ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000574732022
E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Baranya Paktum PLUSZ I.

Ajánlatkérő
neve:

Baranya Megyei Önkormányzat

I.1) Név és címek
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Baranya Megyei Önkormányzat

Postai cím:

Széchenyi tér 9.

Város:

Pécs

NUTS-kód:

E-mail:

HU231

Postai irányítószám:

Staub

Kapcsolattartó személy:
staub.richard@baranya.hu

15724007202

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

7621

Ország:

Magyarország

Richárd
+36 72500400

+36 72500469

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://www.baranya.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Dr. Turi Ákos egyéni ügyvéd

Postai cím:

Teréz Utca 11-13.

Város:

Pécs

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU231

Dr.

Turi

dr.turiakos.ugyved@gmail.com

8359373449

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

Postai irányítószám:

7621

Ország:

Magyarország

Ákos
+36 72511608

Fax:

+36 72511607

Internetcím(ek)
Lebonyolító címe:

http://www.baranya.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)
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I.2) Közös közbeszerzés
I.2) Közös közbeszerzés
Nem

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

I.3) Kommunikáció
I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő
címen:

Igen

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

Nem

További információ a következő helyről érhető el:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000574732022/reszletek

További információ a következő címen szerezhető be
a fent említett cím:

Igen

másik cím: (adjon meg másik címet)

Nem

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan:

Igen

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000574732022/reszletek

a fent említett címre:

Igen

a következő címre: (adjon meg másik címet)

Nem

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan
hozzáférhetők:

I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

Regionális vagy helyi hatóság

I.5) Fő tevékenység
Fő tevékenység:

Általános közszolgáltatások

II.1) A beszerzés mennyisége
II. szakasz: Tárgy
EKR000574732022

Nem

II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés:
Hivatkozási szám:

Baranya Paktum PLUSZ I.
EKR000574732022

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
71241000-9
Szolgáltatás megrendelés

II.1.3) A szerződés típusa:
II.1.4) Rövid meghatározás:

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BA1-2022-00001 azonosítószámú projekt keretében kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható
tevékenységeinek előkészítése, megalapozása és megvalósítása az alábbiak szerint:
1. rész: Foglalkoztatási - gazdaságfejlesztési együttműködés megalapozásához és működéséhez kapcsolódó tevékenységek, valamint
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési stratégia megalapozása, készítése, ill. megújítása
2. rész: Ágazati trendeket figyelő elemző és előrejelző rendszer működtetése, féléves megyei gazdasági és foglalkoztatási
gyorsjelentések készítése.
Ajánlatkérő kizárólag a rendelkezésre álló fedezet mértékéig vállal kötelezettséget a szerződés megkötésére. Amennyiben a
legkedvezőbb Ajánlattevő által megajánlott Nettó ajánlati ár a rendelkezésre fedezet összegét meghaladja, Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2)
bekezdés b) pontja alapján az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték ÁFA nélkül:

Pénznem:

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll

Igen

Ajánlatok benyújthatók

valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) Meghatározás (1 - Fogl-i-gazd.fejl-i együttműködés
és stratégia)
II.2) Meghatározás
II.2.1) Rész száma, elnevezése:

1 - Fogl-i-gazd.fejl-i együttműködés és stratégia

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
71241000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód(ok):
A teljesítés fő helyszíne:

