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MŐSZAKI LEÍRÁS

TARTALOMJEGYZÉK

1.

BEVEZETÉS .............................................................................................................. 4
1.1
1.2

PROJEKT FO CELJA ................................................................................................. 5
A PROJEKT KERETEBEN MEGVALOSULO LETESITMENYEK ...................................... 5

2. PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁK
ISMERTETÉSE ................................................................................................................. 6
2.1
A MEGBIZO TERVEI ALAPJAN MEGVALOSITANDO MUNKAK ................................... 6
2.1.1
Nagykanizsa belváros ellátatlan városrészeinek csatornázása és csatornarekonstrukciója . 6
2.1.2
Nagykanizsai agglomerációs települések csatornázása................................................ 6
2.2
A VALLALKOZO TERVEZESEBEN ES KIVITELEZESEBEN MEGVALOSULO FEJLESZTES
8
3.

A FELADATHOZ KAPCSOLODO PROJEKT SZERZODESEK...................... 11

4.

A SZERZİDÉS TÁRGYA ÉS CÉLJA.................................................................... 12
4.1
4.2

5.

A SZERZİDÉS TÁRGYA ........................................................................................ 12
A SZERZİDÉS CÉLJA ............................................................................................ 12

A MEGBÍZOTT ÁLTAL ELVÉGZENDŐ FELADATOK ............................... 13
5.1
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK .................................................................................... 13
5.1.1
A Megbízott általános feladatai ......................................................................... 13
5.1.2
Célcsoportok ................................................................................................... 14
5.1.3
A Megbízás teljesítése során figyelembe veendı általános szempontok.......................... 14
5.2
RÉSZLETES ELİÍRÁSOK ........................................................................................ 14
5.2.1
Arculatterv elkészítése ...................................................................................... 14
5.2.2
Interjúk, hirdetések .......................................................................................... 15
5.2.3
Rendezvények ................................................................................................. 16
5.2.4
Sajtótájékoztatók, sajtóközlemények ................................................................... 16
5.2.5
Információs anyagok, kiadványok, szórólapok....................................................... 17
5.2.6
PR film ......................................................................................................... 17
5.2.7
Internetes honlap.............................................................................................. 17
5.2.8
Információs központ, zöld szám, ügyfélszolgálat..................................................... 18
5.2.9
Telemarketing ................................................................................................. 18
5.2.10
DM levélkampány........................................................................................... 18
5.2.11
Közvélemény-kutatás elvégzése ............................................................................ 18
5.2.12
Kisebb értékő szóró-, reklámtárgy, ajándékok készítése meghatározott uniós arculati
elemekkel 19
5.2.13
Lakossági fórumok, közmeghallgatások............................................................... 19
5.2.14
Fotódokumentáció............................................................................................ 19
5.2.15 Nyílt nap a projekt megvalósítását követıen.......................................................... 20
5.2.16
Sajtómegjelenések összegyőjtése, elemzése ............................................................... 20
5.3
SPECIÁLIS FELADATOK ......................................................................................... 20

6. A MEGBÍZOTT FELADATAI ELVÉGZÉSÉHEZ IGÉNYBE VEENDİ
SZEMÉLYEK ................................................................................................................... 21

2

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

Csoportvezetı, PR szakértı........................................................................................ 21
Médiakapcsolati szakértı .......................................................................................... 21
Közösségtájékoztatási szakértı ................................................................................... 22
Kommunikációs szakértı........................................................................................... 22
Minıségellenırzésért felelıs szakember .......................................................................... 22
Egyéb szakértık ...................................................................................................... 22
Támogató személyzet................................................................................................. 23

7.

A MEGBÍZOTT ÁLTAL BIZTOSÍTANDÓ FELSZERELÉSEK...................... 24

8.

A MEGBÍZOTT ÁLTAL KÉSZÍTENDİ JELENTÉSEK .................................. 24
8.1
8.2

9.
10.

KÉSZÍTENDİ JELENTÉSEK ................................................................................... 24
A JELENTÉSEK BENYÚJTÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA ..................................................... 25

A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉNEK KRITÉRIUMAI....................................... 26
A MEGBÍZÓ FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGE ................................... 26

11.
KAPCSOLATTARTÁS ÉS EGYÜTTMŐKÖDÉS A MEGBÍZÓ ÉS
MEGBÍZOTT KÖZÖTT................................................................................................. 26

