
 
 

Iktatószám: ROHU329/1   

Tárgy: Ajánlatkérés pályázati dokumentáció elkészítésére 

 

Tisztelt Címzett! 

 

A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Interreg V-A Románia-Magyarország 

Együttműködési Program keretében „A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a 

szűk keresztmetszetek megszüntetése”  2. számú prioritási tengelyen belül a 7/b – A regionális 

mobilitás elősegítése a másodrangú és harmadrangú csomópontok TEN-T infrastruktúrához – 

többek között a multimodális csomópontokhoz – történő kapcsolásával – beruházási prioritáson 

pályázatot nyert. A nyertes pályázat címe: „A Magyar-Román határmenti térség közösségeinek 

TEN-T infrastruktúrához való összekapcsolása” („Connecting communities to the TEN-T 

infrastructure in the Romanian - Hungarian border area”), azonosítószáma: ROHU-329, 

rövidített elnevezése pedig ConComTEN-T.  

 

A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az említett pályázat – további - 

dokumentációjának kidolgozására kér ajánlatot az alábbiak szerint: 

 

1. Az Ajánlatkérő szervezet adatai: 
Név: Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (a továbbiakban: BMVA) 

Cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 1., 2. em. 

Telefonszám: 06-66-442-520 

E-mail: director@bmva.hu 

 

2. A beszerzés tárgya: 

A BMVA részére pályázati dokumentáció elkészítése (kidolgozása, összeállítása) a 

ROHU-329 azonosítószámú Pályázati Koncepció (Concept Note) további kidolgozása, 

a Teljes Pályázati Dokumentáció (Full Application) összeállítása céljából (az 

alábbiakban részletezettek szerint).  

 

A ROHU-329 azonosítószámú pályázat átfogó célja, hogy Arad és Békés megyékben 

összekapcsolja a közösségeket (településeket) a TEN-T infrastruktúrához, illetve, hogy 

leküzdje a megnövekedett forgalom okozta kihívásokat. A határon átnyúló partnerséget 

tömörítő pályázat során felmérésre kerültek a térség érintett problémái és beazonosításra 

kerültek az elérendő célok, így a pályázat – második lépcsőjeként – az eddigiekben 

feltárt és vázolt tevékenységek egy részének kidolgozása és összehangolása szükséges. 

A BMVA által a projektben a Pályázati Koncepcióban vállalt tevékenységek – a 

Megvalósítási Munkacsomagot tekintve – az alábbiakban részletezett 20 település 1-1 

csomópontjának/útszakaszának modernizációja érdekében tervezési munkálatok 

biztosítása (engedélyes tervek). Mindösszesen 43 tanulmány (tervekkel együtt) 
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elkészítése a mobilitás elősegítése céljából a másodrangú és harmadrangú csomópontok 

TEN-T infrastruktúrához való illeszkedéséhez (Békés megyében). 

Előreláthatóan a BMVA teljes pályázati költségvetése 987,520.00 Euro, amely összeg 

valamennyi pályázati tevékenységet tartalmazza.  

 

Elvégzendő feladatok:  

 a benyújtott Pályázati Koncepció tartalmának alapulvételével (amelynek 

tartalma a jelen ajánlattételi felhívásban a fentiekben ismertetésre került) a 

Teljes Pályázati Dokumentáció kidolgozása a BMVA Megvalósítási 

Munkacsomag vonatkozásában; 

 20 település vonatkozásában (Battonya, Békés, Elek, Békéscsaba, Csorvás, 

Füzesgyarmat, Gyomaendrőd, Kondoros, Körösladány, Medgyesegyháza, 

Mezőberény, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Orosháza, Sarkad, Szarvas, 

Szeghalom, Tótkomlós, Újkígyós, Vesztő) a mobilitás elősegítése céljából a 

másodrangú és harmadrangú csomópontok TEN-T infrastruktúrához való 

illeszkedésének vizsgálata; 

 ütemterv készítése a Megvalósítási Munkacsomag lebonyolítására vonatkozóan 

(a pályázat teljes időtartama 36 hónap); 

 pályázati dokumentáció előkészítése a Megvalósítási Munkacsomag 

vonatkozásában (az eMS rendszer adatainak megfelelően: cím, leírás, ütemezés, 

indikatív költség, eredmény, eredmény leírása); 

 az összeállított pályázati dokumentáció angol nyelvre történő fordítása. 

 

Az elvégzendő feladatok végrehajtása során – a nemzeti és az uniós jogszabályok 

betartása mellett - az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program 

kapcsolódó alapdokumentumai rendelkezéseinek betartása szükséges: 

 a vonatkozó Pályázati Felhívás/Kiírás 

 Pályázati Útmutató 

 Elszámolható költségek általános szabályai  

 Projekt Végrehajtási Kézikönyv 

 Közös első szintű ellenőrzési kézikönyv 

 Tájékoztatási és Nyilvánossági követelmények megvalósítására vonatkozó 

útmutató   

 eMS Kézikönyv 

Valamennyi alapdokumentum - hatályos verziója – elérhető a www.interreg-rohu.eu 

weboldalon.  