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
1. A Foglalkoztatási - gazdaságfejlesztési együttműködés megalapozásához és működéséhez kapcsolódó tevékenységek, valamint
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési stratégia megalapozása, készítése, ill. megújítása:
1.1. A TOP Plusz-3.1.1.-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések c. felhívás 2.1.1.1. A. a.) pontjában
foglaltaknak megfelelően Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés létrehozása Baranya megyében. A foglalkoztatás, terület-
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és gazdaságfejlesztés területén releváns szereplők kiválasztási módszertanának bemutatása, megkeresése, és minimum 25, maximum
30 tag bevonása. A tagokra tett javaslatot, a tagok feltárt együttműködési szándékait a tagság véglegesítése előtt Ajánlatkérővel
szükséges egyeztetni.
A tevékenység eredménye:
A kiválasztási módszertan és a tagokra tett javaslatok 1-1 példányban, PDF és szerkeszthető (.doc, .xls) formátumban digitális
adathordozón (CD-n) továbbá e-mail formájában kell átadni, határideje a szerződéskötéstől számított 1 hónap .
A csatlakozási szándéknyilatkozatokat, valamint az Együttműködési Megállapodást 1-1 eredeti aláírt papíros példányban, továbbá
szkennelt PDF formátumban digitális adathordozón (CD-n) továbbá e-mail formájában kell átadni.
1.2.
A TOP Plusz-3.1.1.-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések c. felhívás 2.1.1.1. A. b. ) pontjában
foglaltaknak megfelelően az 1/1. pontban létrejött Foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködés (partnerség) működési
kereteinek kidolgozása, az irányító csoport (a partnerséget reprezentáló szűkebb testület), a menedzsment szervezet és paktum iroda
működtetésének, ügyrendjének, munkatervének, reális költségvetésének aktualizálása/kidolgozása, az ehhez szükséges szakmai
kompetenciák, humán erőforrás meghatározása. Nyertes Ajánlattevő feladata a TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001 kódszámú,
„Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya felzárkózásáért 2020” című projekt keretében készült Működési Kézikönyv átdolgozása,
melynek során támaszkodni kell a TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001 kódszámú megvalósítása során szerzett működési tapasztalatokra. A
megvalósuló dokumentumoknak meg kell felelniük az TOP_Plusz -3.1.1.-21. Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési
együttműködések c. felhíváshoz készült: „Útmutató a területi foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési stratégiák készítéséhez és
felülvizsgálatához” c. dokumentumban foglalt elvárásoknak, különös tekintettel e dokumentum 9.2. pontjában foglaltaknak.
A megvalósítás során a dokumentumokat két alkalommal, egyszer a tervezetek formájában (A tervezeteket 1-1 példányban
szerkeszthető (.doc, .xls) formátumban e-mail formájában kell átadni.), valamint a véglegesítés előtt egyeztetni szükséges
Ajánlatkérővel és a véglegesítést Ajánlatkérő véleménye alapján szükséges elvégezni.
A tevékenység eredménye:
•a Foglalkoztatási- gazdaságfejlesztési együttműködés (partnerség) működési kereteinek meghatározása, (aktualizált Működési
Kézikönyv)
•az irányító csoport (a partnerséget reprezentáló szűkebb testület), a menedzsment szervezet és a paktum iroda
oműködtetésének, ügyrendjének, munkatervének, reális költségvetésének kidolgozása,
oa szükséges szakmai kompetenciák, humán erőforrás meghatározása.
A dokumentum minimális terjedelme, mellékletek nélkül 50 oldal A4-es méretben.
A végleges dokumentumot papír alapon, fűzötten 2 példányban, továbbá PDF és szerkeszthető (.doc, .xls) formátumban digitális
adathordozón (CD-n) kell átadni.
1.3.Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési stratégia megalapozása, készítése, ill. megújítása
1.3.1. A TOP Plusz-3.1.1.-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések c. felhívás 2.1.1.1. A. d.) pontjában
foglaltaknak megfelelően a Baranya megyére vonatkozó foglalkoztatási helyzetelemzés kidolgozása, melynek része – indikátorokkal,
kutatásokkal elemzésekkel és/vagy szakértői véleményekkel alátámasztott – közös helyzetfeltárás a térség munkaerőpiacának
jellemzőiről, a foglalkoztatás nehézségeiről, a kritikus pontokról és a beavatkozási elképzelésekről.
Az elkészült Helyzetelemzést papír alapon, fűzötten 2 példányban, továbbá PDF és szerkeszthető (.doc, .xls) formátumban digitális
adathordozón (CD-n) kell átadni.
A dokumentum minimális terjedelme, mellékletek nélkül 50 oldal A4-es méretben
1.3.2. A TOP Plusz-3.1.1.-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések c. felhívás 2.1.1.1. A. e.) pontjában
foglaltaknak megfelelően a Baranya megyére vonatkozó, az együttműködésben résztvevők bevonásával és általuk konszenzusos
módszerrel elfogadott, a helyzetfeltárásból logikusan következő, térségi gazdaságfejlesztési célokhoz szorosan kötődő, foglalkoztatást
és munkanélküliség elleni küzdelmet fókuszba állító, az állami foglalkoztatási szerv munkaügyi politikájával összhangban álló, lokális
és átfogó programjaival szinergiában álló, részletes foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési stratégia, akcióterv, munkaprogram
kidolgozása.
A Foglalkoztatási – gazdaságfejlesztési Stratégia, Akcióterv és Munkaterv együttes terjedelme minimum 100 oldal A4-es méretben.
Az elkészült Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési Stratégiát, Akciótervet és Munkaprogramot Nyertes Ajánlattevő papír alapon,
fűzötten, 2 példányban, továbbá PDF és szerkeszthető (.doc, .xls) formátumban digitális adathordozón (CD-n) köteles átadni a
Ajánlatkérő képviselőjének.
Részletesen a KD-ban.
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