3

1. BEVEZETÉS
Nagykanizsa közigazgatási területének egy része jelenleg nem csatornázott, ezen
településrészek közmőves szennyvízelvezetésének megoldása az egyik célja a tárgyi
tervdokumentációnak. Az agglomerációs szennyvíz fogadása, illetve az újonnan
bekapcsolt nagykanizsai rendszerek miatt, a meglévı nagykanizsai csatornarendszer
bizonyos elemeinek átalakítása is szükséges.
Nagykanizsa jelenleg is rendelkezik szennyvíztisztító teleppel, amely Nagykanizsa
lakosságának egy részét kiszolgálja. A csatornahálózat legnagyobb része elválasztott
rendszerő, azonban a belvárosban vannak olyan körzetek, ahol régi, egyesített rendszerő
csatornahálózat mőködik. A lakossági kibocsátás mellett, néhány ipari üzem is mőködik,
melyek közül több önálló elıkezelı egységgel rendelkezik a közcsatorna rákötési pont
elıtt. Az ipari kibocsátás nem éri el a biológiai kapacitás LE-ben meghatározott értékének
5 százalékát.
Az egyesített rendszerő csatornahálózathoz 6 db záporkiömlı mőtárgy kapcsolódik,
amelyek csapadék esetén a többlet vízmennyiséget az adott befogadó (Dencsár árok,
Ördög árok) felé irányítják.
Jelen beruházás másik célja, hogy a Nagykanizsához kapcsolódó agglomeráció ellátatlan
részén biztosítsa a közmőves szennyvízelvezetést. A nagykanizsai agglomeráció pontos
meghatározására agglomerációs felülvizsgálat készült, amelyet az illetékes hatóságok
jóváhagytak.
Az agglomeráció 4 db regionális rendszerre bontható, amely közül a DK-i ág,
csatornahálózatának kiépítése és a nagykanizsai rendszerhez való kapcsolódása megtörtént
(Bagola, Kisfakos, Nagyfakos, Iharos, Iharosberény, Inke, Pogányszentpéter). A
fennmaradó három regionális rendszer közül a Déli ág (Liszó, Surd) csatornahálózatának a
kiépítését a magas fajlagos költségek miatt az Európai Bizottság nem támogatta , így csak
2 db regionális rendszer része ezen dokumentációnak. Az agglomerációhoz tartozó
települések kinyilvánították szándékukat, hogy a rendszer kiépítését támogatják.
Nagykanizsa és szennyvíz agglomerációja része a Nemzeti Szennyvízelvezetési és Tisztítási
Megvalósítási Programnak, a 30/2006. (II. 8.) Kormány Rendelettel módosított 25/2002.
(II.27.) Kormány Rendelet szerint Nagykanizsa város és 19 környezı település alkot egy
agglomerációt, és a rendelet mellékletében a 15 000 LE feletti terheléssel jellemezhetı
agglomerációk között szerepel, vagyis a rendeletben elıírt kötelezettségnek legkésıbb
2010. december 31-ig kell eleget tennie.
Az említett 19 település közül 14 településen jelenleg nincs szennyvízcsatorna. További 5
településen (Iharos, Iharosberény, Inke, Nagyrécse, Pogányszentpéter) van kiépített
csatornahálózat, Liszó és Surd településeken a csatornahálózat kiépítését nem támogatta
az Európai Bizottság, így ezek nem részei ennek a projektnek, ugyanakkor szennyvizüket,
a várossal kötött szerzıdés alapján, a nagykanizsai szennyvíztisztító telepre továbbítják, így
szennyvíz terhelésüket a tervezés során figyelembe kell venni.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város és az agglomerációban szereplı, csatornával nem
rendelkezı 14 település létrehozta a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulást ennek a
beruházásnak a megvalósítására.
A Társulás KEOP pályázatot készített a város meglévı csatornahálózatának bıvítésére, a
csatornázatlan települések szennyvízelvezetésének megoldására és a nagykanizsai üzemelı
szennyvíztisztító telep fejlesztésére. A 1067/2005. (VI. 30.) Kormány Határozat
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nagyprojektnek minısítette a beruházást. Az NFÜ és a Társulás között kötött támogatási
szerzıdés alapján a pályázat elıkészítése során elkészült a csatornahálózat vízjogi létesítési
engedélyezési terve, mely alapján megszületett a vízjogi létesítési engedély.
A szennyvíztisztító telepre jelenleg érvényes tisztított szennyvíz határértéket a
192/6/2005. iktatási számú vízjogi üzemeltetési engedély illetve a környezetvédelmi
engedély, majd a 432-6/5/2007-es iktatási számú elvi vízjogi engedély határozza meg. A
Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelıség elıírta a N és P eltávolítás
szükségességét, a jogszabályok változása és a befogadó védelme miatt. Ezt a jelenlegi telep
nem képes teljesíteni.
1.1

PROJEKT FO CELJA

A projekt elsıdleges célja, hogy a nagykanizsai agglomerációban megfelelı
szennyvízelvezetést és tisztítást biztosítson, összhangban a nemzeti és EU-s jogszabályi
kötelezettségekkel. A csatornahálózat bıvítésének köre a Nagykanizsa belterületén lévı, a
csatornahálózathoz még nem csatlakoztatott területek bekötésére és a város közigazgatási
határain belül található egyes városrészek elválasztott rendszerben történı csatornázására,
a meglévı hálózat egyes elemeinek rekonstrukciójára, illetve az agglomeráció még nem
csatornázott településeinek: Bocska, Eszteregnye, Fityeház, Fızvölgy, Homokkomárom,
Hosszúvölgy, Magyarszerdahely, Magyarszentmiklós, Rigyác, Semjénháza, Szepetnek és
Zalaszentbalázs bekötésére terjed ki.
A projekt keretében kiépülnek az eddig csatornázatlan területeken a helyi
gyıjtırendszerek, nyomóvezetékek és a hozzátartozó átemelık. A beruházás keretein
belül technológiai fejlesztéssel alkalmassá teszik a meglévı szennyvíztelepet a nagyobb
hatásfokú, tápanyag-eltávolítást is megvalósító biológiai tisztításra (a telep jelenlegi
technológiája nem alkalmas a szennyvíz elıírt határértékre való megtisztítására, teljes
tápanyag eltávolításra). Ezáltal a befogadó felszíni víz – a Dencsár árok – és közvetve a
Principális csatorna vízminıségi állapota javulni fog. A projekt fontos célja, hogy a
jövıben a szennyvíztelepen keletkezı fölösiszap kezelésére korszerő és gazdaságos
iszapkezelési eljárás valósuljon meg. A projekt megvalósulása hozzájárul a
szennyvíztisztítási tevékenységek környezetterhelı hatásainak minimalizálásához, a
környezetszennyezés megelızéséhez és ezáltal biztosítja a környezet védelmét.
1.2

A PROJEKT KERETEBEN MEGVALOSULO LETESITMENYEK
•

Nagykanizsa belváros
csatornarekonstrukciója

ellátatlan

városrészeinek

csatornázása

és

•

Észak – nyugati régió (Bocska, Hosszúvölgy,
Homokkomárom,
Főzvölgy, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Zalaszentbalázs,
Nagykanizsa-Korpavár) csatornázása

•

Dél – nyugati régió (Szepetnek, Rigyác, Eszteregnye, Fityeház,
Semjénháza, Nagykanizsa-Bajcsa) csatornázása

•

Nagykanizsa szennyvíztisztító telep bıvítése
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2. PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁK
ISMERTETÉSE
2.1

A MEGBIZO TERVEI ALAPJAN MEGVALOSITANDO MUNKAK

Ezen építési munkák a FIDIC piros könyv általános szerzıdéses feltételei alapján
valósulnak meg. A szerzıdési feltételek pontos megnevezése:
„ÉPÍTÉSI MUNKÁK Szerzıdéses Feltételei Megbízó által megtervezett magasés mélyépítési munkákhoz, FIDIC 1999. kiadvány.”
(hivatalos magyar fordítás: Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége, Budapest,
2005. ISSN 12 18 6120, ISBN 963 85287 9 6)
2.1.1

Nagykanizsa belváros
csatornarekonstrukciója

ellátatlan

városrészeinek

csatornázása

és

Nagykanizsa csatornázását és csatornarekonstrukcióját 1 db építési szerzıdés keretében
kívánják megvalósítani.
Az építési munkák elvégzése (FIDIC piros-könyv 1999. feltételrendszere
alapján), amely a munkák kivitelezésére, üzempróbáira, valamint
szavatossági munkáira terjed ki és magába foglalja a kivitelezéshez
szükséges részletességő tervdokumentáció elkészítését is.

