FELHÍVÁS
Beszerzési eljárás, az Interreg Danube Transnational Programme által támogatott Tid(y)Up
projekt WP T2 Activity T2.1. „Transnational methodology for implementing awareness
raising local actions (river clean-ups)” során kidolgozásra kerülő kézikönyv 5. fejezetének
elkészítéséhez kapcsolódóan
Tisztelt Ajánlatadó!
Ezúton kérem fel Önt ajánlat adására a Természetfilm.hu Tudományos Filmműhely Egyesület
(THU) mint Ajánlatkérő nevében.
Ajánlatkérő vezetőpartnere annak a konzorciumnak, amely sikeresen pályázott és
támogatást nyert az Interreg Danube Transnational Programme (továbbiakban: DTP) által
támogatott Tid(y)Up (továbbiakban: projekt) nevű projektjére.

1. Feladatmeghatározás
A Természetfilm.hu Tudományos Filmműhely Egyesület, mint Ajánlatkérő az alábbi–
egymásra épülő és egymástól elválaszthatatlan, így egy összefüggő feladatnak tekintett - WP
T2 Activity T2.1. „Transnational methodology for implementing awareness raising local
actions (river clean-ups)” során kidolgozásra kerülő kézikönyv 5. fejezetének
elkészítéséhez kapcsolódóan kér szakértői támogatást az alábbiak szerint:
A pályázat AT2.1. tevékenységében szereplő Kézikönyv 5. fejezetének elkészítésében való
szakértői közreműködés a felhívásban mellékelt tartalomjegyzék szerint:
Transznacionális módszertan a szemléletformáló helyi akciók végrehajtására (folyótisztítás).
A kézikönyv tartalmazza a kihívás minden aspektusát annak érdekében, hogy teljeskörűen
összegezze a helyi közösségek által igénybe vehető intézkedéseket. Ez magában foglalja
többek között a megtisztítási akciók végrehajtásának részleteit, ütemezését, az érdekeltek
bevonási tervét és felelősségi köreit.
A kézikönyv egy útmutató, a projekt keretében tervezett folyótisztítási akciók (pilot actionök) eltérő földrajzi és kulturális körülmények között történő megvalósítására, ami lehetővé
teszi a pilot projektek, és további helyszíneken megrendezett folyótisztítási akciók eltérő
körülmények között történő megvalósítását, továbbá lehetőséget nyújt a felhasználóknak
arra, hogy az úszó hulladékot eltereljék az ártérből, zárt termékciklust kialakítva a begyűjtött
palackok majd 70%-nak az újrahasznosításával.
A kézikönyv célja: a meglévő tisztítási, válogatási és újrafeldolgozási eljárások tudásátadása
más országokba és adaptációja a helyi körülményekhez. A takarítások vonzóbbá tétele, és az
együttműködő környezet kialakítása több száz önkéntes és szervezet részvételével.
A leendő szervezők betekintést nyerhetnek a ledarált, összepréselt és bálázott műanyagok
kiválasztási folyamatába és gyártásába.

