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Ügyintéző: Szabó Szilvia 
Tárgy: Ajánlatkérés „Kommunikációs és 
rendezvényszervezési feladatok ellátásához” 
az SKHU/1902/4.1/085 INTERSKILL2021 
projekt vonatkozásában 

cégnév 
ügyvezető 
részére 
cím 
e-mail 
 
 
Tisztelt Ajánlattevő! 
 
 
A Miskolci Szakképzési Centrum támogatást nyert el az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország 
Együttműködési Program (a továbbiakban: SKHU) SKHU/1902 számú felhívás keretében az „Improving 
the institutional capacity of technical vocational schools through cross-border cooperation” című 
projektjének megvalósításához (acronym: INTERSKILL 2021, projektazonosító: SKHU/1902/4.1/085). 
A projektet Ajánlatkérő konzorciumban valósítja meg a Stredná odborná škola technická a ekonomická 
Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskolával. 
 
A projekt kommunikációs és rendezvényszervezési feladatainak ellátásához ezúton kérünk Öntől 
árajánlatot a mellékelt ajánlatkérőben foglaltak szerint. 
 
 
Miskolc, 2021. május 28. 
 
 
 
 
 
 Kiss Gábor 
 kancellár 
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Tisztelt Ajánlattevő! 
 
Miskolci Szakképzési Centrum árajánlatot kér az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési 
Program (a továbbiakban: SKHU) SKHU/1902 számú felhívás keretében megvalósuló, „Improving the 
institutional capacity of technical vocational schools through cross-border cooperation” című projekt 
(acronym: INTERSKILL 2021, projektazonosító: SKHU/1902/4.1/085) megvalósításához a 
kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok ellátása tárgyában az alábbiak szerint: 
 
Ajánlatkérő adatai: 
Neve:   Miskolci Szakképzési Centrum 
Székhelye:  3525 Miskolc, Széchenyi István utca 103. 
Képviseli:  Kiss Gábor 
Adószáma:  15832056-2-05 
 
Az ajánlatkérő e-mail címe: 
E-mail:   szaboszilvia@miskolci-szc.hu  
 
1. Az ajánlatkérés tárgya és a feladat leírása, a teljesítés módja: 

„Improving the institutional capacity of technical vocational schools through cross-border 
cooperation” elnevezésű projekt (acronym: INTERSKILL 2021, projektazonosító: SKHU/1902/4.1/085) 
megvalósításához szükséges kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok ellátása (2. és 8. 
tevékenység) az alábbiak szerint: 

1) KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK 

Feladat Részletes leírás 

2021. évben kötelezően megvalósítandó projektelemek 

1 
Projekt aloldal 
vagy cikk a 
honlapon 

A projekttel kapcsolatos minimum 1000 karakteres cikk megírása és közzététele a 
www.miskolci-szc.hu oldalon, a weboldalon létrehozott aloldalon, illetve a hírek 
menüpontban. Nyelv: magyar 

2 Projektposzter 
2 darab poszter (tábla) nyomtatása, 4+0 szín, helyszínre szállítás és kihelyezés (1 db a 
MSZC székhelyén és 1 db a kialakításre kerülő robotika laboratóriumban), minimum 
A/2 méretben, minimum 3 mm vastagságú PVC anyagból. 

3 Sajtóközlemények 

A projekttel kapcsolatos 2 darab, egyenként minimum 1000 karakteres 
sajtóközlemény (1 a projekt elején és 1 a projekt végén) elkészítése 3 nyelven (HU, SK, 
EN) a kötelező arculati elemekkel. A sajtóközlemények kiküldése helyi sajtó 
képviselőinek, a kiküldés és az ennek hatására történő megjelenések dokumentálása. 

4 
Promóciós 
anyagok 

100 db promóciós ajándékcsomag elkészítése, diákok, illetve szakmai megvalósítók 
részére. Tartalma: a projekthez kapcsolódó és a kötelező kommunikációs elemekkel 
ellátott póló (100 db), pendrive (30 db), toll (100 db) zsinórfüles papírtasak (100 db), 
egyedi tervezésű cédulával ellátott kivitelezésű édesség (100 db).  
1 db roll-up grafikai tervezése és elkészítése: 85cm x 200 cm, anyag: roll-up film, 
színes, matt felületű nyomat, cipzáros hordtáskával és alumínium szerkezetű 
állvánnyal, láthatósági elemekkel logózott. 

