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Tárgy: DANUrB+ DTP3-433-2.2 projektmenedzseri feladatok ellátása 

 
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

1. Az ajánlatkérő adatai: 
Ajánlatkérő neve:     Pest Megye Önkormányzata 
Ajánlatkérő címe:    1052 Budapest, Városház u. 7. 
Ajánlatkérő telefonszáma:   +36-1-233-68-08  
Ajánlatkérő e-mail címe: teruletfejlesztes@pestmegye.hu 

 

2. Az ajánlattételi felhívás tárgya, leírása  

Pest Megye Önkormányzata Duna Transznacionális Program keretében megvalósuló DANube 
Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural 
Heritage (DANUrB+) című, DTP3-433-2.2 számú projekthez kapcsolódó külső projektmenedzseri 
feladatok ellátása. 

Pest Megye Önkormányzata 2020 – 2022 között projektpartnerként vesz részt az Európai Unió 
INTERREG Duna Transznacionális Együttműködési Programja keretében támogatott DANUrB+ 
projektben, amelynek célja a Duna-menti települések fejlesztése, a településen élő emberek 
bevonásával, a helyi kulturális értékek és örökség hasznosításával.  

A DANUrB+ projekt kiemelten kezeli a kisebb települések támogatását, különös tekintettel azokra 
a közösségekre, amelyeket periférikus helyzetben vannak földrajzi és gazdasági értelemben, ezért 
népességük csökken, és adottságaik miatt nem tudnak hatékonyan kapcsolódni a vezető turisztikai 
régiókhoz, illetve saját erőből kialakítani egy versenyképes turisztikai kínálatot.   

 A projekt fő tevékenységei közé tartozik egy olyan átfogó módszertani keret kialakítása, ami az 
érintettek számára átadható, alkalmazható eszközt biztosít a helyi tervezéshez és fejlesztéshez; 
továbbá létrehoz egy olyan regionális platformot, ami lehetőséget nyújt térségi és határon túli 
együttműködések szervezésére. A projekt révén megismerhetővé válik az egyes települések, 
mikro-régiók épített, természeti és szellemi öröksége, a közösséget meghatározó emberek és 
szervezetek, vállalkozások. A projekt módszeresen térképezi fel, vonja be és nyújt támogatást 
olyan mintaprojektek fejlesztésbe és megvalósításába, amelyek eredményesen járulnak hozzá az 
adott települések fejlődéséhez. Ezen kívül támogatja térségi akciótervek és nagyprojektek 
előkészítését is.  

A DANUrB+ projekt a következő tematika szerint épül fel:  

1. Kutatás: A projekt partnerek által elfogadott módszertani keretek között leírás készítése a 

Duna-menti településekről. Bemutatni azok településszerkezetét és értékkínálatát,a helyi 
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közösségeket és mozgósítható „érintettek” (stakeholders) körét. Projektszinten egy átfogó 

adatbázis és egy kiadvány (Atlasz) készül a Duna-menti településekre.  

2. A területi tervezés módszertani fejlesztése a sajátos helyzetben lévő településekre tekintettel, 

különösen a csökkenő népességű, perifériális, határ-menti településekre. Cél a határon 

átnyúló együttműködések fejlesztése a kulturális örökség tématerületén.  

3. Képzés, oktatás és érzékenyítés: iskolai programok szervezése, egyetemi programok 

szervezése, tanulmányutak szervezése, vállalkozói és szervezet képességk fejlesztése, különös 

tekintettel a Duna-menti közösségek közös kulturális örökségének értékes, hasznosítható 

elemeire; Nemzetközi Duna Nap és a Duna-menti közösségek értékeinek népszerűsítése; KKV 

projektek, helyi termékek és térségi együttműködések fejlesztése; a Duna-menti értékek 

turisztikai promóciója.   

4. Térségi akciótervek és Duna-menti együttműködés: a helyi fejlesztési tervek, vállalkozói és 

közösségi projektek fejlesztése, turisztikai helyszínek összekapcsolása és a térségi 

együttműködés erősítése. A fejleszthető projekteket alapul véve térségi akciótervek készítése.   

A pályázat kifejezetten feladatnak tekinti a fejlesztési programok közötti szinergiák erősítését, így 
Pest megye esetében specifikusan a regionális fejlesztéshez, valamint az INTERREG V-A Szlovákia-
Magyarország Együttműködési Programhoz való kapcsolódást.  

A pályázat vezető partnere a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a 
projektpartnerek száma – Pest Megye Önkormányzatával – 19, a társult partnerek (ASP) száma 23. 

A projekt megvalósításának időtartama: 2020.07.01 - 2022.12.31. 

