FELHÍVÁS
Beszerzési eljárás, az Interreg Danube Transnational Programme által támogatott Tid(y)Up
projekt WP T2 Output T2.3 „Floating awareness raising exhibition” keretében úszó kiállítás
kialakításához szükséges úszómű vagy hajótest biztosítására.

Tisztelt Ajánlatadó!
Ezúton kérem fel Önt ajánlattételre a Természetfilm.hu Tudományos Filmműhely Egyesület
(THU) mint Ajánlatkérő nevében.
Ajánlatkérő vezető partnere 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 Output
T2.3 „Floating awareness raising exhibition” keretében úszó kiállítás kialakításához
szükséges új vagy felújított úszómű vagy hajótest biztosítására az alábbiak szerint:

Hosszúság:
Szélesség:
Merülés:
Terhelhetőség:
Befogadóképesség:

Minimum elvárás
15 méter
5 méter
nincs
12 t
35 fő

Maximum elvárás
30 méter
10 méter
maximum 0,6 méter
25 t
nincs

A fent felsorolt követelményeknek megfelelő úszómű vagy hajótest szállításának határideje:
2021. november 19.
Jelen szerződés tárgyát képező altestre a felhíváshoz mellékelt „H” jelű mellékletben
(„Concept of Floating Exhibition”) bemutatott felépítmény kerül majd. Nyertes ajánlattevő
feladatának része annak biztosítása, hogy a szerződés teljesítését megelőzően mind az
ajánlatkérő, mind a felépítményt szállító nyertes ajánlattevő a szállítandó altestet
megtekinthesse, arról méreteket vehessen az altest és a felépítmény összeszerelhetősége
érdekében.
A tevékenység célja, hogy felhívja a figyelmet a folyók műanyag szennyezettségére
tudományosan alátámasztott eredmények szemléltetésével és a globális probléma
megoldását kezelendő lehetőségek bemutatásával.

A FLEX az eredeti koncepció szerint bejárja majd a Tid(y)Up projekt partner országait,
mindenhol megszólítva a helyi közösségeket. A kiállítás útvonalát a partnerországokban
fennálló pandémiás helyzetre való figyelemmel kell megtervezni.
A teljesítés helye: a Felső-Tisza, vagy a Bodrog folyó. Az úszómű vagy hajótest
vízrebocsátásnak elvárt helyszíne: Felső-Tisza vagy a Bodrog foló, amelynek pontos helyszíne
a teljesítés előtt legkésőbb 10 munkanappal egyeztetendő a nyertes ajánlattevővel.
A projektről további információkat ezen a linken talál: http://www.interregdanube.eu/approved-projects/tid-y-up. Mellékeljük továbbá a munkaterv (Work Plan) 2-es
feladatának (T2) kivonatát („G” jelű melléklet).
A beszerzés becsült értéke nettó 29 100 EUR, ami a felhívás feladásának napján érvényes
középárfolyamon 10.367.711 Forintnak felel meg, melynek meghatározásakor a feladat
elvégzéséhez szükséges minden költség 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 2021. október 12., 11.00-ig adhatják be elektronikus úton a
tamas.zsolt@termeszetfilm.hu email címre küldve vagy személyes vagy postai úton
Ajánlatkérő címén egy darab eredeti példányban:
Természetfilm.hu
2040 Budaörs
Gólya u. 5. 2/2.

3. Alkalmassági követelmények
1.
Ajánlatkérő előírja, hogy a feladatok ellátására Ajánlatadó rendelkezzen az ajánlati felhívás
megküldésétől visszafelé számított 60 hónap során teljesített, összesen
1 db legalább 5 millió forint értékű fémszerkezet gyártásra vagy átalakításra, felújításra
vonatkozó referenciával vagy
1 db legalább 5 millió forint értékű úszómű vagy hajótest értékesítésére vonatkozó
referenciával
A referenciát több szerződésből is lehet teljesíteni.
Az igazolás módja:
1.
A szerződést kötő másik fél által adott igazolás a felhívás megküldését megelőző 60 hónap
során végzett legjelentősebb teljesítéseiről 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.
Az előírt referencia több szerződés alapján is teljesíthető.
VAGY
- az Ajánlattevő a csatolt „C” jelű melléklet szerinti iratmintán tett nyilatkozata a
referenciakövetelményeknek való megfelelésről.

4. Bírálat
Ajánlatkérő a beérkezett árajánlatok érvényességét belső zsűri működtetésével bírálja el. Az
elvárt paramétereken belül ajánlatkérő minden ajánlatot érvényesnek nyilvánít. Amennyiben
valamelyik ajánlat nem felel meg az elvárt minimum követelményeknek, azt ajánlatkérő
érvénytelennek nyilvánítja. A maximum elvárást túlteljesítő ajánlat nem részesül többlet
pontozásban. Az érvényes ajánlatok elbírálásának alapja kizárólag a nettó ajánlati ár.
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 Szerződéstervezet rögzíti részletesen.

7. Felhívás mellékletei
Beadandó dokumentumok:
- „A” jelű melléklet (Ajánlattételi nyilatkozat)
- „B” jelű melléklet (Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében)
- „C” jelű melléklet (Nyilatkozat referenciák bemutatására)
- „D” jelű melléklet (Nyilatkozat alvállalkozó bevonásáról)
- „E” jelű melléklet (Nyilatkozat műszaki paraméterek bemutatására)
További mellékletek (tájékoztatási céllal):
- „F” jelű melléklet (Szerződés tervezet)
- „G” jelű melléklet (Application Form munkaterv (Work Plan) 2-es feladatának (T2)
kivonata)

-

„H” jelű melléklet („Concept of Floating Exhibition” – további információk a
felépítményről)

8. Egyebek
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy amennyiben 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 forintban szerződik és forintban fog fizetni nyertes Ajánlattevő részére.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné
nyilvántartására.

