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Tárgy: Fotózási szolgáltatások - keretmegállapodás, RE-START AP-CCP, SKHU/1802/3.1/039 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

1. Az ajánlatkérő adatai: 
Ajánlatkérő neve:    PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás 
Ajánlatkérő címe:   1052 Budapest, Városház u. 7. 
Adószám (HU):   30382929-1-41 

Ajánlatkérő e-mail címe:  pontibusegtc@pontibusegtc.eu   

 

2. Az ajánlattételi felhívás tárgya, leírása 

A Pest Megye Önkormányzata és Nyitra Megye Önkormányzata részvételével működő PONTIBUS 
Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás részéről a Társulás által az INTERREG VA Szlovákia-
Magyarország Együttműködési Program keretében elnyert RE-START c. akcióterv projekt egyes 
rendezvényein eseményfotózás, továbbá egyéb fotózási szolgáltatások. 

Jelen ajánlattételi felhívás alapján a nyertes ajánlattevővel keretszerződés kerül megkötésre. A 
keretszerződés alapján a fotózási szolgáltatások - a teljesítési kerethatáridőn belül - egyedi írásbeli 
megrendelések alapján történik.  

A keretszerződés teljesítési határideje: a szerződéskötés napjától 2021. december 31. napjáig tart 
azzal, hogy az alábbi mennyiségek elérése esetén a keretszerződés a teljesítési kerethatáridőt 
megelőzően megszűnik. 

Tárgy Mennyiség 
Helyszínek / Lehetséges 
helyszínek 

Fotók minimális elvárt 
mennyisége 

1. Építési kivitelezéssel 
járó projekthelyszínek 
fotózása  

(megvalósítás előtti és 
megvalósítás alatti állapot 
fotózása)  

2 alkalom 

(a helyszínek 
felkeresése egy 
megrendelés 
keretében) 

min. 40 fotó / 
alkalom, összesen 
min. 80 fotó 

összesen 8 helyszín: 

Szob, Ipolydamásd, 
Bernecebaráti (2 
helyszín), Kemence, 
Ipolyszalka (2 
helyszín), Helemba 

összesen 40 fotó / 
alkalom 

2. Mobil vizsgálóbusz 
fotózása 

1 alkalom 

összesen min. 15 fotó 
Szob összesen 15 fotó 

 

3. Projekt rendezvények és 
szakmai események 
fotózása 

8 alkalom, 
várhatóan: 

6 projekt rendezvény 

2 sajtótájékoztató  

eseményenként 
átlagosan min.  30 

Lehetséges 
helyszínek: Szob, 
Ipolydamásd, 
Bernecebaráti, 
Kemence, 
Ipolyszalka, Helemba 

 

eseményenként 30 
fotó 

(összesen 240 fotó) 
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fotó (összesen min. 
240 fotó) 

4. Szociális gondozói 
tanfolyam képzés fotózása 

1 alkalom 

összesen min. 20 fotó 

Szob 20 fotó  

 

Ajánlattevő a teljesítési kerethatáridőn belül nem változtathat az ajánlatában megadott áron.  

Az ajánlatokat az alábbi tárgyakra bontva, egységárban, majd az összes szolgáltatásra vonatkozó 
ajánlat összegét kell megadni.  

Tárgy Mennyiség 

Nettó 
egységár 
(Ft)/ 
alkalom 

Nettó 
összesen 
(Ft) 

1. Építési kivitelezéssel járó 
projekthelyszínek fotózása  

2 alkalom 

(megvalósítás előtti és 
megvalósítás alatti állapot 
fotózása) 

min. 40 fotó / alkalom, összesen 
min. 80 fotó 

 

 

2. Mobil vizsgálóbusz fotózása 
1 alkalom 

összesen min. 20 fotó 
 

 

3. Projekt rendezvények és szakmai 
események fotózása 

8 alkalom, várhatóan: 

6 projekt rendezvény 

2 sajtótájékoztató  

eseményenként átlagosan min. 
30 fotó (összesen min. 240 fotó) 

  

4. Szociális gondozói tanfolyam 
képzés fotózása 

1 alkalom 

összesen min. 30 fotó 

  

 

Mindösszesen nettó Ft  

Mindösszesen bruttó Ft  

 

 Projekt rendezvények és szakmai események időtartama: várhatóan 1-1,5 óra.  

  

Az egyes fotózási alkalmak megrendelése egyedi írásbeli megrendeléssel történik. A teljesítés 
határideje (a fotók elektronikus úton történő rendelkezésre bocsátása) az 1-2. ajánlati elem 
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esetében a megrendeléstől számított 10 nap, a 3. és 4. ajánlati elem esetében az eseménytől 
számított 10 nap.  

Nyertes ajánlattevő köteles a fotók számítógépes utómunkálatainak elvégzésére a teljesítési 
időszak alatt.  

Nyertes ajánlattevő a projekt-rendezvényeket és szakmai eseményeket követően köteles 1 
munkanapon belül az eseményről minimum 5 értékelhető minőségű képet elektronikus úton 
rendelkezésére bocsátani. 