Az ajánlattételi felhívás elektronikus mellékletét képezi: 

- Budapesti Műszaki Egyetem (BME), mint a projektvezető partner által benyújtott, és elfogadott 
pályázati dokumentáció, amely a projekt szakmai tartamát, az időbeli ütemezését, a 
munkacsomagok (WP) felépítését tartalmazza, 

- a projekt-feladatok összefoglaló táblázata, partnerenkénti feladatok meghatározásával, 

- a projekt-rendezvényekről szóló összefoglaló táblázat. 

A projektmenedzseri tevékenység során a nyertes ajánlattevő az alábbi tevékenységeket látja el:  

a) projekt-adminisztráció, projekt-dokumentum menedzsment szolgáltatás ellátása; 

b) nyomon követi és vizsgálja, értékeli a támogatási szerződés, illetve az annak alapján 
létrejött, Ajánlatkérő által más szakértőkkel kötött szerződések határidőre történő és 
szerződésszerű teljesítését, az elért teljesítéshez felhasznált erőforrások és költségek 
összegét abból a szempontból, hogy lehetővé teszik-e a még hátralévő feladatok tervezett 
kereteken belüli megvalósítását (projektmonitoring); 

c) a projektmonitoring tevékenység keretében figyelemmel kíséri a projektlefolyás 
tényadatait, azokat összeveti a támogatási szerződésben részletezett tervadatokkal 
(tevékenységi ütemezés, kifizetési ütemezés, költségvetés stb.). Nyertes ajánlattevő a 
projektmonitoring eredményeként az Ajánlatkérő részére beszámolni köteles, azzal, hogy 
az esetleges eltérésekről döntés-előkészítő információkat állít össze, továbbá 
javaslato(ka)t nyújt a további teljesítésre vonatkozó korrekciós intézkedések 
meghozatalára; 

d) a támogatási szerződésben, illetve az annak mellékleteiben foglalt feladatok 
teljesítésének összehangolása, belső ütemezés felállítása, a projekt megvalósulásának 
nyomon követése, mindezt az Ajánlatkérő, a vezető partner és az Ajánlatkérővel 
szerződésben álló, a szakmai teljesítésben résztvevő szerződéses partnerek által 
szolgáltatott információk alapján, a partnerekkel történő együttműködés a szerződés 
időtartama alatt; 
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e) közreműködik a pénzügyi elszámolásokhoz, kifizetési igénylésekhez szükséges 
dokumentumok elkészítésében (Pest Megye Önkormányzata, mint projekt partner 
vonatkozásában), a támogatási szerződésben és a projektre irányadó útmutatókban 
foglaltakat szem előtt tartva: http://www.interreg-danube.eu/relevant-
documents/documents-for-project-implementation  

f) félévente szakmai jelentést készít és nyújt be az Ajánlatkérő részére a támogatási 
szerződésben és a projektre vonatkozó egyéb útmutatókban, hivatalos 
dokumentumokban előírt formai-tartalmi elemek alapján; 

g) az Ajánlatkérő rendelkezése alapján részt vesz a támogatás ellenőrzésére jogosult szervek 
helyszíni ellenőrzése során; 

h) a projekttel kapcsolatos folyamatos konzultáció biztosítására az Ajánlatkérő, az irányító 
hatóság és szervei tekintetében; 

i) a projekt folyamatos kockázatkezelésének elvégzése (a projekt előrehaladását akadályozó 
tényezők, problémák összegyűjtése és javaslattétel azok feloldása érdekében az 
Ajánlatkérő számára). 

 

3. A teljesítési határidők  

A feladat ellátásnak kezdő időpontja: a szerződéskötés napja. 

A teljesítési részhatáridők a fizetési feltételek alcím alatt kerültnek meghatározásra. 

Teljesítési időszak: 2021. január 1 - 2022. december 31. (24 hónap) 

Nyertes ajánlattevő az elvégzett feladatokról – minden teljesítéssel érintett hónap végén – 
teljesítési összesítőt készít és nyújt be az Ajánlatkérő részére.   

Nyertes ajánlattevő vállalja, hogy a projekt keretében a BME, mint vezető partner, vagy 
meghatározott részfeladatok tekintetében más projekt partner általi projekt-részfeladat 
ütemezésekre megadott határidőket – a szerződésben történő rögzítés nélkül is – magára nézve 
kötelezőnek ismeri el.  

4. Alvállalkozó (közreműködő) 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 
teljesítendő részt. Ha az alvállalkozó az ajánlattétel időpontjában nem ismert, legkésőbb a 
szerződés megkötésekor szükséges nyilatkozni az alvállalkozó személyéről.  