•

HBA

4

db

Helyi átemelık összesen

7

db

Regionális átemelık összesen (központival együtt)

2

db

1.667

db

Bekötıvezetékek hossza összesen

11.724

m

Nyomóvezetékek hossza összesen

3.283

m

24.068

m

695

fı

5.554

m

4

db

Bekötések száma összesen (Tetı és víznyelı bekötésekkel)

Gravitációs csatornák hossza összesen
Újonnan ráköthetı lakosok száma
Csatornarekonstrukció összesen (bekötıvezetékekkel)
Átemelı felújítás

1. Táblázat: megvalósítandó vezetéképítési, csatornarekonstrukciós és egyéb munkák
Jellemzı mennyiségei
2.1.2

Nagykanizsai agglomerációs települések csatornázása

Nagykanizsa agglomerációjának csatornázását 1 db építési szerzıdés keretében kívánják
megvalósítani.
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•

Az építési munkák elvégzése (FIDIC piros-könyv 1999. feltételrendszere
alapján), amely a munkák kivitelezésére, üzembpróbáira, valamint
szavatossági munkáira terjed ki. Ezek felosztása az alábbi:
o Észak – nyugati régió (Bocska, Hosszúvölgy, Homokkomárom, Főzvölgy,
Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Zalaszentbalázs, NagykanizsaKorpavár) csatornázása
o

Dél – nyugati régió (Szepetnek, Rigyác, Eszteregnye, Fityeház,
Semjénháza, Nagykanizsa-Bajcsa) csatornázása

HBA

13

db

Helyi átemelık összesen

4

db

Regionális átemelık összesen

8

db

Bekötések száma összesen (gravitációs + HBA)

1.151

db

Bekötıvezetékek hossza összesen

9,025

m

Nyomóvezetékek hossza összesen

23.606

m

Gravitációs csatornák hossza összesen

18.977

m

2.598

fı

Csatornahálózatra ráköthetı lakosok száma

2. Táblázat: Észak - nyugati régió csatornaépítésének mennyiségi jellemzıi
HBA

6

db

Helyi átemelık összesen

9

db

Regionális átemelık összesen

6

db

1.795

db

Bekötıvezetékek hossza összesen

16.184

m

Nyomóvezetékek hossza összesen

35.267

m

Gravitációs csatornák hossza összesen

24.060

m

4.752

fı

Bekötések száma összesen (gravitációs + HBA)

Csatornahálózatra ráköthetı lakosok száma

3. Táblázat: Dél - nyugati régió csatornaépítésének mennyiségi jellemzıi
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2.2

A VALLALKOZO TERVEZESEBEN ES KIVITELEZESEBEN
MEGVALOSULO FEJLESZTES

A szerzıdési feltételek pontos megnevezése:
„A VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT
GÉPÉSZETI ÉS VILLAMOS BERENDEZÉSEK TERVEZÉSE-ÉPÍTÉSE
SZERZİDÉSES FELTÉTELEI
A KIEGÉSZÍTİ MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI MUNKÁKKAL
FIDIC 1999. kiadvány.”
(hivatalos magyar fordításs: Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége, Budapest,
2000. ISSN 12 18 6120, ISBN 963 85287 8 8

•

Tárgyi építési munka a FIDIC sárga-könyv 1999. feltételrendszere alapján
készül, amely a tervezésre, engedélyeztetésre, kivitelezésre, üzembehelyezésre,
üzempróbáira, valamint szavatossági munkáira terjed ki.
o Dél-nyugati régió Rigyác, település egyes részeinek csatornázása

HBA

22

db

Helyi átemelık összesen

1

db

Regionális átemelık összesen

-

db

34

db

Bekötıvezetékek hossza összesen

261

m

Nyomóvezetékek hossza összesen

1679

m

Gravitációs csatornák hossza összesen

801

m

Csatornahálózatra ráköthetı lakosok száma

136

fı

Bekötések száma összesen (gravitációs + HBA)

o Nagykanizsai szennyvíztisztító telep bıvítése

A jelenlegi állapot bemutatása
A nagykanizsai szennyvíztisztító telep 1980-ban épült, 36.000 m3/d hidraulikai, 25.000
m3/d biológiai kapacitással és iszapsőrítéssel. A rács és a homokfogó mőtárgy mellett
egy totáloxidációs biológiai egység épült csatornamedencés levegıztetı medencével
és egy utóülepítıvel, illetve a fertıtlenítés mőtárgyaival. Az egyesített
csatornarendszerbıl érkezı záporvizeket egy külön tározóba vezetik. Jelenleg a
biológiai tisztítás során keletkezı fölösiszap víztartalmának csökkentésére gravitációs
sőrítıt alkalmaznak, majd egy földmedencés tározóba szivattyúzzák az iszapot,
ahonnan azt rendszeresen elszállítják, és injektálással mezıgazdasági elhelyezésre
kerül.
1991. évben a telepen rekonstrukciós munkákat végeztek, melynek keretében a
levegıztetı medencét anaerob térrészekkel egészítették ki, a rotorokat
mélylégbefúvásos levegıztetésre cserélték. Az átalakítások idején a telep jelentıs
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mennyiségő, nagy szennyezettségő ipari szennyvizet fogadott, amely a sörgyárból
származott. A technológiaváltásnak köszönhetıen a tisztításban a biológiai foszfor
eltávolítás is megvalósult. Ekkor épült meg a második utóülepítı is.
A szennyvíztelepen iszapkezelés gyakorlatilag nincs. Az üzemeltetés során a
berendezések egy része korszerőtlenné vált, a nyers szennyvíz összetétele (a sörgyár
megszőnésével) megváltozott, és a tisztítási technológiával szemben állított
követelmények megváltoztak.
A telep tisztított szennyvizének befogadója a Dencsár árok.