D.T2.1.1. A folyótisztítás megvalósításának kézikönyve és cselekvési terve - munkaközi
változat
a) A teljes munkaközi változat terjedelme összesen kb. 30 oldal.
b) A javasolt tartalomjegyzék jelen ajánlattételi felhívás mellékletét képezi. Jelen
beszerzés keretében elvégzendő feladatok közé csak a mellékelt tartalomjegyzék
5. fejezet jelölt részeinek elkészítése, valamint a fejezeten belüli részfejezetek
többi partner által történő előállításának szakmai koordinációja tartozik.
c) A kézikönyv 5. fejezetének jogi és biztonsági alfejezetét további projekt partnerek
készítik, ezen fejezetekkel kapcsolatban nyertes ajánlattevőnek szakmai
koordinációs feladata van.
d) A munkavégzés nyelve a magyar és az angol.
e) Illusztrált handguide, amely lépésről lépésre elmagyarázza, hogyan lehet
megszervezni a folyókon és a partvonal mentén végzett tisztító beavatkozásokat.
f) Általános ismertetést ad a műanyagokkal kapcsolatosan, valamint a biztonsági
irányelveket, tippeket ad arra vonatkozóan, hogyan lehet erős önkéntes bázist
kiépíteni, és bevonni a kulcsszereplőket, például a helyi és regionális
önkormányzatokat, az érintett döntéshozókat, a helyi önkormányzatokat, a
hulladékkezelő vállalatokat és a helyi közösségeket.
g) A tevékenység célja a meglévő tisztítási, válogatási és újrafeldolgozási eljárások
transzfere más országokba és azok helyi körülményekhez való igazítása, továbbá a
takarítások vonzóbbá tétele, és az együttműködő környezet kialakítása több száz
önkéntes és szervezet részvételével.
D.T2.1.2. A folyótisztítás megvalósításának kézikönyve és cselekvési terve - végleges
változat
a) Elvárt terjedelem a végleges, teljes kézikönyvre: min. 52 oldal.
b) A kézikönyv végleges, nyomtatható verziójának elkészítése, a projekt keretében
megvalósított folyótakarító akciók (pilot action-ök) megvalósítását követően a
partnerek és a munkacsomagot koordináló partner észrevételeinek, javaslatainak
beépítése a kézikönyvbe.
c) A javasolt tartalomjegyzék jelen ajánlattételi felhívás mellékletét képezi. Jelen
beszerzés keretében elvégzendő feladatok közé csak a mellékelt tartalomjegyzék
5. fejezet jelölt részeinek elkészítése, valamint a fejezeten belüli részfejezetek
többi partner által történő előállításának szakmai koordinációja tartozik.
d) A munkavégzés nyelve a magyar és az angol.
e) A kézikönyv végleges változatát 1000 példányban ki kell nyomtatni a projekt
keretén belül, de a nyomtatás nem képezi jelen ajánlatkérés tárgyát, az más
projekt partnerek feladata.

A feladatok ellátásához kapcsolódóan: válaszadás a minőségbiztosítási szakértő és a projekt
partnerek észrevételeire és kérdéseire, az anyag esetleges korrekcióinak az elkészítése.
A feladatok ellátásának határideje várhatóan:
• Jelen szerződés hatályba lépésétől – 2022. november 30-ig.
• 1. részteljesítés (D.T2.1.1. A folyótisztítás megvalósításának kézikönyve és cselekvési
terve - első változat) határideje: 2021. május 31.
• 2. részteljesítés (D.T2.1.2. A folyótisztítás megvalósításának kézikönyve és cselekvési
terve - végleges változat) határideje: 2022. november 30.
Hosszabbítás lehetséges a nemzetközi partnerek általi ütemezés függvényében. Az
Ajánlatkérő előteljesítést is elfogad.
A teljesítés helye: Ajánlatkérő és Ajánlattevő székhelye.
A projektről további információkat ezen a linken talál: http://www.interregdanube.eu/approved-projects/tid-y-up. Mellékeljük továbbá az AF kivonatát, amely a WPT2es munkacsomagot mutatja be.
A beszerzés becsült értéke nettó 7 000 euró, melynek meghatározásakor a feladat
elvégzéséhez szükséges minden jellegű díj figyelembevételre került.
Ajánlatkérő az ajánlatok beérkezésének értékelésekor fenntartja magának a jogot, hogy a
rendelkezésre álló pénzügyi keretre való tekintettel elfogadja-e a beérkező ajánlatokat.
2. Határidők
Ajánlatukat 2020. december 23, 11.00-ig adhatják be a jelenlegi koronavírus által okozott
járványügyi helyzetre való tekintettel elektronikus úton az tamas.zsolt@termeszetfilm.hu
email címre küldve. A személyes vagy postai úton való beadás Ajánlatkérő címén egy darab
eredeti példányban a helyzet rendeződése után pótlandó:
Természetfilm.hu
2040 Budaörs
Gólya u. 5. 2/2.

3. Alkalmassági követelmények
1. Ajánlatkérő előírja, hogy a feladatok ellátására Ajánlatadó legalább 1 felsőfokú
végzettségű szakemberrel rendelkezzen, aki:
(a) társadalmi szemléletformáló, környezetvédelmi projektben szerzett legalább 1
éves szakmai tapasztalattal, és
(b) tárgyalóképes angol nyelvtudással bírjon.
2. Ajánlatkérő előírja, hogy legalább 1 db folyótakarító akcióban való részvételre vonatkozó
referenciával rendelkezzen.