AF III.1.3) M.2./ pontjában bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata
(min. 3-max. 5 darab projekt)

10

Költség kritérium:

Nem

Ár kritérium:

Igen

Súlyszám / Jelentőség

90

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került
meghatározásra:

Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

EKR000574732022

4

Időtartam hónapban:
vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt
eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Nem

Elfogadható változatok
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BA1-2022-00001

II.2.14) További információ:
Ajánlattevőnek az Ajánlati Felhívás III.1.3) M.2. pontjában előírt szakember szakmai önéletrajzát, rendelkezésre állási nyilatkozatát,
végzettséget igazoló okiratát az ajánlathoz csatolni kell a minőségi kritérium 1. ért. résszempontra tett megajánlás alátámasztására.
Ha Ajánlattevő az ajánlattételi határidőig ajánlatában a szakembert nem nevezi meg, az ajánlata Kbt.73.§ (1) bekezdés e) pontja
szerinti érvénytelen.
Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár:fordított arányosítás. MK 1. ért.: egyenes arányosítás (legkedvezőtlenebb szint 3
darab, legkedvezőbb szint 5 darab).

II.2) Meghatározás (2 - Gyorsjelentések készítése)
II.2) Meghatározás
II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - Gyorsjelentések készítése

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
71241000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód(ok):
A teljesítés fő helyszíne:

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
A TOP Plusz-3.1.1.-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések c. felhívás 2.1.1.1. A. e. és f.) pontjában
foglaltaknak megfelelően Baranya megyére vonatkozóan Ágazati trendeket figyelő elemző és előrejelző rendszer működtetése, féléves
megyei gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentések készítése.
Előzmények:

