
 

  

 

 
TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! 

 

A Magyar Helsinki Bizottság nevében ezennel tisztelettel felkérem, hogy az ajánlatkérésben foglaltak 
alapján, valamint az azokban leírtak szerint tegyék meg ajánlatukat a tárgyi munkák elvégzésére. 

Figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 243. § valamint a 
14/2011. BM rendelet 24 § (1) bekezdésére c) pontjára, valamint a 14/2011. BM rendelet 
24 § (1) bekezdésére jelen eljárás nem tartozik a Kbt. hatálya alá.  

 
AJÁNLATKÉRÉS  

 

I. AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS FAX SZÁMA: 

Magyar Helsinki Bizottság 

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. 

tel./fax:  (36 1) 321 4323, 321 4327, 321 4141 

helsinki@helsinki.hu  

Képviseletében eljár: dr. Pardavi Márta társelnök 

 

II. A BESZERZÉS TÁRGYA 

 

Jelen ajánlatkérés tárgya a Magyar Helsinki Bizottság és a Belügyminisztérium között megkötött, 

EIA/2013/1.2.2. számú, „Médiaszakemberek képzése a befogadó társadalomért” c. támogatási 
szerződés keretében „Médiaszakértő” feladatok ellátása az alább jelzett feladatokra: 

 

a) A migrációs újságíráshoz kapcsolódó átfogó etikai kódex kialakítása; 

b) 3 hónapos Observer sajtófigyelés nyomonkövetése és értékelése, kiszűrve a harmadik 

országbeli állampolgárok migrációjával és integrációjával kapcsolatos tartalmakat, majd ezen 
kutatás eredményeit és a vonatkozó ajánlásokat tartalmazó összefoglaló 

kutatás/hatásvizsgálat tanulmány elkészítése; 
c) A tanulmány megvitatására szervezett kerekasztal megbeszélés előkészítése, azon való 

részvétel; 

d) A kutatás eredményeinek bemutatása a c) pontban említett kerekasztal keretében; 
e)  Szakmai konzultáció és tudástranszfer megvalósítása meghívott médiaszakemberekkel; 

f) Modell egyetemi kurzus kialakítása és „teszttanítása” a Pécsi Tudományegyetemmel 
együttműködésben; 

g) Migrációval és integrációval kapcsolatos cikkíró verseny meghirdetése a Pécsi 

Tudományegyetem hallgatói számára, a cikkek kiértékelése, részvétel a pályaműveket elbíráló 
zsűriben.  

 

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG 
 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. I/12. 

 1242 Budapest, Pf. 317. 

Tel/fax: + 36 1 321 4323, 321 4141, 321 4327 

helsinki@helsinki.hu 

www.helsinki.hu 
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III. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA: Megbízási szerződés. 

 

IV. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA: 

A szerződéskötéstől számított 13 hónap. A szerződéskötés várható időpontja 2014. január 1. 

 

V. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI: 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Nyertes Ajánlattevő szabályszerűen benyújtott számláinak 

kiegyenlítése havonta, utófinanszírozással történik.  

A számlák összegét a Megrendelő, Vállalkozó által megadott pénzforgalmi számlájára történő 
átutalással egyenlíti ki a teljesítéstől számított 15 napon belül.  

 
Az ajánlat összege a havi bruttó 215.000,- Ft összeget nem haladhatja meg. 

 

VI. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA, ÉRTÉKELÉSE: 

Az ajánlatok bírálati szempontja – figyelemmel a 14/2011. (IV.19.) BM rendeletben foglaltakra 
– az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbi részszempontok szerint: 

 

Bírálati szempontok 

 
Elérhető pontszám 

a) Az emberi jogok érvényesülésével kapcsolatban szerzett 
tapasztalat, releváns sajtópublikációk – pontszámok: 

 

0-10 pont 

 

b) Migrációs és menekültügyi kérdésekben szerzett tapasztalat, 

releváns sajtópublikációk – pontszámok: 

 

0-10 pont 
 

c) A migrációt és menekültügyi terület aspektusait feldolgozó 

kutatói tevékenység, releváns tudományos igényű 
publikációk 

0-10 pont 

d) Ajánlati ár 0-10 pont 

 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során 
(részszempontonként) adható pontszám alsó határa 0 pont és felső határa 10 pont. 

A részszempontonként kiszámított pontokat Ajánlatkérő összeadja, és a legmagasabb 

pontszámmal rendelkező ajánlattevőt hirdeti ki nyertesként.  

