FELHÍVÁS
Beszerzési eljárás, az Interreg Danube Transnational Programme által támogatott Tid(y)Up
projekt WP T2 Output T2.3 „Floating awareness raising exhibition” keretében
megvalósítandó úszó kiállítás belső terének kialakítására
Tisztelt Ajánlatadó!
Ezúton kérünk árajánlatot Öntől a Természetfilm.hu Tudományos Filmműhely Egyesület
(THU) számára, az Interreg Danube Transnational Programme által támogatott Tid(y)Up
projekt WP T2 Output T2.3 „Floating awareness raising exhibition” keretében
megvalósítandó úszó kiállítás belső terének kialakítására.
Ajánlatkérő vezető partnere annak a konzorciumnak, amely sikeresen pályázott és támogatást
nyert az Interreg Danube Transnational Programme (továbbiakban: Interreg DTP) által
támogatott Tid(y)Up (továbbiakban: projekt) nevű projektjére. A projekt célja az alábbiakban
foglalható össze:
“Az EU fejlett hulladékgazdálkodási gyakorlatának és ambiciózus újrahasznosítási céljainak
ellenére műanyag, illetve mikroműanyag szennyezés mutatható ki Közép-Európa folyóiban a
témában készült tanulmányok szerint. A vízminőség megóvásának szempontjából jelentős
kihívást jelent ezen probléma megelőzése. Ennek megfelelően a Tid(y)Up projekt célja a
Tisza folyó vízminőségének javítása és a műanyagszennyezés csökkentése, a folyó forrásától
a Fekete-tengerig. Jelenleg nincs egységesen elfogadott módszertan, valamint konzisztensen
rendelkezésre álló adatok a Duna medencében található folyók műanyagszennyezettségével
kapcsolatban, melyek segítenék a vízgazdálkodási hatóságok kezdeményezéseinek
összehangolását, és lehetővé tennék a szennyezés megállításához szükséges egyéb
szakterületekkel való együttműködést.
A partnerség a feltárt kihívásokat az alábbi eszközökkel kívánja megoldani:
- összehangolt műanyagszennyezés-mérési módszertan javaslat kidolgozása (a
résztvevő országokban használt különböző módszerek összehasonlítása alapján), mely
segítségével a Duna medencében mért szennyezettségi adatok összehasonlíthatóvá
válnak;
- innovatív kísérleti intézkedések végrehajtása a résztvevő országokban beazonosított,
jelentősen szennyezett folyami területeken, mely intézkedések célja a lerakott makró
műanyag hulladék összegyűjtése és újrahasznosítása, és a helyi lakosok
szemléletformálása a folyóvizek műanyagszennyezettségi szintjének hosszú távú
csökkentése érdekében;
- az érintett felek közti kommunikáció elősegítése a közép-kelet-európai országok
folyóinak vízminőség-javítása érdekében;
- a vízgazdálkodás és az érintett felek közötti együttműködés értékelése a jó gyakorlatok
azonosítása érdekében.
A projekt újdonsága, hogy eszközöket, adatokat és különböző alkalmazott módszerek
értékelését biztosítja a szennyezett áramlások forrásainak, természetének és kockázatának
megértéséhez; valamint gyakorlati példákat mutat a lehetséges intézkedésekre és
törvényhozási megoldásokra vonatkozóan mind lokális, mind transznacionális szinten. A fő
cél az összes szükséges információ összegyűjtése, az érintett felek tájékoztatása és gyakorlati
eszközök biztosítása számukra annak érdekében, hogy aktív, együttműködő közösségeket

hozzanak létre a műanyag hulladék csökkentéséért folytatott küzdelemben, és hozzájáruljanak
a vízügyi hatóságok munkájához a vízminőség javítása érdekében, miközben a projekt során
információt is szolgáltatnak a DRBMP közelgő felülvizsgálatához.”
Ajánlatkérő az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan folytat le beszerzési eljárást:
A pályázatban szereplő OT2.3. úszó kiállítás („Floating awareness raising exhibition”)
belső terének az alábbi paraméterek szerinti kialakítására van szükség.
Feladatleírás:
A kiállítás belső terének kialakítása a mellékelt tervek alapján az alábbiak szerint:
Kiállítási tér:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)