A tervezendı technológiával szemben támasztott fontosabb követelmények
A szennyvíztisztító telep fejlesztése a mechanikai tisztítás mőtárgyainak gépészeti
átalakításával, a biológiai tisztítás új biológiai mőtárgy építésével fog megvalósulni. A
biológiai tisztítás átalakítása mellett igen fontos szerepet kap a korszerő iszapkezelés
kiépítése, amely az iszapelhelyezés lehetıségeit bıvíti. A telep tervezési kapacitása
89.157 lakosegyenérték és 21.250 m3/d hidraulikai terhelés.

Szennyvízvonal
•

Mechanikai tisztítás: kapacitása 1600 m3/h
o Rács, gépészet felújítása
o Homokfogó, gépészet felújítása

•

Szippantott szennyvíz fogadó állomás: rács, mennyiségi-minıségi mérés,
fogadó akna, átemelı kapacitása 355 m3/nap

•

Biológiai tisztítás: kapacitása 10.900 m3
o Anaerob tér
o Anoxikus tér
o Aerob tér
o Anoxikus tér

•

Utóülepítés: 2 db meglévı Dorr típ. mőtárgy gépészeti felújítása, 3.500
m3 kapacitása elegendı

•

Iszap-recirkuláció: áganként maximum 21.250 m3/nap kapacitásra kell
bıvíteni

•

Fertıtlenítés: mőtárgy gépészeti felújítása, 625 m3 kapacitása elegendı

•

Záporvíz tározó: kapacitása 10.500 m3
Iszapvonal

Ahhoz, hogy az iszap biztonsággal elhelyezhetı legyen a következı feltételeknek kell
eleget tennie az új iszapkezelésnek:
- Iszap stabilizált legyen, hogy a szaghatásoktól mentes legyen
- A kezelés során keletkezı biogázból energiát kell visszanyerni
- Az iszapot fertıtleníteni kell, hogy több iszap elhelyezési lehetıség legyen.
•

Iszapkezelés
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o Iszapsőrítés: új mőtárgyak építésével
 Pálcás sőrítı
 Gépi sőrítı
o Ultrahangos elıkezelés: 6 kW teljesítményő
o Anaerob mezofil rothasztás: 2 db rothasztó, 2090 m3 össztérfogattal
o Víztelenítés: 1 db dekanter centrifuga, 10 m3/h teljesítménnyel
o Komposztálás: 2 db új, 250 m3-es prizma
o Iszaptárolás: hasznos alapterület ~ 900 m2

Rész-munkák, szakaszok:
Az elvégzendı feladatokat olyan szakaszokra kell bontani, amelyek Vállalkozó
munkáját megkönnyítik, és lehetıvé teszik az egyes szakaszok önálló megvalósítását.
Az egyes rész-feladatok a következık:
1. az engedélyezési tervek készítése és leadása
2. a létesítési engedélyek megszerzése
3. a kiviteli tervek készítése - kivitelezés - hatósági átadás-átvétel
4. az üzemeltetési engedélyek megszerzése
5. a hibakijavítási kötelezettségek teljesítése, végszámla
Minden tervezett létesítménynek és ezek egyes elemeinek meg kell felelniük a
vonatkozó hatályos jogszabályi követelményeknek, a munkát pedig a magyar
szabvánnyal honosított európai szabványok, ezek hiányában a hatályos magyar, ezek
hiányában más hatályos európai nemzeti szabványokra való hivatkozással kell
végezni.
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3. A FELADATHOZ KAPCSOLODO PROJEKT SZERZODESEK
A Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projektet
(továbbiakban: a Projekt) a Megbízó az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) KEOP
1.2.0/2.F Operatív Programja keretében igényelt EU támogatás (71,74 %), központi
költségvetési hozzájárulás (12,66 %) és saját forrás (15,60 %) felhasználásával jelen eljáráson
kívül az alábbi közbeszerzési eljárások lebonyolításával kívánja vállalatba adni és az így
megkötött szerzıdések alapján megvalósítani:
I.

Közösségi értékhatárt elérı, nyílt eljárás 2 db építési szerzıdés megkötésére a
FIDIC piros-könyv (1999.) feltételrendszere, ill. Megbízó tervei alapján két
részre bontva, úm.
a. A Dél-nyugati és Észak-nyugati régió csatornahálózata bıvítésének
kivitelezési munkái a nagykanizsai agglomeráció 12 csatornahálózattal nem
rendelkezı településén a teljes belterületi csatornahálózat és a regionális
vezetékek kivitelezésére, üzempróbáira, valamint szavatossági munkáira
terjed ki és magába foglalja a kivitelezéshez szükséges részletességő
tervdokumentáció elkészítését is
b. a nagykanizsai belváros ellátatlan városrészeinek csatornázása, valamint az
egyesített csatornahálózat rossz mőszaki állapotú szakaszainak
rekonstrukciója, és a rekonstrukcióhoz kapcsolódó bontási és
megszüntetési munkák kivitelezésére, üzempróbáira, valamint szavatossági
munkáira terjed ki és magába foglalja a kivitelezéshez szükséges
részletességő tervdokumentáció elkészítését.

II.

Nemzeti értékhatárt elérı, nyílt eljárás 1 db építési szerzıdés megkötésére a
FIDIC sárga-könyv (1999.) feltételrendszere, ill. vállalkozó tervei alapján a
nagykanizsai agglomeráció délnyugati régiójában található Rigyác település egyes
részeinek csatornázására, mely magába foglalja a tervezést, engedélyeztetést,
kivitelezést, próbaüzemet és szavatossági munkákat

III.

Közösségi értékhatárt elérı, nyílt eljárás 1 db építési szerzıdés megkötésére a
FIDIC sárga-könyv (1999.) feltételrendszere, ill. vállalkozó tervei alapján, mely a
nagykanizsai szennyvíztisztító telep bıvítésének és átalakításának tervezését,
engedélyeztetését, kivitelezését, próbaüzemét és szavatossági munkáit foglalja
magába.

IV.

Közösségi értékhatárt elérı, nyílt eljárás 1 db szolgáltatási szerzıdés megkötésére,
amely a Kohéziós Alap által támogatott beruházások megvalósításához
kapcsolódó Mérnök (FIDIC) feladatainak ellátását és mőszaki ellenırzés
biztosítását foglalja magába.
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4.