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatkérés 1. számú mellékletét képező, értelemszerűen 

kitöltött Felolvasólapot. 

 

VII. A HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE VAGY ANNAK KIZÁRÁSA: 

Az Ajánlatkérő a hiánypótlásra teljes körben lehetőséget biztosít. 

VIII. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE: 

Az ajánlattétel nyelve a magyar. 

IX.          AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 

2013. december 20. napja 10:00 óra 
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X.      AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK/FELBONTÁSÁNAK CÍME, IDEJE: 

Magyar Helsinki Bizottság 

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. 

helsinki@helsinki.hu 

2013. december 20. napja 15:00 óra 

 

XI.  AZ AJÁNLATTEVŐVEL SZEMBEN ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK:  

a. EGYETEMI DIPLOMA (MÁSOLATBAN) 

b. MINIMUM 3 (HÁROM) ÉV ÚJSÁGÍRÓi gyakorlat (önéletrajz) 

 

XII. KIZÁRÓ OKOK: 

Jelen eljárásban nem nyújthat be ajánlatot, aki/akinek 

 
1. csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll, vagy amelynek lejárt esedékességű 

adó- vagy vámhatóságnál nyilvántartott, olyan végrehajtható adó-, illeték-, vám- vagy 

társadalombiztosítási tartozása van, melynek megfizetésére nem kapott halasztást; 
 

2. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették. 
 

XIII. AZ AJÁNLATKÉRŐ FENNTARTJA JOGÁT, HOGY 

 

1. ha a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a 
nyertes a szerződést nem teljesíti és ezért az Ajánlatkérő a szerződéstől elállt, vagy a felek 

megszüntették vagy felbontották azt, úgy az Ajánlatkérő – korábbi döntése alapján – jogosult 

a soron következő ajánlattevővel szerződést kötni vagy az ajánlati kötöttség lejárta után új 
pályázatot kiírni. 

 
2. a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben  

a) nem érkezett érvényes pályázati ajánlat, 

b) a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt 
feltételeknek, 

c) a pályázó az eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő 
cselekményt követett el, és a kiíró ezen okból kifolyólag az eljárás érvénytelenítéséről 

döntött, 
 

3. pályázati felhívását a benyújtási határidő előtt visszavonja, melyről a pályázati felhívás 

közlésével megegyező helyeken és módon az ajánlattételi határidő lejárta előtt értesítést küld.  

XIV. AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IRATOK 

- Felolvasólap (1. számú melléklet) 

- Ajánlati nyilatkozat (2. számú melléklet) 

Az ajánlatkérés megküldésének napja: 2013. DECEMBER 9. 

 
dr. Pardavi Márta  

társelnök 

Magyar Helsinki Bizottság 

mailto:helsinki@helsinki.h
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1. számú melléklet 
 

Felolvasólap 

 
Ajánlattevő adatai: 

 

ajánlattevő neve:  

ajánlattevő székhelye:  

Belföldi adószáma:  

Bankszámlaszáma:  

Képviselő neve:  

 
A kapcsolattartó adatai: 

 

Kapcsolattartó személy 

neve: 
 

Kapcsolattartó személy 
telefon vagy mobil száma: 

 

Kapcsolattartó személy 

faxszáma: 
 

 
 

 

 

Ajánlattevő az Ajánlatkérés II. pontjában felsorolt tevékenységek ellátására az alábbi 

ajánlatot teszem: 

 
Bruttó…………………………..forint 

 

 
 

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján 
 

 

 
 

(cégszerű aláírás) 

 



 

2. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

 
 

 
Alulírott, …………………………………, mint a(z) …………................................................. 

[Székhely:…………………………………,: ……………………………….,] képviselője a nyilatkozom, hogy  

 

- miután az Önök ajánlatkérésének feltételeit megvizsgáltuk, azokat elfogadjuk, és az 

ajánlatkérés szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a Felolvasólapon rögzített ajánlati 

áron. 

- nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint az 

ajánlatkérésben előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére.  

- nyertességünk esetén vállaljuk a szerződés megkötését 

- nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet nem tartozik az ajánlatkérésben előírt kizáró 

okok hatálya alá. 

- nyilatkozom továbbá, hogy rendelkezünk olyan személlyel, aki megfelel az ajánlati kiírásban 

megfogalmazott alkalmassági feltételeknek. 

 

 

Kelt: …………………………………… 2013 …………………. hó ……….  

 

    

  (cégnév) 

 
  (név) 

   

 
 

pecsét helye 
 