EKR000574732022

A Baranya Megyei Önkormányzat 2022. január 14. napján Támogatási Kérelmet nyújtott be a TOP_PLUSZ-3.1.1-21 kódszámú „Megyei
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című Felhívásra (továbbiakban a: Felhívás). 2022. március 04. napján a
benyújtott kérelmet támogatásra érdemesnek ítélték és ennek alapján 2022. március 29-én aláírásra került a „Baranya segít –
Együttműködés a foglalkoztatás fejlesztéséért” című TOP-PLUSZ-3.1.1-21-BA1-2022-00001 kódszámú projekt (továbbiakban a Projekt)
Támogatási Szerződése.
A Projektet a Baranya Megyei Önkormányzat, a Baranya Megyei Kormányhivatal, valamint a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal
konzorciumban valósítja meg.
TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001 kódszámú, „Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya felzárkózásáért 2020” című projekt keretében
kidolgozásra került az ágazati trendeket figyelő elemző és előrejelző rendszer, amely az adatok folyamatos frissítését követően képes
a járási foglalkoztatási trendek összegzésére és a meglévő adatokból egy megalapozott, várható foglalkoztatási trend előrejelzésére,
összhangban a Baranya Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya által készített jelentésekkel.
Továbbá szintén a fenti szerződés eredményeként megtörtént a Baranya megyére vonatkozó féléves megyei gazdasági és
foglakoztatási gyorsjelentések módszertanának, információs rendszerének, adatbázisának és struktúrájának kialakítása, továbbá az
első jelentés-modell elkészítése.
A TOP_PLUSZ-3.1.1-21 kódszámú Pályázati Felhívás értelmében a projektmegvalósítás során kötelezően megvalósítandó tevékenység:
„ágazati trendeket figyelő elemző és előrejelző rendszer felépítésének, illetve ez alapján féléves megyei gazdasági és foglalkoztatási
gyorsjelentések készítése”.
Fentiek alapján nyertes Ajánlattevő feladata:
Az Ajánlatkérő által Ajánlattevő részére rendelkezésre bocsátott, kidolgozott módszertan és gyorsjelentési modell felülvizsgálata,
szükség szerinti aktualizálása, valamint ez alapján Baranya megyére vonatkozóan féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentések
- összesen 10 db - elkészítése és Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátása.
A teljesítés eredményének összhangban kell lennie továbbá Pécs Megyei Jogú Város TOP-6.8.2-15 felhívás keretében megvalósuló
projektje vonatkozó gyorsjelentési modelljével valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya által készített
foglalkoztatási jelentésekkel.
A tevékenység eredménye:
•
A Féléves megyei gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentések módszertanának, információs rendszerének és struktúrájának
felülvizsgálata és aktualizálása.
Az elkészült „Féléves megyei gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentések módszertanának, információs rendszerének és
struktúrájának felülvizsgálata és aktualizálása” c. dokumentumot Nyertes Ajánlattevő papír alapon, fűzötten, 2 példányban, továbbá
PDF és szerkeszthető (.doc, .xls) formátumban digitális adathordozón (CD-n) köteles átadni a Ajánlatkérő képviselőjének.
Teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 2 hónap.
•
A projektmegvalósítás teljes időszaka alatt - munkaerőpiaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerőigény felméréseken alapuló féléves gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentések elkészítése.
A teljesítés határideje: a projektmegvalósítás időszakában 2022. december 15-től a továbbiakban minden év június 15-ig, illetve
december 15-ig a teljesítési határidőket követő fél évre vonatkozó előrejelzéssel az alábbiak szerint:
1. számú jelentés: 2023.01.01-.06.30--ig terjedő időszakra, leadási határidő: 2022.12.15.
2. számú jelentés: 2023.07.01-12.31-ig terjedő időszakra, leadási határidő: 2023.06.15.
3. számú jelentés: 2024.01.01-.06.30--ig terjedő időszakra, leadási határidő: 2023.12.15.
4. számú jelentés: 2024.07.01-12.31-ig terjedő időszakra, leadási határidő: 2024.06.15.
5. számú jelentés: 2025.01.01-.06.30--ig terjedő időszakra, leadási határidő: 204.12.15.
6. számú jelentés: 2025.07.01-12.31-ig terjedő időszakra, leadási határidő: 2025.06.15.
7. számú jelentés: 2026.01.01-.06.30--ig terjedő időszakra, leadási határidő: 2025.12.15.
8. számú jelentés: 2026.07.01-12.31-ig terjedő időszakra, leadási határidő: 2026.06.15.
9. számú jelentés: 2027.01.01-.06.30--ig terjedő időszakra, leadási határidő: 2026.12.15.
10. számú jelentés: 2027.07.01-12.31-ig terjedő időszakra, leadási határidő: 2027.06.15.
A szolgáltatás eredménye:
•Az elkészült előrejelző gyorsjelentéseket Nyertes Ajánlattevő papír alapon, fűzötten, 2 példányban, továbbá PDF és szerkeszthető (.
doc, .xls) formátumban digitális adathordozón (CD-n) legkésőbb a jelentési időszak nyitó hónapját megelőző hónap 15. napjáig
köteles átadni Ajánlatkérőnek.
A teljesítés során elkészülő valamennyi dokumentumnak arculati szempontból meg kell felelnie a KTK_PLUSZ szerinti arculati
előírásoknak.
Részletesen a KD-ban.
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi kritérium:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

AF III.1.3) M.2./ pontjában bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata
(min. 0-max. 36 hónap)

10

Költség kritérium:

Nem

Ár kritérium:

Igen

Súlyszám / Jelentőség

90

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került
meghatározásra:
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül:
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Pénznem:

Nem

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
62

Időtartam hónapban:
vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt
eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Nem

Elfogadható változatok
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BA1-2022-00001

II.2.14) További információ:
Ajánlattevőnek az Ajánlati Felhívás III.1.3) M.2. pontjában előírt szakember szakmai önéletrajzát, rendelkezésre állási nyilatkozatát,
végzettséget igazoló okiratát az ajánlathoz csatolni kell a minőségi kritérium 1. ért. résszempontra tett megajánlás alátámasztására.
Ha Ajánlattevő az ajánlattételi határidőig ajánlatában a szakembert nem nevezi meg, az ajánlata Kbt.73.§ (1) bekezdés e) pontja
szerinti érvénytelen.
Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár:fordított arányosítás. MK 1. ért.: egyenes arányosítás (legkedvezőtlenebb szint 0
hónap, legkedvezőbb szint 36 hónap).