Az elvégzendő feladatok végrehajtása során a BMVA-val való együttműködés 

(információkérés, tisztázások céljából) biztosított.  

 

http://www.interreg-rohu.eu/


 
 

A feladatok kapcsán elvárt produktumok: 

 Teljes Pályázati Dokumentáció kidolgozása a BMVA Megvalósítási 

Munkacsomagjára vonatkozóan (eMS rendszer adattartamának megfelelően); 

 20 település vonatkozásában a mobilitás elősegítése céljából a másodrangú és 

harmadrangú csomópontok TEN-T infrastruktúrához való illeszkedésének 

vizsgálatát bemutató munkaanyag (összesen kb. 4.000 leütés terjedelmű +/- 

25%) 

 ütemterv készítése a Megvalósítási Munkacsomag lebonyolítására vonatkozóan: 

36 hónapos időtartamra – 4 hónapos jelentéstételi időszakok 

figyelembevételével; 

 az elkészített dokumentumok/munkaanyagok angol nyelvű fordítása. 

3. A szerződés formájának meghatározása: 

Megbízási szerződés. 

 

4. A teljesítés helye: 

A BMVA székhelye: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 1., 2. em. 

 

5. A teljesítés határideje: 

2019. január 31.  

 

6. A teljesítés igazolásának módja: 

Az Ajánlatkérő szervezet a pályázat előkészítésének finanszírozásához szükséges 

támogatási szerződéssel/társfinanszírozási szerződéssel/önerővel rendelkezik. Az 

Ajánlatkérő a teljesítést – és annak megfelelőségének vizsgálatát - követően 

teljesítésigazolást állít ki, amelynek alapján kiállított és benyújtott számlát fogadja el. 

Az ellenérték kifizetésére 15 napon belül átutalással kerül sor, figyelemmel a nyertes 

ajánlattevővel kötendő szerződés rendelkezéseire. 

 

7. Az ajánlatok értékelésének, elbírálásának szempontja: 

Az ajánlatok értékelésének és elbírálásának szempontja jelen eljárásban a 

legalacsonyabb összegű árajánlat. Ajánlatkérő az elbírálás során a mellékelt 

Ajánlattételi lap (1. sz. melléklet) kitöltésével benyújtott bruttó árajánlatokat hasonlítja 

össze. Az Ajánlattételi lapon feltüntetett árnak az Ajánlattevő valamennyi költségét 

tartalmaznia szükséges.  

 

8. Az ajánlatok benyújtásának címe: 

Személyesen vagy postai úton az alábbi címre: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 1., 2. em. 

vagy 

elektronikus úton az alábbi címre: director@bmva.hu 

 

9. Az ajánlatok beérkezésére rendelkezésre álló határidő: 

2018. december 19.   
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10. Az ajánlattétel nyelve:  

magyar 

11. Kizáró okok: 

Nem lehet a jelen eljárásban pályázó az a személy, cég, amely, illetve aki: 

- csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás hatálya alatt áll; 

- egy éven belül lejárt adó- vagy járuléktartozással rendelkezik; 

- aki tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

- aki gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 

megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 

alól nem mentesült;  

- aki a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, a foglalkoztatásra irányuló 

bejelentési kötelezettség elmulasztásával és a külföldiek foglalkoztatásával összefüggő 

kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős 

közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy 

befizetésre kötelezéssel sújtott jogszabálysértést követett el; 

- aki a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény 

bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi 

kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve 

pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt 

követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben 

megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült. 

 

12. Hiánypótlás: 

Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Amennyiben az ajánlattétel az 

ajánlatok beérkezésére rendelkezésre álló határidő lejárta után érkezik, annak 

tartamát az Ajánlatkérő nem veszi figyelembe. 

 

Békéscsaba, 2018. december 13. 

 

Mellékletek: 1. számú melléklet: Ajánlattételi lap 

 

    ……………………………….. 

         Szász Zsolt 

              ügyvezető igazgató 

            BMVA 

kapják: címzettek elektronikus úton 

 

 

 

 



 
1. számú melléklet 

 

 

AJÁNLATTÉTELI LAP 

 

I. Ajánlattevő adatai: 

 

Cég neve: 

 

 

 Székhely címe:  

Adószáma:     

 

II. Ajánlat tárgya 

 

A BMVA részére pályázati dokumentáció elkészítése (kidolgozása, összeállítása) a ROHU-329 

azonosítószámú Pályázati Koncepció (Concept Note) további kidolgozása, a Teljes Pályázati 

Dokumentáció (Full Application) összeállítása céljából. 

 

III. Ajánlati ár 

 

Az ajánlatkérésben foglalt feladatra az alábbi ajánlati árat adom: 

Nettó összeg (Ft) ÁFA (Ft) Bruttó (Ft) 

   

 

Az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és leírás 

áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlatkérésben foglalt valamennyi feltételt megismertem, 

megértettem és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadom. 

 

Dátum: …………., 2018. ………………. nap. 

 

            

     …………………………………………………………….. 

       Ajánlattevő cégszerű aláírása 