2023. évben kötelezően megvalósítandó projektelemek 

5 Promóciós videó 

1 db 3-5 perces videó, koncepcionálisan kidolgozott forgatókönyv alapján. A 
felvételben helyszíni és stock felvételek felhasználása szükséges, zenével és 
infografikákkal, magyar, szlovák és angol hanggal. Célcsoport: a szakképzésben 
résztvevő diákok és fiatal felnőttek. A film bemutatja az ipari robotikát és a kapcsolódó 
szakmákat. 
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6 Fotódokumentáció 
Legalább 20 db jó minőségű, 300 dpi felbontású professzionális kép készítése a 
projektmegvalósításról, amely alkalmas nyomdai felhasználásra. 

   

2) RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI FELADATOK 

Feladat Teljesítési határidő 

2021. évben kötelezően megvalósítandó projektelemek 

1 Sajtótájékoztató 

1 sajtótájékoztató megszervezése Miskolcon, külső helyszínen a projektnyitó 
konferenciával egybekötve. Tervezett résztvevőszám: 10 fő. 
Az Ajánlattevő feladatai: 

 A megvalósítást megelőző előzetes megbeszéléseken való részvétel és 
egyeztetések folytatása a Megrendelőnek a rendezvény szervezéséért és 
lebonyolításáért szakmailag felelős munkatársával 

 A sajtótájékoztató megfelelő minőségben való megszervezése és lebonyolítása 

 Olyan személyi és technikai feltételek biztosítása, amelyek megfelelőek a 
sajtótájékoztató magas színvonalú megvalósításához 

 A sajtótájékoztató helyszínének teljes körű előkészítése 

 A sajtótájékoztató előkészítése és lebonyolítása során az Interreg V-A Szlovákia-
Magyarország Együttműködési Program Láthatósági útmutatójában (Visibility 
Guide) előírt kötelező arculati elemek megjelenítése 

 A sajtó képviselőinek meghívása, meghívottak listájának egyeztetése a 
Megbízóval 

 Technikai eszközök biztosítása és üzemeltetése 

 Jelenléti ív vezetése, igény esetén szakmai beszámoló készítése 

 A sajtótájékoztatóról nagy felbontású fotódokumentáció készítése, minimum 10 
db fotó, figyelemmel a személyiségi jogok tiszteletben tartásának 
követelményére, a Ptk. 2:48.§-ában foglaltak szerint. 

 Munkanyelv: magyar 

 Sajtóbüfé (kávé, pogácsa, frissítők) 

2 
Projektnyitó 
konferencia 

Külső, miskolci helyszínen megszervezett projektnyitó konferencia. A rendezvény 
alkalmával a projekttel kapcsolatos, a projektben résztvevő szereplők előadásai 
mellett külső szakértők, előadók bevonása, meghívása is lehetséges.  
A konferencia nyelve: magyar. A konferenciát állófogadással egybekötött szakmai 
beszélgetés zárja. A nyitókonferencia létszáma minimum 50 fő. 
Az Ajánlattevő feladatai: 

 A megvalósítást megelőző előzetes megbeszéléseken való részvétel és 
egyeztetések folytatása a Megrendelőnek a rendezvény szervezéséért és 
lebonyolításáért szakmailag felelős munkatársával; 

 A célcsoport igényeinek szem előtt tartása mellett a rendezvény megfelelő 
minőségben való megszervezése és lebonyolítása; 

 Olyan személyi és technikai feltételek biztosítása, melyek megfelelőek a 
rendezvény magas színvonalú megvalósításához; 

 A rendezvény helyszínének teljes körű előkészítése; 

 Megrendelő feladatszabása alapján meghívott előadók és programok 
megszervezése és lebonyolítása; 

 Technikai eszközök biztosítása és üzemeltetése, a felépítés és bontás teljes körű 
elvégzése, továbbá a helyszín eredeti állapotának visszaállítása; 

 A rendezvény előkészítése és lebonyolítása során az Interreg V-A Szlovákia-
Magyarország Együttműködési Program Láthatósági útmutatójában (Visibility 
Guide) előírt kötelező arculati elemek megjelenítése; 

 Jelenléti ív vezetése, igény esetén szakmai beszámoló készítése 
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 A rendezvényről nagy felbontású fotódokumentáció készítése, minimum 10 db 
fotó, figyelemmel a személyiségi jogok tiszteletben tartásának követelményére, 
a Ptk. 2:48.§-ában foglaltak szerint. 