III.1) Részvételi feltételek
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Mindkét rész:
Kizáró okok (KO): Eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalk., és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő (GSZ) ,akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bek szerinti KO-k valamelyike fennáll. Ajánlatkérő (AK) kizárja az eljárásból azt az
AT-t, alvállalkozót, alk. igazolásában résztvevő GSZ-t, aki részéről a KO az eljárás során következett be. Igazolási mód: AT, az alk.
igazolásában részt vevő GSZ a 321/2015. (X. 30.) KR. (KR.) 4. § (1) bek. szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum
(EEKD) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányát, valamint hogy e mellett megfelel a Kbt. 65.§
alapján AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AT köteles az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy
más szervezet vonatkozásában EEKD-t benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt KO-k hiányának igazolására. EEKD-ban GSZ köteles
nyilatkozni arról, hogy vele szemben a Kbt. 62. § szerinti KO-k nem állnak fenn, és köteles megadni az AK által az eljárással
kapcsolatban előírt egyéb információkat. A KR. 2. § (5) bek. alapján az AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
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elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész „α”(alfa) szakasz).
A Kbt. 69. § (11 ) bek. alapján az EEKD-ban tett nyilatkozatban, a 69. § (4) bek. szerint benyújtandó igazolások vonatkozásában a
GSZnek ezen adatbázisok elérhetőségét fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben – azon adatbázisok
elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a KO-k igazolása körében AK számára e rendelet előírja és fel kell tüntetniük azt is,
hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.
A KO-k fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott GSZ-nek a KR. 8–14. § és 16. § szerint kell
igazolnia.A GSZ-nek nyilatkoznia kell a KR. 6. § (1)–(2) bek. és a Kbt. 67. § (4 )bek. tekintetében.
Az eljárásban a Kbt .64. § (1)–(2),(4) bek. és a KR. 4.–5. §–8.§; 10. § 12.–14 § és 16.§ rendelkezései alkalmazandók.
AK a KOk előzetes ellenőrzése során elfogadja az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot. [KR 4–5.§] A dok.-ok, igazolások benyújtása KR. 1.§
(7) bek. és 7. § alapján is lehetséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