A SZERZİDÉS TÁRGYA ÉS CÉLJA

4.1

A SZERZİDÉS TÁRGYA

A Kohéziós Alap-támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására az Ajánlatkérı a
Kohéziós Alap Közremőködı Szervezettel (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Fejlesztési Igazgatósága) támogatási szerzıdést kötött, de a projekt Európai Bizottság általi
jóváhagyása az ajánlattételi felhívás megjelenéséig nem történt meg.
A jelen közbeszerzési eljárás tárgya a PR és lakossági tájékoztatási szolgáltatás nyújtása.
4.2

A SZERZİDÉS CÉLJA

A Szerzıdés céljai a következık:
•

hosszú távú szakértıi segítségnyújtás biztosítása a Rendszer létrehozásával és késıbbi
mőködtetésével kapcsolatos tájékoztatási, PR- és konfliktuskezelési feladatok teljes
körő ellátásához;

•

a lakosság tájékoztatása, az átláthatóság megteremtése;

•

a javasolt díjemelés magyarázata és elfogadtatása a lakossággal;

•

a közvélemény és a sajtó tájékoztatása a Projekt elırehaladásának eseményeirıl;

•

az Európai Unió, a Kohéziós Alap és az illetékes hatóságok, önkormányzatok
környezetvédelmi erıfeszítéseinek bemutatása;

A projekttel kapcsolatos valamennyi kommunikációs feladat ellátásával összehangolt PR
tevékenység révén el kell érni, hogy a célcsoportok naprakész információval rendelkezzenek a
Projekttel kapcsolatban. A cél az, hogy a vezetı szak- és napilapok, valamint az elektronikus
és az on-line média egyaránt említést tegyenek, valamint objektív tájékoztatást adjanak a
projektrıl elızetesen, folyamatosan és utólag egyaránt.
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5.

A MEGBÍZOTT ÁLTAL ELVÉGZENDŐ FELADATOK

5.1

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

5.1.1

A Megbízott általános feladatai

A tájékoztatás célja a Projekt megvalósítása során folyamatos kommunikációs tevékenység
kifejtése annak érdekében, hogy az érintett általános célcsoportok, a potenciális és tényleges
kedvezményezettek megismerhessék a Projekt célját, elıkészítésének/megvalósításának
szervezési, kivitelezési és finanszírozási folyamatait. A Projekt eredményét a lakosság körében
ismertté és elfogadottá kell tenni.
A kommunikációnak külön ki kell térnie:
• a Projekt megvalósításával elérhetı pozitív változásokra;
• a várható környezeti hatásokra;
• a megkötendı kompromisszumok hangsúlyozására az egyes célcsoportoknál.
A Megbízott feladatai közé tartozik az akciótervek végrehajtásához szükséges eszközök
tervezése és végrehajtása, a célcsoportok elérése, az üzenetek és információk célba juttatása
érdekében.
A Szerzıdés céljainak az elérése érdekében a Megbízott által elvégzendı fı feladatok az
alábbiak:
• a Projekt arculatának kidolgozása;
• közvélemény-kutatások elvégzése;
• tájékoztatási stratégia kidolgozása;
• célcsoportokra lebontott akciótervek kidolgozása;
• tájékoztató anyagok tervezése, elkészítése;
• események tervezése és lebonyolítása, koordinálása;
• médiakommunikáció tervezése, lebonyolítása, beleértve a médiavásárlást is;
• folyamatos ügynökségi szolgáltatások biztosítása;
A Szerzıdés teljesítése az alábbi három fı szakaszra bontható:
•

projekt-tevékenység tervezése: ebben a szakaszban kerül sor a tájékoztatási stratégia és
az annak megvalósítását célzó akciótervek kidolgozására, valamint az ezek alapjául
szolgáló közvélemény-kutatás elvégzésére;

•

a tájékoztató stratégia és akciótervek végrehajtása: ebben a szakaszban kerül
végrehajtásra az elızı szakaszban meghatározott stratégia és az akciótervek, illetve
kerülnek aktualizálásra a visszajelzések és az addig elért eredmények alapján. A szakasz
magában foglalja újabb közvélemény-kutatások elvégzését is.

•

szerzıdés zárása és az azt követı tevékenység tervezése: ebben a szakaszban kerül sor
az elızı fázisokban elért eredmények összefoglalására, értékelésére, illetve a jelen
Szerzıdés zárását követı 24 hónapra szóló kommunikációs stratégia és akciótervek
kidolgozására.
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5.1.2

Célcsoportok

A Projekt célcsoportjai:
1. Lakosság (elsısorban érintett települések lakossága, másodsorban az ország lakossága)
a. Kisgyermekek (3-6 év)
b. Fiatal lakosság (7-18 év);
c. Felnıtt lakosság (18 év felett);
2. Helyi és regionális döntéshozók;
3. A projektet megvalósító és mőködtetı intézmények munkatársai;
4. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Kohéziós Alap Irányító Hatóság
képviselıi;
5. Véleményformálók;
6. Érintett hatóságok;
7. Helyi vállalkozások vezetıi;
8. Környezetvédelmi és egyéb civil szervezetek;
9. Nagyvárosok és kistelepülések.
5.1.3

A Megbízás teljesítése során figyelembe veendı általános szempontok

A Megbízottnak teljesítenie kell azokat a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó
követelményeket, melyeket a 621/2004 Európai Bizottsági Rendelet, továbbá a 16/2006.
MeHVM-PM együttes rendelet tartalmaz, valamint a Kohéziós Alap-projektekkel
kapcsolatosan elıírt tájékoztatási követelmények közül azokat, amelyeket a Közremőködı
Szervezettel kötött/kötendı támogatási szerzıdés alapján – a benyújtott második fordulós
pályázatnak megfelelıen - a Megbízó teljesíteni vállalt.
A Megbízottnak eleget kell tennie a mindenkor érvényes Új Magyarország Fejlesztési Terv
Arculati Kézikönyv (www.nfu.hu/doc/582 ) rendelkezéseinek is, és kapcsolatot kell tartania a
Kohéziós Alap projektekre vonatkozó kötelezı tájékoztatási elemek vonatkozásában a
Közremőködı Szervezet, és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, tájékoztatásért
felelıs szervezeti egységével.
5.2