Az igazolás módja:
1.
-

angol vagy magyar nyelvű, az angol nyelvtudás szintjét tartalmazó, saját kezűleg aláírt
önéletrajz beadása, felsőfokú végzettség igazolása (diploma másolat),

VAGY
- az Ajánlattévő nyilatkozata arról, hogy az általa igénybe venni kívánt szakember
megfelel az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek és biztosítja ezen
szakértő részvételét a szerződés teljesítésében, a „C” mellékletben található
nyilatkozat kitöltésével és cégszerű aláírásával.
2.
A szerződést kötő másik fél által adott igazolás az alábbi minimum tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél neve, címe;
- a szerződés tárgya, annak pontos megnevezése;
- a teljesítés helye, ideje;
- az ellenszolgáltatás nettó összege;
- valamint az, hogy szerződésszerű volt-e a teljesítés.
VAGY
- az Ajánlattevő a csatolt „D” jelű melléklet szerinti iratmintán tett nyilatkozata a
referenciakövetelményeknek való megfelelésről.

4. Bírálat
Ajánlatkérő a beérkezett árajánlatok érvényességét belső zsűri működtetésével bírálja el.
Ajánlatok értékelési szempontja a nettó ajánlati ár. A bírálat során Ajánlatkérő a
legalacsonyabb érvényes ajánlatot tévőt választja ki nyertes ajánlattevőként. Ajánlatkérő az
Ajánlattevőket elektronikus levélben értesíti az eljárás eredményéről, majd Szerződést
(tervezete az „F” mellékletben található) köt a nyertessel.

5. Kizáró okok
Ajánlattevő nem vehet részt az eljárásban, amennyiben vele szemben az alábbi kizáró okok
állnak fenn:
a) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték,
vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban,
vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése
az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;

d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és
bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette
vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;
e) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az
elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:
o a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978.
évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a
továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a
bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;
o az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás
vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása
nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk.
XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint
a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;
o az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek
pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
o az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint
ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
o az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk.
szerinti terrorizmus finanszírozása;
o az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint
a Btk. szerinti kényszermunka;
o az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás
közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
o a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz
hasonló bűncselekmény;
f) a beszerzési eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan
hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát
veszélyezteti.
Kérjük Ajánlattevőt a „B” mellékletben található kitöltött és cégszerűen aláírt Nyilatkozat
csatolására a kizáró okok tekintetében.

6. Fizetési ütemezés
Fizetési ütemezést a csatolt Szerződés rögzíti részletesen.

7. Felhívás mellékletei
Beadandó dokumentumok:
- „A” jelű melléklet (Ajánlattételi nyilatkozat)
- „B” jelű melléklet (Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében)
- angol vagy magyar nyelvű, az angol nyelvtudás szintjét tartalmazó, saját kezűleg aláírt
önéletrajz, felsőfokú végzettség igazolása (diploma másolat) VAGY „C” jelű melléklet
(Nyilatkozat az alkalmassági követelményeknek való megfelelőségről)
- „D” jelű melléklet (Nyilatkozat referenciák bemutatására)
- „E” jelű melléklet (Nyilatkozat alvállalkozó bevonásáról)
További mellékletek (tájékoztatási céllal):
- „F” jelű melléklet (Szerződés tervezet)
- „G” jelű melléklet (Handguide tartalomjegyzék)
- „H” jelű melléklet (AF_T2 kivonat)

8. Egyebek
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az alvállalkozók bevonása a szerződés
teljesítése során válik szükségessé, úgy az csak a megrendelő írásos jóváhagyását követően
lehetséges.
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő az alvállalkozói szerződések tartalmára,
összegére és kifizetésére vonatkozó transzparenciát ír elő, tehát ezek ellenőrzése is vizsgálat
tárgya lehet a DTP Transznacionális Program magyar vagy külföldi ellenőrző szervei által.
Ajánlatkérő euróban szerződik és euróban fog fizetni nyertes Ajánlattevő részére.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné
nyilvántartására.