 A fotóknak meg kell felelniük az INTERREG VA Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 
„Visibility Guide for projects” 2.3. pontjában foglaltaknak. (https://www.skhu.eu/downloads)  

 

3. Fizetési feltételek 

Az ajánlattevő által az ajánlatban megadott ár a szerződés teljesítése során kötött. Az ellenérték 
kiegyenlítése a keretszerződés hatálya alatt – a teljesítés igazolását követően – a nyertes 
ajánlattevő választása szerint negyedévente vagy minden fotózási alkalom teljesítését követően, 
magyar forintban (HUF), a nyertes ajánlattevőnek a megjelölt bankszámlájára történő átutalással 
történik, a számla kiállításától számított 8 napon belül.  

Nyertes ajánlattevő a megkötendő szerződésben nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy 
amennyiben egyes szolgáltatások (fotózási alkalmak) bármilyen okból történő kiesése esetén a 
teljesítés ellenértéke nem éri el az ajánlati ár 100%-át, úgy a bevételkiesés az ő kockázatát képezi. 
Nyertes ajánlattevő az ajánlat, mint keretösszeg nem maradéktalan kimerítése esetén nem él az 
Ajánlatkérővel szemben semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel, semmilyen jogcímen a 
szerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesés miatt. Ez vonatkozik arra az esetre 
is, ha Ajánlatkérő jelen szerződést felmondja. 

 
4. Kizáró okok 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás 
elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást 
jogerősen elrendelték, vagy adószámát bármilyen okból törölték, vagy ellene jogerős végrehajtási 
eljárás van folyamatban, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van 
folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van. 

 
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell 

a. az ajánlattevő megnevezését, székhelyét, (postacímét, amennyiben az eltér a székhelytől), 
egyéb elérhetőségeit, cégjegyzékszámát és/vagy adószámát; 

b. az ajánlat kiállításának és érvényességének dátumát; 

c. az ajánlatkérés tárgyára vonatkozó árajánlatot; 

d. a projekt azonosítószámát (RE-START AP-CCP, SKHU/1802/3.1/039). 
 

 
6. Alvállalkozó bevonása 

Ajánlattevő a teljesítésbe alvállalkozót is bevonhat. Ebben az esetben az ajánlattételi lap 
„Megjegyzések” rovatában kell feltüntetni a már ismert alvállalkozókat, illetve az alvállalkozó által 
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teljesítendő részt. Ha az alvállalkozó az ajánlattétel időpontjában nem ismert, legkésőbb a 
szerződés megkötésekor szükséges nyilatkozni az alvállalkozó személyéről.  

 
7. Az ajánlat benyújtásának határideje, módja 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2020. október 1. Az ajánlat benyújtására a mellékelt 
ajánlattételi űrlapon van lehetőség.  

Ajánlatát kérem, szíveskedjen 1 példányban, a szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője által 
cégszerűen aláírva, az Ajánlatkérő részére szkennelve e-mail, útján megküldeni. 

E-mail: pontibusegtc@pontibusegtc.eu 

8. Hiánypótlás 

Ajánlatkérő szükség esetén hiánypótlási felhívást küld ajánlattevő részére.  
 
9. Az ajánlat elbírálásának szempontja 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján bírálja el. 
Ajánlatkérő az ajánlattételi, illetve a hiánypótlási felhívásban előírtak szerint, továbbá az 
ajánlatban, valamint a hiánypótlásban foglaltak alapján dönt. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők 
figyelmét, hogy az ajánlatkérő részéről történő kötelezettségvállalás a nyertes ajánlattevővel 
keretszerződés, illetve az az alapján kibocsátandó egyedi írásbeli megrendelések útján történik. 
 

10. Az ajánlatok érvényessége 

Az ajánlattételi, valamint a hiánypótlási felhívásban meghatározott feltételeknek mindenben 
megfelelően, megadott határidőn belül az ajánlattevőtől érkező ajánlat. 
 

11. Szerzői jog 

A megrendelés teljesítése során keletkező szellemi alkotásra – a díj megfizetésével – az 
Ajánlatkérőt kizárólagos felhasználási jog illeti meg, amelybe beleértendő az átdolgozás joga is. 

12. Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb feltételek, információk 

Kérdéseikkel, észrevételeikkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kaphatnak felvilágosítást:  

 Popovics Gábor 
Tel.: +36-20-262-42-01 
E-mail: pontibusegtc@pontibusegtc.eu 
 

Kérem, hogy az ajánlatában azokat az esetleges egyéb feltételeket is jelölje meg, melyeket 
ajánlattevő a teljesítéshez nélkülözhetetlennek tart.  

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt 
terheli. 

Amennyiben ajánlattevő nem teljesíti az ajánlattételi, valamint a hiánypótlási felhívásban 
előírtakat, ajánlatkérő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást – annak bármely szakaszában – indokolás 
nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
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A beérkezett ajánlatok elbírálásáról és ajánlatkérő döntéséről az ajánlattevők írásbeli értesítést 
kapnak. 

Budapest, 2020. szeptember 23. 

 Tisztelettel: 

 dr. Popovics Gábor 
igazgató, PONTIBUS ETT 

 