RÉSZLETES ELİÍRÁSOK

A kommunikációs feladatokat a Projekt megvalósításának idıszaka alatt kell ellátni. Ennek
figyelembe vételével a Megbízott tevékenysége az alábbi feladatok elvégzésére terjed ki.
5.2.1

Arculatterv elkészítése

A Megbízottnak grafikusan meg kell terveznie a projekt arculattervét nyomtatott és
elektronikus kommunikációs felületre alkalmazva.
Feladata továbbá a kivitelezı által a projekt fı helyszínein felállítandó tájékoztató, emlékeztetı
táblák, plakátok, tervezése. A táblák felállítása az építési vállalkozó feladata.
A Megbízottnak el kell készítenie a projekt megvalósulását követıen szennyvíztisztító telep
kb. 2 m² alapterülető makettjét.
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5.2.2

Interjúk, hirdetések

Megbízott feladata a Projekttel kapcsolatos információ eljuttatása a helyi, illetve regionális
médiához, különös tekintettel az Európai Unió szerepének bemutatására. Megbízott feladatai
különösen:
•

Médiakommunikáció és médiavásárlás

•

Munkakapcsolat kialakítása és folyamatos kapcsolattartás a helyi és regionális média
képviselıivel;

•

Munkakapcsolat kialakítása és folyamatos kapcsolattartás a civil szervezetekkel.
Különös figyelmet kell fordítani a környezetvédelemmel vagy településfejlesztéssel
foglalkozó civil szervezetekre.

•

Cikksorozat elhelyezése elsısorban a helyi, regionális médiában

•

Együttmőködés helyi televíziókkal (információs mősorok szervezése);

•

Együttmőködés helyi rádiókkal (információs mősorok szervezése);

•

Együttmőködés az online médiával;

•

A Projekt megvalósítása alatt interjúk megszervezése;

5.2.2.1 Nyomtatott sajtó
Negyedévente minimum 1 db reklám(cikk), vagy rekláminterjú elkészít(tet)ése és
negyedévente minimum 1 alkalommal történı megjelentetése a helyi, vagy regionális
nyomtatott sajtóban.
5.2.2.2 Televízió
Tv-spotok elkészítése, elhelyezése mely az alábbi tevékenységeket foglalja magában:
• szövegírás,
• produkció felügyelete,
• szereplık kiválasztása és felkészítése,
• CD/DVD-n történı átadás,
• hirdetési felület megvásárlása, megjelentetés
Negyedévente minimum 1 db, minimum 90 másodperces reklámfilm, vagy rekláminterjú
elkészít(tet)ése és negyedévente minimum 15 alkalommal történı megjelentetése a helyi, vagy
regionális televízióban.
5.2.2.3 Rádió
Rádióspotok elkészítése, elhelyezése mely az alábbi tevékenységeket foglalja magában:
• szövegírás,
• produkció felügyelete,
• szereplık kiválasztása és felkészítése,
• CD/DVD-n történı átadás,
• hirdetési felület megvásárlása, megjelentetés
Negyedévente minimum 1 db, minimum 90 másodperces reklámfilm, vagy rekláminterjú
elkészít(tet)ése és negyedévente minimum 15 alkalommal történı megjelentetése a helyi, vagy
regionális rádióban.
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5.2.2.4 Internet (banner)
Kéthavonta minimum 1 db reklám(cikk), vagy rekláminterjú elkészít(tet)ése és kéthavonta
minimum 1 hétig történı megjelentetése a helyi, vagy regionális médiában.
5.2.3

Rendezvények

A Megbízott feladata az alábbiakban részletezett események megszervezése:
•

Az érintett településeken lakossági fórumok, közmeghallgatások megszervezése
(Részletesebben lásd: lakossági fórumok);

•

A Projekt indulásakor és befejezésekor 1-1 szakmai fórum megszervezése (technikai
feltételek biztosítása, meghívások, elıadók felkérése és felkészítése, prezentációs
anyagok elkészítése);

•

A Projekt megvalósítása alatt sajtótájékoztatók megszervezése (Részletesebben lásd:
sajtótájékoztatók, sajtóközlemények);

•

A Projekt helyszínén Nyílt Nap megszervezése lakossági és szakmai érdeklıdık
számára (Részletesebben lásd: Nyílt nap a projekt megvalósítását követıen);

•

Egyéb rendezvények, konferenciák és fórumok

A Projekt megvalósításához kötıdı események teljes körő megszervezése a Projekt
mérföldköveihez kapcsolódóan, ahol a helyi média jelentıs résztvevı. Ez jelenti a munkák
kezdetét (alapkıletétel), szerzıdés aláírásokat, a létesítmények átadás-átvételét és/vagy
megnyitását, a Projekt hivatalos zárását stb.
•

Javaslattétel egyéb események megszervezésére a Projekt népszerősítése érdekében a
települési döntéshozók és vélemény-vezérek között, valamint a Projekt-területen, a
nyilvánosság támogatásának megszerzése és fenntartása érdekében

A tervezési fázisban az eseményekrıl eseménynaptárt kell tervezni, illetve azt a Szerzıdés
teljesítése során vezetni kell. Az egyes rendezvényekrıl részletes tervet kell készíteni. Mind az
eseménynaptárt, mind pedig a rendezvények részletes tervét a Megrendelıvel jóvá kell
hagyatni.
A Megbízott események szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos általános feladatai: a
szervezési munka, a szükséges tájékoztató anyagok megtervezése. A sajtó értesítése,
sajtóanyag készítése, meghívottak/elıadók felkérése és szervezése, az esemény helyszínének
biztosítása (kivéve olyan eseményeket, amelyeket a Megrendelı helyiségében terveznek
megtartani), engedélyek beszerzése, technikai feltételek biztosítása. Díszletek tervezése,
kivitelezése és bontása, illetve a rendezvény helyszíni felügyelete, a rendezvényen való hostess
és szervezıi feladatok ellátása, esetleges vendéglátás szervezése, a rendezvényt követıen
sajtóvisszhang összegyőjtése, jelentés készítése a Megrendelı részére.
5.2.4