 Étkezés biztosítása a résztvevők számára 

 Magyar-szlovák tolmácsolás biztosítása 

2022. évben kötelezően megvalósítandó projektelemek 

3 
Ipar 4.0. workshop 
szervezése 

Külső, miskolci helyszínen megszervezett, az ipar 4.0. és oktatás összekapcsolódásáról 
szóló workshop szervezése. A rendezvény alkalmával a projektben résztvevő szereplők 
előadásai mellett külső szakértők, előadók bevonása, meghívása ajánlott. A 
konferencia kétnyelvű (magyar-szlovák) ezért szükséges biztosítani a tolmácsolás 
lehetőségét. A konferencia állófogadással egybekötött szakmai beszélgetéssel, 
műhelymunkával zárul. A nyitókonferencia létszáma minimum 80 fő. 
Az Ajánlattevő feladatai: 

 A megvalósítást megelőző előzetes megbeszéléseken való részvétel és 
egyeztetések folytatása a Megrendelőnek a rendezvény szervezéséért és 
lebonyolításáért szakmailag felelős munkatársával; 

 A célcsoport igényeinek szem előtt tartása mellett a rendezvény megfelelő 
minőségben való megszervezése és lebonyolítása; 

 Olyan személyi és technikai feltételek biztosítása, melyek megfelelőek a 
rendezvény magas színvonalú megvalósításához; 

 A rendezvény helyszínének teljes körű előkészítése; 

 Megrendelő feladatszabása alapján meghívott előadók és programok 
megszervezése és lebonyolítása; 

 Technikai eszközök biztosítása és üzemeltetése, a felépítés és bontás teljes körű 
elvégzése, továbbá a helyszín eredeti állapotának visszaállítása; 

 Részletes technikai lebonyolítási forgatókönyv készítése, műsorvezető (narrátor) 
felkészítése; 

 A rendezvény előkészítése és lebonyolítása során az Interreg V-A Szlovákia-
Magyarország Együttműködési Program Láthatósági útmutatójában (Visibility 
Guide) előírt kötelező arculati elemek megjelenítése; 

 Jelenléti ív vezetése, igény esetén szakmai beszámoló készítése; 

 A rendezvényről nagy felbontású fotódokumentáció készítése, minimum 10 db 
fotó, figyelemmel a személyiségi jogok tiszteletben tartásának követelményére, a 
Ptk. 2:48.§-ában foglaltak szerint; 

 Étkezés biztosítása a résztvevők számára; 

 Magyar-szlovák tolmácsolás biztosítása 

 
A kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok megvalósítása során figyelembe kell venni az 
Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Láthatósági útmutatójában (Visibility 
Guide) és Arculati kézikönyvében (Brand book) előírt kötelezettségeket (a dokumentumok 
elérhetősége: www.skhu.eu). 
Ajánlattevő köteles a kommunikációs anyagok tervezetét Ajánlatkérővel előzetesen egyeztetni. 
 
2. Teljesítési határidő: 

A teljesítés határideje: A projekt időtartama alatt, az alábbi részletezés szerint, legkésőbb 2023.02.28-
ig. A feladatokat megrendelővel előre egyeztetni szükséges.  

 
 
 
 

mailto:titkarsag@miskolci-szc.hu
http://www.skhu.eu/


 

5 
 

 
Biztos kezekben a szakképzés! 

Miskolci Szakképzési Centrum 
3525 Miskolc, Széchenyi István u. 103. 