5. Fizetési feltételek  

Az Ajánlattevő által az ajánlatban megadott ár a szerződés teljesítése során kötött. 

Nyertes ajánlattevő a megbízási díj arányos részére (1/24-ed része) a szerződés időtartama alatt 
minden teljesítéssel érintett hónapra (24 hónap) – a benyújtott havi teljesítési összesítő és az 
Ajánlatérő által kiállított teljesítési igazolás alapján – azonos összegben jogosult.  

A megbízási díj kiegyenlítése – a teljesítés igazolását követően – magyar forintban (HUF), az 
ajánlattevőnek a megjelölt bankszámlájára történő átutalással történik. Fizetési határidő: a számla 
kiállításától számított 15 nap.  

6. Kizáró okok 

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, illetve alvállalkozó, aki végelszámolás alatt áll, vagy 
vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene 

http://www.interreg-danube.eu/relevant-documents/documents-for-project-implementation
http://www.interreg-danube.eu/relevant-documents/documents-for-project-implementation
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indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga 
szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van. 

7. Az ajánlat tartalma 

Az ajánlat benyújtására kizárólag a mellékelt ajánlattételi űrlapon van lehetőség.  

a. az ajánlattevő megnevezését, székhelyét, (postacímét, amennyiben az eltér a székhelytől), 
egyéb elérhetőségeit (telefon, e-mail cím), adószámát, pénzforgalmi számlaszámát) 

b. az ajánlat tárgyának megnevezését;  

c. az ajánlat kiállításának dátumát és az ajánlat érvényességét; 

d. az ajánlatkérés tárgyára vonatkozó árajánlatot az alábbiak szerint: 

 

Havi egységár (nettó) 
Hónapok 
száma 

Teljes időszakra vonatkozó megbízási díj 

.................... Ft 24 .................... Ft 

 

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatnak tartalmaznia kell minden, a feladat 
teljesítésével felmerülő egyéb költséget, díjat. Ajánlattevő az Ajánlatkérő részéről a szerződéses 
ellenértéken kívül más költségtérítést vagy más jogcímen történő kifizetést nem követelhet.  

8. Hiánypótlás 

Ha az Ajánlattevő az ajánlatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, és a hibák, hiányosságok olyan 
jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók, Ajánlatkérő a megfelelő határidő kitűzésével 
– a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett – az ajánlattevőt hiánypótlására hívja fel. Ha 
az Ajánlattevő a hiánypótlási eljárás során az ajánlatot ismételten hiányosan, hibásan nyújtja be, 
az ajánlat elutasításra kerül. 

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 és köt szerződést a nyertes 
ajánlattevővel. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az Ajánlatkérő részéről történő 
kötelezettségvállalás a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés aláírásával történik. 

10. Az ajánlatok érvényessége 

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

11. Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb feltételek, információk 

a. Kérdéseikkel, észrevételeikkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kaphatnak 
felvilágosítást:  

 

 

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

dr. Popovics Gábor 
Tel.: +36-1-233-6808 
E-mail: popovicsg@pestmegye.hu  

mailto:popovicsg@pestmegye.hu
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c. Amennyiben ajánlattevő nem teljesíti az ajánlattételi, valamint a hiánypótlási felhívásban 
előírtakat, ajánlatkérő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 

d. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást – annak bármely szakaszában – 
indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

e. A beérkezett ajánlatok elbírálásáról és ajánlatkérő döntéséről az ajánlattevők írásbeli 
értesítést kapnak. 

12. Az ajánlat benyújtásának határideje, módja 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2020. december 18.  (eddig az időpontig az ajánlatnak meg 
kell érkeznie az Ajánlattevőhöz) 

Az ajánlat benyújtására kizárólag a mellékelt ajánlattételi űrlapon van lehetőség.  

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

E-mail: teruletfejlesztes@pestmegye.hu   

 

Budapest, 2020. december 11. 

 

Szabó István 

 
 
 
Mellékletek: 
 

- Ajánlattételi lap  

- Budapesti Műszaki Egyetem (BME), mint a projektvezető partner által benyújtott, és elfogadott pályázati 
dokumentáció, amely a projekt szakmai tartamát, az időbeli ütemezését, a munkacsomagok (WP) felépítését 
tartalmazza, 

- a projekt-feladatok összefoglaló táblázata, partnerenkénti feladatok meghatározásával, 

- a projekt-rendezvényekről szóló összefoglaló táblázat, 

- adatkezelési tájékoztató 

 

 

mailto:teruletfejlesztes@pestmegye.hu

