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AJÁNLATKÉRÉS 

 
AZ INTERREG EUROPE PROGRAM KERETÉBEN TÁMOGATOTT 2LIFES PROJEKT  

„Papír-Re-Forma című disszeminációs rendezvény szervezése és teljes körű lebonyolítása” 

című feladatának elvégzéséhez 

 
Tisztelt Ajánlatadó! 
 
Ezúton kérem fel Önt ajánlat adására az alábbiakban részletezett feladatok elvégzésére.  
 
Ajánlatkérő tagja annak a Partnerségnek, amely sikeresen pályázott és támogatást nyert az 
INTERREG EUROPE Program pályázati felhívásban első körében „Promoting Re-use from the 
Public Policies” (2LIFES) című PGI05847 számú projektjére 2019 folyamán. 
 
1. Feladatmeghatározás 
Ajánlatkérő az EMULSA, Municipal Company of Urban Environment Services of Gijón Vezető 
Partner által vezetett konzorcium tagjaként hajtja végre a 2Lifes projektet. A projektben a 
KDRIÜ Nonprofit Kft., mint partner feladata: disszeminációs rendezvény szervezése. A Papír-
Re-Forma című rendezvény célja, hogy elérje és megszólítsa a papír újrahasználat területén 
érintett szereplőket, civil szervezeteket, önkormányzatokat, a lakosságot, hogy 
megismertesse a projekt céljait, eredményeit és fogódzókat adjon a környezettudatosabb 
döntések meghozatalához. A találkozóra Úrhidán kerül sor kerül sor 2021. július 1. és 2021. 
július 31. között.  
 
A rendezvény paraméterei:  
Időtartam: Maximum 3 óra 
A rendezvényen tartott gyakorlati foglalkozások száma: 7-9 db 
Időpont: 2021. július 1.– 2021. július 31.  
Résztvevők száma: 50-70 fő 
Résztvevők köre: REUSE területén érintett szereplők 
 
Feladatok az előkészítő fázisban: 

• A résztvevők, meghívottak körének összeállítása; 

• A papír újrahasználat képviselőivel való egyeztetés, meghívás, a gyakorlati 
foglalkozásokhoz szükséges alapanyagok beszerzése; 

• Meghívók, plakátok elkészítése, kihelyezése; 

• Helyszín bejárása, lefoglalása; 

• Kapcsolattartás, szervezési feladatok, az online regisztráció felügyelete;  
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Feladatok a rendezvény lebonyolítása során: 

• A rendezvény szabadtéri helyszínének biztosítása, áram- és vízvételi lehetőséggel, 
standokkal, árnyékolással; 

• Technikai eszközök biztosítása a résztvevő foglalkozást tartók igényei szerint; 

• Tervezett program: érkezés, standoknál a papír újrahasználathoz kapcsolódó 
gyakorlati foglalkozások lebonyolítása; 

• Fotó és videó- dokumentáció készítése; 
 
Az eredmények dokumentálásának módja: 

• Meghívó 

• Fényképek (3-5 db), videók (1-2 db) 

• Jelenléti ívek 

• Minutes 
 
A feladat ellátásának határideje: 2021. július 31. 
 
A szolgáltatás ellenértékének kifizetésére fent részletezett feladatok elvégzése után, 
teljesítésigazolás ellenében kerül sor 2021. július 31-ig. 
 
A szakértőnek az INTERREG EUROPE Program és különösen a 2LIFES projekt kommunikációs-
arculati elemeit kell használnia. Továbbá, mivel a 2LIFES projektet részben Magyarország 
társfinanszírozza, ezért valamennyi anyagon fel kell tüntetni az alábbi mondatot is: A magyar 
partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. (Illetve 
angolul az alábbi mondatot: This project is co-funded by the European Union). 
 
 
Mellékelt, illetve áttanulmányozásra javasolt dokumentumok 
Ajánlatkérő mellékeli a beadott Application Form-ot. További, a program végrehajtásához 
kapcsolódó dokumentumok a www.interregeurope.eu honlapról érhetőek el. Ajánlatkérő kéri 
továbbá a projekt honlapja, a https://www.interregeurope.eu/2lifes/ honlap 
tanulmányozását is. Emellett Ajánlatkérő mellékeli az ajánlat formanyomtatványát. 
 
Bírálat 
Ajánlatkérő a beérkezett árajánlatokat belső zsűri működtetésével bírálja el és a 
legelőnyösebb (legalacsonyabb nettó árú) Ajánlattevőt választja ki a feladatok ellátására, a 
beadástól számított legfeljebb 5 naptári napon belül, majd Vállalkozási Szerződést köt a 
nyertessel. 
 
Beadandó dokumentumok  
1. Ajánlatkérő előírja, hogy a feladatok ellátására Ajánlatadó legalább 1 olyan szakembert 
jelöljön ki, aki rendelkezik megfelelő tapasztalattal, és azt az ajánlat mellékletét képező 
nyilatkozattal igazolja. 
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2. Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlatadó nyilatkozzon esetleges alvállalkozói bevonásról. 
(kizárólag a mellékelt sablon kitöltésével nyújtható be).   
Ajánlatkérő lehetővé teszi alvállalkozó bevonását, figyelembe véve az Interreg Europe 
Programme által előírt feltételeket. Alvállalkozó bevonása esetén az Ajánlatadó és annak 
Alvállalkozója között megkötött vállalkozói szerződés (továbbiakban: Alvállalkozói szerződés) 
a következőknek kell, hogy megfeleljen: 

• Alvállalkozói szerződés tartalma meg kell egyezzen az Ajánlatkérő és Ajánlatadó között 
megkötött szerződés tartalmával, illetve amennyiben azok részfeladatára von be 
Alvállalkozót, úgy az Alvállalkozói szerződésben szereplő részfeladat leírása 
összhangban kell álljon a Fővállalkozói szerződésben foglaltakkal. 

• Az Alvállalkozói szerződében foglalt feladatok elvégzésének díjazását a Fővállalkozói 
szerződéssel transzparens módon kell megjeleníteni. 

• Alvállalkozó szerződésben foglalt fizetési feltételeknek a Fővállalkozói szerződésben 
foglaltaknak megfelelő, transzparens módon kell meghatározásra kerülniük.  

 
3. Árajánlat beadása (nettó ár, forintban), amely a beadástól számított legalább 30 naptári 
napig érvényes. Árajánlat kizárólag a mellékelt ajánlat adó sablon kitöltésével nyújtható be. 
 
4. Ajánlatkérő az alábbi címre kéri leadni személyesen a kért dokumentumokat, 1 eredeti 
példányban, 2021. június hónap 08.  nap 16:00 óráig: 
 
Dr. Baráth Gabriella 
tanácsadó 
KDRIÜ Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 
8000 Székesfehérvár 
Seregélyesi út 113. 
   
Egyebek 
Ajánlatkérő forintban szerződik és forintban fog fizetni nyertes Ajánlattevő részére. 
 
Ajánlatkérő az Ajánlatkérést személyes rendezvény szervezésére írta ki, Ajánlatadó 
ajánlatát ennek megfelelően kell beadja, azonban egy esetleges járványügyi helyzet 
kialakulása miatt bevezetett korlátozások esetében a rendezvényeket on-line kell 
megrendezni a benyújtott Árajánlatban szereplő ár feléért az Ajánlatkérés szerinti 
szempontok és határidők betartása mellett! 
 
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné 
nyilvántartására.   

 
Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Application Form (pályázati adatlap)   

2. sz. melléklet: Ajánlatadó sablon (mellékletével)  
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