Tel: 46/796-020 
titkarsag@miskolci-szc.hu 

OM azonosító: 203060 
Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015 

 
3. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

a) A feladat ellátásának pénzügyi fedezetét a projektben elnyert támogatás biztosítja. 

b) Nyertes Ajánlattevő részszámla kibocsátására - feladat-megvalósítással szinkronban - jogosult 
a teljesítést és annak Megbízó általi igazolását követően.  

c) Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

d) Ajánlatkérő a teljesítés igazolását követően kiállított számlát a számla kiállításától számított 30 
napon belül, átutalás útján egyenlíti ki azzal, hogy Megbízott köteles a számlát a kiállítástól 
számított 3 napon belül Megbízónak átadni. Amennyiben Megbízott e kötelezettségének nem 
tesz eleget, úgy a fizetési határidő kezdete a számla Megbízó általi kézhezvételének napja. 

e) Késedelmes fizetés esetén Megbízó a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerinti 
késedelmi kamat, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti 
költségátalány megfizetését vállalja. 

f) A megbízási díj a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos valamennyi díjat, költséget, a szerzői 
jogi oltalommal törvényileg védett szolgáltatás felhasználási joga korlátlan, harmadik személy 
részére is átadható átengedésének ellenértékét is magában foglalja. 

 

4. Árajánlat kötelező tartalmi elemei 

a) Az ajánlatkérő megnevezése, 
b) Az ajánlattevő megnevezése, azonosító adatai, cégjegyzésre jogosult neve és aláírása; 
c) Az ajánlat tárgyának megnevezése, 
d) Az árajánlat érvényessége, 
e) A nettó és bruttó ajánlati ár, valamint az ÁFA mértéke. 

5. Az ajánlat benyújtásának módja, határideje: 

Az árajánlatot magyar nyelven, elektronikusan, vagy személyesen futár által vagy postai úton (3525 
Miskolc, Széchenyi István utca 103.), cégszerű aláírással ellátva, 1 példányban 2021. 06. 01-én 16.00 
óráig kell elküldeni, melyhez ajánlatkérő ajánlati mintát biztosít jelen ajánlatkérés mellékleteként. A 
minta használata nem kötelező, de a fenti kötelező elemeket tartalmaznia kell az ajánlatnak. 

 

„Kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok ellátása „Improving the institutional capacity of 
technical vocational schools through cross-border cooperation” INTERSKILL 2021, 

SKHU/1902/4.1/085 projekt keretében - Ajánlat” 
2021. 06. 01-én 16:30 óra előtt az ajánlat nem bontható fel! 

 

A benyújtás elektronikus módja: az ajánlatot cégszerűen aláírva, mellékletként pdf formátumban 
csatolva a szaboszilvia@miskolci-szc.hu és timkojudit@miskolci-szc.hu e-mail címekre szíveskedjenek 
megküldeni. A borítékon/csomagoláson kérjük feltüntetni a következő szöveget: 

A határidőn túl érkezett ajánlatot az Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti.  

 
6. Az eljárásban történő részvételt kizáró okok: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli 
gazdálkodó szervezet, aki vagy amely: 

a) nem független ajánlattévő, azaz amelyben az ajánlatkérő támogatást igénylő, illetve 
kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet 
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nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) 
bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, 
képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan 
szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a 
szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § 
(1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója a kedvezményezett szervezetében vagy a másik 
ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, 
munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol (összeférhetetlenség),  

b) az ajánlatkérő támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő 
vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül, 

c) az ajánlattevő ugyanabban a beszerzési eljárásban nem jelenhet meg a sajátjától eltérő másik 
ajánlatban (vagy jelentkezésben) sem ajánlattevőként (vagy részvételre jelentkezőként), sem 
alvállalkozóként, sem alkalmasságot igazoló szervezetként,  

d) aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll, vagy aki 
személyes joga szerint hasonló helyzetben van, 

e) akinek tevékenységét a cégbíróság felfüggesztette, 
f) aki nem szerepel a cégjegyzékben, egyéb közhiteles nyilvántartásban, 
g) aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetve 

szervezeti, kamarai tagsággal, vagy annak megfelelő alvállalkozóval, 
h) aki korábbi, az ajánlatkérővel kötött szerződésének teljesítése során súlyos szerződésszegést 

követett el, 
i) akinek az adószámát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felfüggesztette, illetve törölte, 
j) aki a kizáró okokkal kapcsolatban valótlanul nyilatkozott, 
k) akivel szemben jogszabályban, továbbá az Interreg V-A Szlovákia - Magyarország 

Együttműködési Program magyar kedvezményezettjei számára előírt Beszerzési Útmutatóban, 
vagy egyéb kötelező előírásban foglalt kizáró, vagy összeférhetetlenségi okok felmerülnek. 

