 

főműsor és az ismétlések esetén 

 

maximum  pont 45 minimum 

elérendő 

pontszám 

(küszöb): 30 

 

 

 

Az árral kapcsolatos kritérium: Az árat a minőségi kritériumok értékelésekor szerzett pontok 

számával kell elosztani. Az első helyre a legalacsonyabb hányadost elérő ajánlatot sorolják. 
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IV. melléklet: A beszállító pénzügyi adatlapja 

 

 

A nyomtatvány az alábbi címen érhető el: 

 

http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/intranet/ep/lang/fr/content/administrative_life/finance/

executing_act/payments 

 

 

http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/intranet/ep/lang/fr/content/administrative_life/finance/executing_act/payments
http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/intranet/ep/lang/fr/content/administrative_life/finance/executing_act/payments
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V. melléklet: A gazdasági szereplők csoportosulására vonatkozó adatlap 

 
 

A csoportosulás által felhatalmazott tag hivatalos neve2: 
...................................................................................................................................................

... 

 

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

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

...... 

 

A csoportosulás társasági formája3: 
...................................................................................................................................................

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

...... 

 

 

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 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 bemutatott dokumentumnak igazolnia kell a csoportosulás tényleges jogállását. 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.” 

 

 

                                                 
2 A csoportosulás többi tagja által a csoportosulás képviseletére felhatalmazott tag neve és címe. 

Felhatalmazás hiányában a csoportosulás minden tagjának alá kell írnia e nyilatkozatot. 
3 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 

ismertetése4 
 

    

    

    

 

 

Kelt: ............................                                  Aláírás: ............................................... 

 

 

                                                 
4 Ha ennek leírása már szerepel az ajánlatban, hivatkozás illeszthető be annak helyére. 
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VI. 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. 

 

Kelt: ............................                                  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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VII. melléklet: Pénzügyi adatlap 

 

Az ajánlattevő vagy – gazdasági társaságok közös megbízottal rendelkező csoportosulása esetén – minden 

egyes társaság által kitöltendő, az előző három pénzügyi év pénzügyi kimutatásai alapján, amelyeket 

mellékelni kell. 

 

Értékesítési forgalom 

Az utolsó három pénzügyi év teljes forgalmának összege 

n - 1. pénzügyi év ..................................................................................... euró 

n - 2. pénzügyi év ..................................................................................... euró 

n - 3. pénzügyi év  ..................................................................................... euró 

 

Nyereség 

Az utolsó három pénzügyi év nettó eredménye az adók befizetése után 

n - 1. pénzügyi év ..................................................................................... euró 

n - 2. pénzügyi év ..................................................................................... euró 

n - 3. pénzügyi év  ..................................................................................... euró 

 

Rövid távon rendelkezésre álló eszközök 

Az egy évnél rövidebb időn belül rendelkezésre álló eszközök teljes összege5 

n - 1. pénzügyi év ..................................................................................... euró 

n - 2. pénzügyi év ..................................................................................... euró 

n - 3. pénzügyi év  ..................................................................................... euró 

 

Rövid lejáratú adósságállomány 

Az egy éven belüli adósságállomány6 teljes összege 

n - 1. pénzügyi év ..................................................................................... euró 

n - 2. pénzügyi év ..................................................................................... euró 

n - 3. pénzügyi év  ..................................................................................... euró 

 

Hiteles. Kelt: 

 

 

Kelt ..............., …..-án/-én 

 

Aláírás(ok) 

 

 

 

                                                 
5Egy évnél nem hosszabb lejáratú követelések, készletek, folyamatban lévő megrendelések, rövid távú 

befektetések, szabadon felhasználható eszközök és aktív időbeli elhatárolások. 
6A bármilyen jellegű, egy évnél nem hosszabb lejáratú adósságállományok és a passzív időbeli elhatárolások 

összessége. 
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VIII. melléklet: Az ajánlat elküldésekor az ajánlatot tartalmazó belső és 

külső borítékokra ragasztandó címke 

 

 

 

 

 

 

Európai Parlament Tájékoztatási Irodája Magyarországon 

1024 Budapest, Lövőház u. 35 

 

MEDRTV/COMM/DG/AWD/2017/ 

A POSTAI SZOLGÁLAT ÉS ILLETÉKTELEN SZEMÉLY NEM NYITHATJA KI 

 

 

 

 

 

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

meg a műveletet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