Sajtótájékoztatók, sajtóközlemények

Megbízott feladata sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, az elektronikus és az on-line
médiában Az egyes, nyilvános rendezvényekhez sajtóesemények szervezése, sajtótájékoztató
tartása, háttéranyagok elkészítése és sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról,
eseményekrıl, rendezvényekrıl (pl.: nyílt nap, lakossági fórum, részátadás stb.), projekt
záró/átadó rendezvényrıl.
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5.2.5

Információs anyagok, kiadványok, szórólapok

Megbízott feladata a Projektet bemutató nyomtatott információs tájékoztatók (kiadványok,
szórólapok, stb.) tartalmának összeállítása, szerkesztése, a kiadvány nyomdai kivitelezése,
elkészítése és lakossági terjesztése. A Projekt megvalósítása alatt Megbízott feladata az alábbi
típusú nyomtatott kiadványok elkészítése:
•

•

•

Információs kiadványok (pl. brosúra, szórólap, plakát, leporelló, stb.) elkészítése
rendezvényekre;
FORMÁTUM:
A/5 v A/4, 2-6 oldal
SZÍN: 4+4
PAPÍRMINİSÉG: lehetıség szerint újrahasznosított papírból
PÉLDÁNYSZÁM: rendezvényenként kb. 100 db
Projekt hírlevél, mely tartalmazza a Projekt leírását, elırehaladását, történetét és
eredményeit, és amelyet a Projekt-területen található háztartásokba el kell juttatni,
valamint a Megbízónál készletet kell tartani belıle;
FORMÁTUM:
A/5 v A/4, max. 2 oldal
SZÍN: 4+4
PAPÍRMINİSÉG: lehetıség szerint újrahasznosított papírból
PÉLDÁNYSZÁM: kb. 15000
A Megbízott feladata nyomtatott és közterületi hirdetések elıkészítése, tervezése,
nyomdai elıkészítése és terjesztése, kiplakátolása.
FORMÁTUM:
SZÍN: 4+0
PAPÍRMINİSÉG:
PÉLDÁNYSZÁM:

5.2.6

A/3, 1 oldal
fényes mőnyomó
negyedévente kb.: 25 db

PR film

Megbízott feladata egy 15-20 perces PR film elkészítése a Projekt megvalósulásáról, igény
szerint negyedévente, illetve havonta történı forgatással, különös tekintettel a Projekt
fontosabb állomásaira. Megbízott feladata továbbá a már meglévı videó anyagok
hasznosítása, illetve azok felhasználása a Projektet bemutató film elkészítése során. A film egy
másolatát az Elırehaladási Jelentéshez is csatolni kell, dokumentációs céllal. A PR filmet
DVD-n, vagy CD-n, magyar nyelven és angol nyelven feliratozva kell átadni a Megbízó
számára. A PR film készítése magában foglalja az alábbi tevékenységeket:
•
•
•
•
•
•

storyboard elkészítése;
szövegírás;
produkció felügyelete;
szereplık kiválasztása és felkészítése;
díszlet és helyszín meghatározása;
a PR film megkívánt formában és példányban történı átadása Megbízó számára.

5.2.7

Internetes honlap

Megbízott feladata a Megbízó internetes honlapjának folyamatos mőködtetése, frissítése.
Megbízó tájékoztatja a Megbízottat, hogy internetes honlappal rendelkezik, melynek címe:
www.kanizsacsatorna.hu. Szakmai és társadalmi információt egyaránt angol és magyar nyelven
megjelenítı weblap folyamatos mőködtetése, frissítése, szükség szerinti átalakítása (ideértve az

17

arculati és kreatív elemeket, valamint a szakmai, tartalmi elemek összeállítását is) a Megbízott
feladata az alábbiak szerint:
A honlap a látásukban korlátozottak részére is hozzáférhetı formában mőködjön;
A honlap rendelkezzen az elektronikus ügyfélszolgálat lehetıségével;
A honlapon kötelezıen helyet kell biztosítani a projekttel kapcsolatos sajtóanyagok,
bejelentések és az azokkal kapcsolatos kreatív elemek megjelenítésére;
A honlapon folyamatosan utalni kell az uniós támogatásra mind szövegesen, mind pedig a
logó elhelyezésével;
A honlap teljes tartalmát magyar és angol nyelven is el kell készíteni;
Megbízott a honlapon heti rendszerességgel frissíti a Projekthez kapcsolódó információkat;
A honlapon külön funkciót kell létrehozni a lakossági kérdések regisztrálására, valamint
biztosítani kell, hogy a kérdések az azok beküldését követı 72 órán belül meg legyenek
válaszolva.
5.2.8

Információs központ, zöld szám, ügyfélszolgálat

Megbízott feladata a Projekttel kapcsolatos folyamatos tájékoztatás megszervezése és
biztosítása ügyfélszolgálat, információs központ és információs telefonvonal formájában.
Megbízott feladata továbbá a beérkezı kérdések regisztrációja, azokról rendszeres
összefoglalók készítése havi gyakorisággal. Az ügyfélszolgálat, információs központ és
információs telefonvonal mőködési ideje: munkanapokon reggel 9-tıl délután 3-ig, 1 fı
szakmai személyzettel. Az ügyfélszolgálathoz szükséges helyiség biztosítása a Megbízott
feladata.
Megbízott feladata egy regionális iroda mőködtetése Nagykanizsán mely a Megbízott és a
Megbízó között kötött vállalkozói szerzıdésben, a Megbízott által vállalt kötelezettségeket
koordinálja, a Megbízóval és az Építési vállalkozókkal a kapcsolatot tartja, valamint
információs zöld számot mőködtet.
5.2.9

Telemarketing

Minimum 1000 db, a projekt keretén belül bekötendı háztartás megkeresése.
5.2.10 DM levélkampány
Minimum 1 alkalommal, a projekt keretén belül bekötendı összes háztartás (kb.: 3300 db)
megkeresése.
5.2.11 Közvélemény-kutatás elvégzése
A projekt célkitőzéseinek az elérése érdekében a Megbízottnak az alábbi közvéleménykutatásokat kell elvégeznie:
•

A kivitelezési idıszakban a stratégia alapjaként;

•

A zárójelentés benyújtása elıtt annak megállapítására, hogy a célkitőzéseket elérték-e,
illetve a Projekt utáni idıszak stratégiájának kidolgozásához.