 
Igazolási mód: 
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá. 

7. Ajánlattevő tájékoztatása az eljárás eredményéről: 

Ajánlatkérő az Ajánlattevőt az eljárás eredményéről annak megállapítását követő 5 munkanapon belül 
tájékoztatja. 

8. A szerződéskötés tervezett időpontja: 

Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldését követő naptól számított 20 munkanapon 
belül. 

9. A szerződés típusának meghatározása: 

Vállalkozási szerződés 

10. Hiánypótlás 
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. 

11. Ajánlatok bírálati szempontja 
A nyertes ajánlat kiválasztása a beérkezett árajánlatok közül a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás alapján történik. 

12. Ajánlati kötöttség ideje 
Ajánlattevő az eredményhirdetési időpontot követő legalább 60 napig marad kötve ajánlatához. 
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13. Egyéb feltételek: 

A beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő a beszerzési eljárás lezárása után a szerződés teljesítésébe 
olyan alvállalkozót nem vonhat be, aki a beszerzési eljárásban maga is ajánlattevő volt. 
Ajánlattevő a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.  

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy késedelem, valamint hibás teljesítés és meghiúsulás 
esetére a szerződésben kötbér kerül kikötésre. A kötbér alapja Ajánlattevőnek felróható okból történő 
késedelem esetén a teljes nettó vételár, mértéke minden késedelmes nap után a kötbér alap 0,5 %-a. 
A késedelmi kötbér maximális mértéke legfeljebb a nettó vételár 15 %-a, a napi tételek maximális 
száma legfeljebb 30 nap, melynek túllépése esetén beállnak a meghiúsulás jogkövetkezményei. 
Amennyiben Ajánlattevőnek felróható okból a szerződés teljesítése meghiúsul, a meghiúsulási kötbér 
mértéke a teljes nettó vételár 20%-a. 

Amennyiben Ajánlattevő hibásan teljesít, kötelezhető a hiba kijavításáig, vagy a termék kicseréléséig a 
nettó vételár 0,5 %-ának megfelelő mértékű naptári napi hibás teljesítési kötbért fizetni az Vevő 
részére minden megkezdett naptári napra. Amennyiben Ajánlattevő a hibát 30 naptári napon belül 
nem javítja ki, vagy a terméket nem cseréli ki, úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, és a 
szerződés meghiúsulásának esetében irányadó kötbért követelni. 

Megrendelő a rendelkezésére bocsátott, jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotások tekintetében 
a rendelkezés és korlátlan felhasználás jogát kiköti.  
Vállalkozó a Megrendelő részére átadott termékekre, valamint fotó- és egyéb dokumentációra (a 
továbbiakban: dokumentáció) vonatkozóan teljes körű, korlátlan, azaz területi korlátozás nélküli és 
határozatlan időre szóló - kizárólagos felhasználási és rendelkezési jogot kell, hogy biztosítson 
Megrendelő részére, melynek keretében Megrendelő a Vállalkozó által átadott dokumentációt 
szabadon felhasználhatja. A szabad felhasználás joga magában foglalja azt a lehetőséget is, hogy a 
dokumentációt Megrendelő módosítsa, átdolgozza, továbbdolgozza, kiegészítse, többszörözze, vagy 
ezek érdekében azt más, harmadik személy részére szükség szerint átadja. Megrendelő a 
dokumentációt tetszőleges példányszámban sokszorosíthatja. Megrendelő a felhasználás jogát az 
átadással megszerzi, az átadott dokumentációval szabadon rendelkezik a szerződés megszűnését 
követően is.  
Vállalkozónak szavatolnia kell, hogy az elkészítendő dokumentáció felhasználási jogának átengedésére 
jogosult, és ki kell jelentenie, hogy harmadik félnek nem állt, áll, vagy a jövőben nem fog fennállni olyan 
szerzői, vagy személyiségi joga, amely Megrendelőt megakadályozná a dokumentáció jogszerű 
használatában, illetve a felhasználási jogok meghatározott körének jelen szerződés szerinti 
megszerzésében, gyakorlásában. 