76 nm műanyag lemezekkel történő beltéri padlóburkolás
255 nm műanyag lemezekkel történő beltéri falburkolás
4 kültéri dupla ajtó, 4 kültéri szimpla ajtó, 1 beltéri szimpla ajtó beszerelése
2,8 nm-es fedélzeti mosdók felszerelése (1 db WC csésze és tartály, 1 db
mosdókagyló, 1 db hidegvizes csaptelep)
6,5 nm-es fedélzeti konyha felszerelése (7 fm konyhapult újrahasznosított
uszadékfából, 1v2 medencés mosogató teknő, 4 elektromos kiállás a pult fölött )
25,9 + 23,8 nm-es kiállítási tér technikai felszerelése (mikrofon, projektor, installáció
tervek)
szemétgyűjtő „csapda” (a hajó orrában)
30 nm-es tetőterasz felszerelése (3 db magaságyás, 2 kültéri pad, 1 komposztáló)
2,2 nm-es személyzeti kabin felszerelései
7 körablak beépítése szállítókonténer falába
80 nm kültéri fedélzet stég profilokkal történő burkolása erre a célra kialakított
tartószerkezetre, folyami újraműanyagból készült stégprofilokkal
12 nm-es zöld fal kellékei
1 db uszadékfa asztal és hozzá tartozó székek
110 cm magas korlátok felszerelése a komp előző korlátjainak felhasználásával
50,9 + 27,6 nm-es kiállítási tér világítási munkái

Ajánlatadó feladataihoz tartozik a kiállítás altesteként szolgáló komp és felépítmény
megtekintése és felmérése a kiállítási tér kialakításához szükséges munkálatok megkezdése és
alapanyagok beszerzése előtt.
Ajánlatkérő feladata továbbá részt venni a Megbízó által kért egyeztetéseken - melyek
elsősorban a Megbízóval történő egyeztetéseket jelentik - amennyiben szükséges.
Az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A fent felsorolt paraméterek alapján a belső kiállítási tér kialakításának teljesítési határideje:
2022. június 15. A szerződés teljesítése során részszámlák kibocsátására lehetőség van.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
1. részteljesítés - A munkálatok 60%-ának teljesítése: 2022. június 1.
(A teljes megajánlott ajánlati ár 60%-a);
2. részteljesítés - A kiállítási tér fennmaradó munkálatainak elkészítése: 2022. június 15.
(A teljes megajánlott ajánlati ár 40%-a).

Szerződés-hosszabbítás lehetséges az esetlegesen romló pandémia és az Ukrajnában zajló
háborús helyzetre való tekintettel.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a beszerzendő eszközökért ellenszolgáltatásként igényelt
ajánlati árat tételesen megadva, forintban kifejezve, nettó ár + ÁFA bontásban („A” jelű
melléklet szerint).
A beszerzés becsült értéke az indikatív árajánlatok alapján nettó 3 677 000 forint, 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.
Az úszó kiállítás funkciójáról, annak használatáról, a tervezett felépítményről további
információk a koncepciót összefoglaló „G” és „H” jelű mellékletekben („AF_T2 kivonat”,
„Concept of Floating Exhibition”), valamint az alaprajzokat és nézeteket tartalmazó „I” jelű
mellékletekben érhetők el.
A teljesítés helye: Magyarország, Sárazsadány.
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 és háborús helyzetre való figyelemmel kell véglegesíteni.
A
projektről
további
információk
az
alábbi
honlapon
érhetők
el:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/tid-y-up. Mellékeljük továbbá a munkaterv
(Work Plan) 2-es feladatának (T2) kivonatát („G” jelű melléklet), Valamint az úszótestre
tervezett felépítmény koncepcióját („H” jelű melléklet) szíves tájékoztatásul.
2. Határidők
Ajánlatukat 2022. május 10., 16.00-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 2 millió forint értékű beltéri épületfelújítási munka elvégzésére vonatkozó
referenciával vagy
1 db legalább 2 millió forint értékű belsőépítészeti munkára 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)
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)
- „I” jelű melléklet (tervek)
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, valamint a szerződés teljesítésére rendelkezésre álló pénzügyi források
felhasználása tekintetében.