Nem

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

Nem

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Mind a 2 rész tekintetében:
AT-knek a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot – ide nem érve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség (UIK)
teljesítését – az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK
felhívja AT-k figyelmét, hogy a KR. 2 .§ (1) bek c) pontja és az (5) bek rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel AT az EEKD IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.
Kbt. 69. § (4) adott esetben a Kbt. 69. § (6) bek. alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb AT által az UIK
körében,a műszaki,illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
M.1/ az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül szerződésszerűen teljesített, de maximum 6 éven belül
megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgykörében teljesített munkáit ismertető, cégszerűen aláírt nyilatkozatot vagy igazolást,
amelynek tartalmaznia kell legalább: - a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, - a szolgáltatás tárgyát, leírását, mennyiségét;
- a saját teljesítés tárgyát és rövid leírását, abban az esetben, ha a referenciaigazolás több kötelezett teljesítésről szól (amennyiben a
referenciát projekttársaság teljesítette a referenciát igazolónak a Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján szükséges eljárnia), - a teljesítés
idejét (időszakát) [kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal], - a referenciáról információt nyújtó személy nevét és
elérhetőségét, - arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kbt. 65. § (1)
bekezdés b) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont]
M.2./ Nyilatkozatát azoknak a szakembereknek (szervezetnek) felelősöknek a megnevezésével, végzettsége, vagy képzettsége,
szakmai tapasztalata ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; KR. 21. § (3) bek. b) pont] A
szakemberek bemutatása során a képzettséget és szakmai többlettapasztalatot alátámasztó, a szakember saját kezű aláírását
tartalmazó önéletrajza, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata és a szakember által aláírt
rendelkezésre állási nyilatkozat csatolandó. A szakemberekre vonatkozó értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági
követelmény ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat,
mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban
benyújtaniuk.
AK a KR. 24. § (1) bek. szerinti igazolásokat is elfogad az M.1.-M.2./ pontokban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.
AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65 § (7), (9) és (11) bek. szerinti bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A Kbt. 65. § (10) bek. szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó. A Kbt. 69. § (11a) bek.
rendelkezései alkalmazandóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy
együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül szerződésszerűen teljesített, de
maximum 6 éven belül megkezdett összesen:
1. rész tekintetében:
M.1.1./ legalább 1 db foglalkoztatási és/vagy területfejlesztési és/vagy gazdaságfejlesztési stratégia elkészítésére vonatkozó
referenciával.
2. rész tekintetében:
M.1.2/ legalább 1 db statisztikai adatbázis kezelése és /vagy elemzése és/vagy gazdasági és/vagy foglalkoztatási gyorsjelentések
készítésére vonatkozó referenciával.
Mindkét rész tekintetében az előírt referenciakövetelmények több szerződéssel is teljesíthetőek.
M.2./ az alábbi szakemberekkel:
Mindkét rész tekintetében: legalább 1 fő felsőfokú közgazdász vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakember megajánlható.
Ajánlatkérő a párhuzamos feladat ellátás esetén (azonos időszakban végzett munka) csak egy munkát vesz
figyelembe.
Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./-M.2./ pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
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A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy Nem
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

Nem

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mindkét rész: Megrendelő előleget nem fizet. A szerződés finanszírozása az Európai Unió forrásaiból történik. A teljes számlaösszeg
100,000000 %-a (a támogatott költség erejéig) kiegyenlítése Terület- és Településfejlesztési Operatív Program –Plusz (TOP-PLUSZ)
keretén belül az Európai Unió finanszírozásával valósul meg. Megrendelő a számla elszámolható összegét utófinanszírozás keretében
számolja el a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BA1-2022-00001 azonosítószámú projekthez kapcsolódó támogatási szerződés terhére.
1.rész: A vállalkozási díj kifizetése: az igazolt szerződésszerű rész-és végteljesítést követően a Kbt. 135. § (1) és (5) – (6) bekezdésében
és a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételét vagy - ha bármely, a Ptk. 6:130. § (2) bekezdésében
szabályozott körülmény fennáll - az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban
(HUF) kerül kifizetésre az alábbiak szerint:
Vállalkozó számla benyújtására a szolgáltatás - szerződésszerű és igazolt rész- és végteljesítését követően - a Megrendelő által
meghatározott példányszámban történő átadását követő 8 napon belül jogosult az alábbiak szerint:
1.részszámla:Esedékessége: a feladatleírás 1.1. pontjában meghatározott együttműködési megállapodás (annak összes mellékletével)
átadását követően van lehetőség.Összege: az 1.1. feladatra vonatkozó vállalkozási díj 100%-a.
2.részszámla:Esedékessége: a feladatleírás 1.2. pontjában meghatározott végleges dokumentumok átadását követően van lehetőség.
Összege: az 1.2. feladatra vonatkozó vállalkozási díj 100%-a.
3.részszámla (végszámla):Esedékessége: Foglalkoztatási – gazdaságfejlesztési Stratégia, Akcióterv és Munkaprogram átadását
követően van lehetőség. Összege: az 1.3. feladatra vonatkozó vállalkozási díj 100%-a.
2.rész: A vállalkozási díj kifizetése az igazolt szerződésszerű rész-és végteljesítést követően a Kbt. 135. § (1) és (5) – (6) bekezdésében
és a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételét vagy - ha bármely, a Ptk. 6:130. § (2) bekezdésében
szabályozott körülmény fennáll - az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban
(HUF) kerül kifizetésre az alábbiak szerint:
Esedékessége: Az egyes gyorsjelentések benyújtását és Megrendelő általi jóváhagyását követően.
Vállalkozó 9 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására gyorsjelentésenként, a szolgáltatás - szerződésszerű és igazolt teljesítését
követően - a Megrendelő által meghatározott példányszámban történő átadását követő 8 napon belül jogosult az alábbiak szerint: Az
elkészült gyorsjelentéseket a Vállalkozó papír alapon, fűzötten 2 példányban és elektronikus adathordozón további 1 példányban
szerkeszthető és pdf. formátumban legkésőbb a jelentési időszak nyitó hónapját megelőző hónap 15. napjáig köteles átadni
Megrendelőnek. Összege: az adott gyorsjelentésre vonatkozó vállalkozási díj 100%-a.
Szerz-t bizt.mellékköt. (mindkét rész): Hibás teljesítés, kellékszavatosság: Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó köteles a hiba
tudomására jutásától, a Megrendelő általi kifogás közlésétől számított 5 munkanapon belül a javítást megkezdeni, intézkedéseiről a
Megrendelőt értesíteni. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendelő jogosult a hiba kijavítását a
Vállalkozó költségére saját maga elvégezni, vagy harmadik fél által elvégeztetni. Kötbér: Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése
alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amiért felelős megszegi a szerződést. Mentesül a kötbér fizetési
kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. Késedelmi kötbér 0,5%/naptári nap, max 10% és meghiúsulási kötbér 20%.
Részletesen KD-ban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV.1) Meghatározás
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
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Nem