Ha a Vállalkozó a munkavégzés során másnak a jogi oltalomban részesített szellemi alkotását, vagy 
személyiségi jogot érintő dokumentumot használ fel, Vállalkozó köteles beszerezni a harmadik személy 
engedélyét, hozzájárulását. Ha a harmadik személy az engedély, hozzájárulás megadásáért 
ellenszolgáltatást kér, annak megfizetése Vállalkozó kötelessége. Ha a szerzői, vagy személyiségi jog 
jogosultja az engedélyt megtagadja, vagy a jog jogosultjának személye nem elérhető, a szerzői jogi 
oltalommal védett, vagy személyiségi jogot sértő forrást Vállalkozó nem használhatja fel. 

Ha harmadik személy joga a Megrendelő jogait korlátozza, Megrendelő megfelelő határidő kitűzésével 
tehermentesítést követelhet a Vállalkozótól és a tehermentesítésig megtagadhatja az ehhez szükséges 
vállalkozói díj összegének megfizetését. Amennyiben tehermentesítés lehetetlen vagy Vállalkozó a 
kitűzött határidőt elmulasztja, Megrendelő elállhat a szerződéstől, illetőleg kártérítést követelhet. 
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A vállalkozói díj meghatározásánál a felhasználási jogok ellenértékét figyelembe kell venni, a szerzői 
jogi oltalom alá eső dokumentum felhasználási díját a vállalkozói díj teljeskörűen tartalmazza. 

Közreműködő igénybevétele esetén a Vállalkozó köteles gondoskodni a Megrendelő javára szóló, a 
jelen bekezdésben foglaltakkal analóg tartalmú, felhasználási jog átadására vonatkozó nyilatkozat 
közreműködővel történő elkészítéséről és aláírásáról. Az ilyen módon készített okiratot a Vállalkozó 
köteles haladéktalanul a Megrendelőnek átadni. 

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattévőket, hogy az Interreg V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési 
Program magyar kedvezményezettjei számára előírt Beszerzési Útmutatója értelmében a beszerzési 
eljárás alapján megkötött szerződés módosítása nem irányulhat arra, hogy 

 az ajánlatkérő átvállaljon a nyertes ajánlattevőt terhelő többletmunkaköltségeket, 

 az ajánlatkérő indokolatlanul átvállaljon egyéb, a szerződés alapján a nyertes ajánlattevőt 
terhelő kockázatokat, 

 a nyertes ajánlattevőként szerződő felet mentesítse az olyan szerződésszegésbe esés alól, 
amelyért felelős lenne, vagy 

 a nyertes ajánlattevőként szerződő felet mentesítse az olyan szerződésszegés, illetve annak 
jogkövetkezményei alól, amelyért felelős. 

A szerződés kizárólag abban az esetben kerülhet módosításra, ha a szerződéskötést követően merül 
fel olyan, az ajánlatkéréskor, illetve a szerződéskötéskor előre nem látható körülmény, amely a 
módosítást indokolttá teszi. 

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy az ajánlatkérésben meghatározott feladatok Ajánlatkérő 
tárgyban rögzített pályázatának részét képezik, melyre tekintettel Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy 
amennyiben a szerződésben jelölt feladatait késedelmesen teljesíti, vagy a teljesítés neki felróható 
okból meghiúsul és emiatt Ajánlatkérőnek a projektben visszafizetési kötelezettsége vagy egyéb 
fizetési kötelezettsége keletkezik, úgy annak megtérítésére Ajánlattevő köteles. 

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlat benyújtási határidejét megelőzően az ajánlattételi 
felhívást szükség esetén módosítsa vagy indokolás nélkül visszavonja, illetve az eljárást 
eredménytelennek nyilvánítsa. 

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy érvényes eljárás esetén is a szerződés megkötését indokolás 
nélkül megtagadja (Ptk. 6: 74.§ (2)). A szerződéskötés megtagadása kártérítési igényt nem keletkeztet. 

Ajánlatkérő maradéktalanul betartja az Interreg V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési 
Program magyar kedvezményezettjei számára előírt Beszerzési Útmutatóban foglaltakat, és annak 
betartását valamennyi ajánlattévőtől is megköveteli. 

Az ajánlatkérő minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy elkerülje az 
összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását.  

Ajánlatkérő kijelenti, hogy a beszerzési eljárás és a döntéshozatal során az esélyegyenlőség, az egyenlő 
bánásmód, a verseny tisztasága, az összeférhetetlenség alapelveit betartja és betartatja, tartózkodik 
az ajánlattevői minőséggel össze nem férő magatartásoktól, a gazdasági szereplők jogsértő 
kiválasztásától, tiltja a gazdasági szereplők összehangolt magatartását, biztosítja a verseny 
átláthatóságát (a beszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági feltételek és értékelési szempontok 
az ajánlattevők számára előre megismerhetőek és az ajánlatkérő ezeket következetesen alkalmazza a 
bírálat és értékelés során).  

Ajánlatkérő az alkalmassági és az értékelési szempontrendszer kapcsán az objektivitást minden 
esetben biztosítja. 
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Az ajánlatkérő a beszerzési eljárás előkészítse és lefolytatása során jóhiszeműen és tisztességesen jár 
el. 

11. Adatkezelési tájékoztató: 

Ajánlatkérő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete  (General Data 
Protection Regulation, GDPR, a továbbiakban: Rendelet) által előírt kötelezettségének eleget téve 
tájékoztatja Ajánlattevő képviseletére jogosult természetes személyt, hogy az Árajánlatban megadott 
személyes adatait a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) 5. melléklete 2.3.2.5. pontjában előírt jogszabályi kötelezettség, árajánlat kérés 
jogcímén kezeli. 
A személyes adatok címzettjei: az Ajánlatkérő árajánlatok kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátó 
munkavállalói, és jogi képviselője, mint adatfeldolgozók. A személyes adatok tárolásának időtartama: 
a Korm. rendelet 110/A. § alapján a kedvezményezett a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot 
elkülönítetten nyilvántart, és legalább 2027. december 31-ig megőriz. A személyes adatok közül a név 
adatfeldolgozásra átadásra kerülhet kézbesítés céljából a Magyar Postának. 
Ajánlattévő képviselőjének, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az általa 
nyilvántartott személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 
korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az 
adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely 
nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Joga van 
a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. 
Az adatszolgáltatás az árajánlat benyújtásához feltétlenül szükséges adatok tekintetében előfeltétele 
az árajánlat érvényességének, azonban Ajánlattevő képviselője a személyes adatok megadására nem 
köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a benyújtott árajánlat 
érvénytelen. 
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy – mint érintett természetes személy – az ajánlatkérő 
Adatkezelési tájékoztatóját megismerte, az adatkezelő és az adatfeldolgozók személyéről a 
tájékoztatást megkapta, az abban foglalt információkat és tájékoztatást tudomásul vette, a személyes 
adatai kezeléséhez és feldolgozásához annak alapján hozzájárul, vagy nem járul hozzá. 
 
Kérem ajánlati felhívásunkat elfogadni, ajánlatukat elkészíteni és részünkre határidőben benyújtani 
szíveskedjenek. 
 
Miskolc, 2021. 05. 28. 
 Tisztelettel: 
 
 
 Kiss Gábor 
 kancellár 
Mellékletek:  

 Ajánlatminta 

 Nyilatkozatok 
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ÁRAJÁNLAT 
Miskolci Szakképzési Centrum részére 

 
Tárgy: Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program SKHU/1902 számú felhívás 
alapján az „Improving the institutional capacity of technical vocational schools through cross-border 
cooperation” (acronym: INTERSKILL 2021, projektazonosító: SKHU/1902/4.1/085) című projekt 
esetében projektmenedzsment tevékenységhez igénybe vett szakértői szolgáltatás biztosítása. 

AJÁNLATTEVŐ ADATAI 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Ajánlattevő teljesítésért felelős vezetőjének 
neve: 

 

Ajánlattevő telefonszáma:  

Ajánlattevő e-mail címe:  

Ajánlattevő adószáma:  

 
AJÁNLAT A SZOLGÁLTATÁS ELVÉGZÉSÉRE: 
Kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok ellátása 
 

Feladat 
Ajánlati ár (forint) 

nettó Áfa bruttó 

Projekt aloldal vagy cikk a honlapon    

Projektposzterek    

Sajtóközlemények    

Promóciós anyagok (póló (100 db), pendrive (30 db), 

toll (100 db) zsinórfüles papírtasak (100 db), egyedi 
édesség (100 db).  