IV.1.1) Az eljárás fajtái
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás
Felhívással induló tárgyalásos eljárás

Nem

Gyorsított eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem
Nem

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások,
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül
ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

Nem

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum, helyi idő:

óra/perc

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
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Dátum:
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy

Az időtartam hónapban:

1

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:
Hely:

óra/perc
EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a Kbt. 68.§-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.

VI.1-3) Kiegészítő információk
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

Nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik:

Nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

Igen

A fizetés elektronikus úton történik:

Igen

VI.3) További információk
1. A Közbeszerzési Dokumentum rendelkezésre bocsátása: Az Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint közbeszerzési
dokumentumot készít a jelen közbeszerzéshez kapcsolódóan.
Az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokat az http://ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.
2. A kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)–(5) bekezdéseiben, valamint a Közbeszerzési
Dokumentumban foglaltak az irányadók.
A gazdasági szereplők kiegészítő tájékoztatást az EKR rendszeren keresztül kérhetik.
Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző megelőző tizedik napnál később nyújtották be, és az
Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása az megfelelő ajánlattételhez szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. §
(4)–(5) bekezdésével összhangban módosíthatja.
3. Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan
beérkeznie.
4. Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus
formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie.
5. Közös ajánlattétel: Ha több ajánlattevő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a
Közbeszerzési Dokumentumban meghatározott tartalommal.
A közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
Felhívjuk a T. gazdasági szereplők figyelmét:
– közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválása
esetén a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha továbbra is megfelelnek az eljárásban
előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével,
– az Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt
(projekttársaságot).
6. AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni:
a) Felolvasólap
b) Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat
c) Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti nyilatkozat
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d) Nyilatkozat a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
e) EEKD
f) Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat
g) Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pont szerinti nyilatkozat;
h) Kbt. 65. § (7) bek szerinti nyilatkozat (AT vagy közös AT számára – amennyiben alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezet bevonására nem kerül sor – a Kbt. 66. § (6) bek a)–b) pontja és/vagy a Kbt. 65. § (7) bek. tekintetében nemleges
tartalmú nyilatkozat benyújtása kötelező.)
i) nyil.-ot üzleti titokról (adott esetben);
j) nyil.-ot a bemutatott szakemberekről.
7. Minősített AT-k: Kr.30. § (3)-(4) bek-e alapján III.1.3) M.1.-M.2./ pont.
8. AK az eljárásban a Kbt. 75.§ (2 bekezdés e) pontját, valamint a Kbt. 81.§ (5) bekezdését alkalmazza.
9. A IV.2.6) pontban írt ajánlati kötöttség időtartama a Kbt. 81.§ (11) bekezdésével összhangban – 30 nap – kell értelmezni.
10. A II.2.7) pontban írt időtartamot az alábbiak szerint kell értelmezni:
1.rész:
1.1. feladat:A megvalósítás határideje a szerződéskötéstől számított 2 hónap.
1.2. feladat: A tervezetek bemutatása Ajánlatkérőnek: a szerződéskötéstől számított 2 hónap.
•a dokumentumok véglegesítés előtti egyeztetése a Ajánlatkérővel: a szerződéskötéstől számított 3 hónap
•Végteljesítési határidő: a szerződéskötéstől számított 4 hónap.
1.3. feladat: 1.3.1.:teljesítés végleges határideje: a szerződéskötéstől számított 2 hónap; 1.3.2.: teljesítés végleges határideje: a
szerződéskötéstől számított 4 hónap.
2.rész: Az elkészült „Féléves megyei gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentések módszertanának, információs rendszerének és
struktúrájának felülvizsgálata és aktualizálása” c. dokumentumot Nyertes Ajánlattevő papír alapon, fűzötten, 2 példányban, továbbá
PDF és szerkeszthető (.doc, .xls) formátumban digitális adathordozón (CD-n) köteles átadni a Ajánlatkérő képviselőjének.
Teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 2 hónap.
•A projektmegvalósítás teljes időszaka alatt - munkaerőpiaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerőigény felméréseken alapuló - féléves
gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentések elkészítése.
A teljesítés határideje: a projektmegvalósítás időszakában 2022. december 15-től a továbbiakban minden év június 15-ig, illetve
december 15-ig a teljesítési határidőket követő fél évre vonatkozó előrejelzéssel az alábbiak szerint:
1. számú jelentés: 2023.01.01-.06.30--ig terjedő időszakra, leadási határidő: 2022.12.15.
2. számú jelentés: 2023.07.01-12.31-ig terjedő időszakra, leadási határidő: 2023.06.15.
3. számú jelentés: 2024.01.01-.06.30--ig terjedő időszakra, leadási határidő: 2023.12.15.
4. számú jelentés: 2024.07.01-12.31-ig terjedő időszakra, leadási határidő: 2024.06.15.
5. számú jelentés: 2025.01.01-.06.30--ig terjedő időszakra, leadási határidő: 204.12.15.
6. számú jelentés: 2025.07.01-12.31-ig terjedő időszakra, leadási határidő: 2025.06.15.
7. számú jelentés: 2026.01.01-.06.30--ig terjedő időszakra, leadási határidő: 2025.12.15.
8. számú jelentés: 2026.07.01-12.31-ig terjedő időszakra, leadási határidő: 2026.06.15.
9. számú jelentés: 2027.01.01-.06.30--ig terjedő időszakra, leadási határidő: 2026.12.15.
10. számú jelentés: 2027.07.01-12.31-ig terjedő időszakra, leadási határidő: 2027.06.15.
11. AK a bármely elj-i cselekmény kapcsán benyújtandó dok. tekintetében a Kbt. és az EKR rendelet szerint
tekinti azt határidőn belül. AT felelőssége, hogy az adott dok. határidőben kerüljön az elektronikus rendszeren
keresztül benyújtásra.
12. Vállalkozó dok-ai: AK jelen eljárás keretében megkötendő vállalkozási szerz telj-e során keletk, szerzői jog
védelme alá eső alkotásokon területi korl. nélküli, kizárólagos és 3. személy számára átadható felhasználói
jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolg-ára is. Ha a projekt bármely okból nem, v csak
részben valósul meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhaszn-nak jogát Megrendelő átruházza a
Támogatóra, v az általa megjelölt személyre.
13. Irányadó jog: Kbt.,figyelemmel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásaira. A megkötött szerz-ekre a
Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Ptk.
14. FAKSZ: Dr.Turi Ákos 00416

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím:

Riadó u. 5

Város:

Budapest

Postai irányítószám:

1026

Ország

Magyarország

E-mail:

dontobizottsag@kt.hu

Telefon:

+36 18828592

Internetcím: (URL)

www.kozbeszerzes.hu

Fax:

+36 18828593
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VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

Ország

E-mail:

Telefon:

Internetcím: (URL)

Fax:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148 § rendelkezései alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím:

Riadó u. 5

Város:

Budapest

Postai irányítószám:

1026

Ország

Magyarország

E-mail:

dontobizottsag@kt.hu

Telefon:

+36 18828592

Internetcím: (URL)

www.kozbeszerzes.hu

Fax:

+36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
(A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
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