Láthatósági elemekkel logózott, 1 db roll-up 
grafikai tervezése és elkészítése 

   

Promóciós videó    

Fotódokumentáció    

Projektnyitó konferencia    

Ipar 4.0 workshop megszervezése    
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Ajánlati ár összesen    

 
Az ajánlat érvényessége: 90 1 nap. 
Nyilatkozat kizáró okokról, alkalmassági követelményekről 

Alulírott …………., mint a ………….. (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 
kijelentem, hogy a …………. (cégnév, székhely) nem tartozik az ajánlattételi felhívás 6. pontjában foglalt 
kizáró okok hatálya alá, azaz 

a) nem független ajánlattévő, azaz amelyben az ajánlatkérő támogatást igénylő, illetve 
kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet 
nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) 
bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, 
képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan 
szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a 
szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § 
(1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója a kedvezményezett szervezetében vagy a másik 
ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, 
munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol (összeférhetetlenség),  

b) az ajánlatkérő támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő 
vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül, 

c) az ajánlattevő ugyanabban a beszerzési eljárásban nem jelenhet meg a sajátjától eltérő másik 
ajánlatban (vagy jelentkezésben) sem ajánlattevőként (vagy részvételre jelentkezőként), sem 
alvállalkozóként, sem alkalmasságot igazoló szervezetként,  

d) aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll, vagy aki 
személyes joga szerint hasonló helyzetben van, 

e) akinek tevékenységét a cégbíróság felfüggesztette, 
f) aki nem szerepel a cégjegyzékben, egyéb közhiteles nyilvántartásban, 
g) aki nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, illetve 

szervezeti, kamarai tagsággal, vagy annak megfelelő alvállalkozóval, 
h) aki korábbi, az ajánlatkérővel kötött szerződésének teljesítése során súlyos szerződésszegést 

követett el, 
i) akinek az adószámát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felfüggesztette, illetve törölte, 
j) aki a kizáró okokkal kapcsolatban valótlanul nyilatkozott, 
k) akivel szemben jogszabályban, továbbá az Interreg V-A Szlovákia - Magyarország 

Együttműködési Program magyar kedvezményezettjei számára előírt Beszerzési Útmutatóban, 
vagy egyéb kötelező előírásban foglalt kizáró, vagy összeférhetetlenségi okok felmerülnek. 

Nyilatkozat alvállalkozóról 

Kijelentem, hogy Ajánlattevőként az adott tevékenységhez szükséges műszaki és emberi erőforrás 
háttérrel rendelkezem / nem rendelkezem, ezért alvállalkozót kívánok igénybe venni.2  

Tevékenység3: Alvállalkozó neve, székhelye: 

  

 

                                                 
1 Ajánlattételi felhívás szerint minimum 90 nap. 
2 A kívánt rész aláhúzandó 
3 Ajánlattételi Felhívás 1. pontja alapján 
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Biztos kezekben a szakképzés! 

Miskolci Szakképzési Centrum 
3525 Miskolc, Széchenyi István u. 103. 

Tel: 46/796-020 
titkarsag@miskolci-szc.hu 

OM azonosító: 203060 
Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015 
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Biztos kezekben a szakképzés! 

Miskolci Szakképzési Centrum 
3525 Miskolc, Széchenyi István u. 103. 

Tel: 46/796-020 
titkarsag@miskolci-szc.hu 

OM azonosító: 203060 
Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015 

Nyilatkozat adatkezelési tájékoztató megismeréséről 

Alulírott ……….., mint a ……….. (cégnév, székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője 
kijelentem, hogy – mint érintett természetes személy – az ajánlatkérő Adatkezelési tájékoztatóját 
megismertem, az adatkezelő és az adatfeldolgozók személyéről és jogaimról a tájékoztatást 
megkaptam, az abban foglalt információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, a személyes 
adataimnak az ajánlati felhívásban megjelölt célú kezeléséhez és feldolgozásához önkéntesen, minden 
külső befolyás nélkül hozzájárulok. 

Dátum: ………………… 
 
 

………………………………………… 
cégszerű aláírás 
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