A közvélemény-kutatás során az egyes célcsoportok jellemzıinek és méretének megfelelı
kutatási módszereket kell alkalmazni.
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A kivitelezési idıszakban fókuszcsoportos kutatás, mélyinterjúk és egyéb (szabadon
választható) módszerek segítségével végzett közvélemény-kutatás célja az érintett települések
lakossága véleményének megismerése, a Projekt ismertségének és elfogadottságának, a
célcsoportok környezeti tudatosságának, valamint egyéb, a kommunikációs stratégia
összeállításához szükséges kvalitatív és kvantitatív adatok (pl. médiafogyasztási szokások, helyi
véleményvezérek elismertsége) beszerzése.
A közvélemény-kutatás során a Megbízott feljegyez mindenféle ellenállást, amely az egyes
célcsoportok részérıl érzékelhetı, és ezeket a kampánykoncepció kidolgozásánál figyelembe
veszi. A közvélemény-kutatás során fel kell mérni azt is, hogy az egyes célcsoportok milyen
téren és hogyan tudnak segíteni annak érdekében, hogy az üzenetek maximális mértékben
célba jussanak.
A kutatási eredményekrıl kutatási jelentést kell készíteni, amely tartalmazza a Projekt SWOT
analízisét. Ennek alapján meghatározható a kommunikációs stratégia, a célcsoportok, az
üzenetek és az alkalmazni kívánt kommunikációs eszközök, valamint elkészíthetı a kockázati
audit és kidolgozható a kockázatkezelési terv.
A végrehajtás közben és a zárójelentés benyújtása elıtt végzett közvélemény-kutatásnak a
Projekt célkitőzései közül a környezeti tudatosságra vonatkozókat vizsgálókra kell
koncentrálni.

5.2.12 Kisebb értékő szóró-, reklámtárgy, ajándékok készítése meghatározott
uniós arculati elemekkel
Összességében kb. 1000 db ajándéktárgy elkészítése.
5.2.13 Lakossági fórumok, közmeghallgatások
Megbízott feladata a lakossági fórumok, közmeghallgatások megszervezése a Projekt fı
eseményeihez kapcsolódóan vagy konfliktushelyzetekben, amelyek az építés során
felmerülhetnek, azok kommunikációs és prezentációs anyagainak elkészítése, tanácsadás,
technikai segítségnyújtás igény szerint a projektmenedzser részére.
A lakossági fórumokhoz, közmeghallgatásokhoz biztosítani kell a technikai feltételeket,
szükség esetén szakértık felkérését és felkészítését, prezentációs anyagok elkészítését.
A rendezvényt megelızıen a lakossági meghívót valamennyi érintett település háztartásába el
kell juttatni A lehetséges helyszíneket a Megbízóval együttmőködve kell meghatározni a
munkakezdı jelentésben. A helyszínt lehetıség szerint a Megbízó biztosítja.
Évente minimum 15 lakossági fórumot és közmeghallgatást kell megszervezni. Elıre nem
látható konfliktusok további rendezvények megszervezését igényelhetik.
5.2.14 Fotódokumentáció
Megbízott feladata a Projekt kiadványaihoz szükséges fotódokumentáció elkészítése, ideértve
a megvalósítás és az ahhoz kapcsolódó események fotódokumentálását, a fotók archiválását és
igény szerint azok csatolását a jelentésekhez. A fotókat digitális fényképezıgéppel
(képfelbontás minimum: 2048x1680 pixel, fájlméret: 10MB) kell elkészíteni. A
fotódokumentációt (negyedévente minimum 300 db fotó) nyomtatott és elektronikus
formában negyedéves gyakorisággal kell Megbízó rendelkezésére bocsátani.
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5.2.15 Nyílt nap a projekt megvalósítását követıen
A projekt nyílt, kötetlen bemutatása a célközönség széles körének (ügyfelek, partnerek
lakosság stb.) a beruházás befejezését követıen egy alkalommal.
5.2.16 Sajtómegjelenések összegyőjtése, elemzése
Ajánlattevı feladata a Projekttel kapcsolatos cikkek és egyéb média-megjelenések
összegyőjtése, rendszeres (negyedévente) tartalmi értékelése, archiválása, azokra reakciójavaslatok kidolgozása.
Az archívumnak rendeznie és dokumentálnia kell az összes tájékoztató anyagot, újságcikket,
tv-megjelenést, eseményeket, stb. a Projekthez kapcsolódóan. Az archívumnak tartalmaznia
kell azokat a riportokat vagy egyéb outputokat is, amelyek a Projekt elıkészítı – jelen
Szerzıdést megelızı − szakaszában jelentek meg.
5.3

SPECIÁLIS FELADATOK

A Megbízott feladata az alábbi, elsısorban a projekt menedzsmenttel, jelentéstétellel
kapcsolatos feladatok elvégzése:
•

Havi munkaértekezletek szervezése és jegyzıkönyvezése. A havi munkaértekezleteken
a Megbízott bemutatja az elért elırehaladást és a soron következı hónapra vonatkozó
terveket;

•

Jelentések elkészítése és benyújtása;

•

Fordítás, tolmácsolás szükség szerint;

•

Szükség szerinti közösségi konfliktus-kezelés. A konfliktus kedvezı eredménnyel
történı megoldásához szükséges projektek tervezése és végrehajtása, a Megbízó
támogatása ezen helyzetek pozitív eredménnyel járó megoldásában.
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6.

A MEGBÍZOTT FELADATAI ELVÉGZÉSÉHEZ IGÉNYBE
VEENDİ SZEMÉLYEK

6.1. Csoportvezetı, PR szakértı
A Csoportvezetı gondoskodik a Szolgáltatások célkitőzéseinek elérésérıl, a feladatok sikeres
végrehajtásáról.
A Csoportvezetı gondoskodik a Szolgáltatások végrehajtásának ideje alatt végzett
tájékoztatási tevékenységgel kapcsolatos mindenfajta rendezvény és megjelenés
megtervezésérıl és megszervezésérıl.
A Csoportvezetı feladata a szakértık munkájának megszervezése és ellenırzése, az
elırehaladási és zárójelentések elkészítése. A Csoportvezetı felelıs vezetıként aláírja a
munkavégzéshez szükséges jelentéseket.
A Csoportvezetı gondoskodik továbbá ezen kívül a szerzıdı felek és a Szerzıdés
végrehajtásában közremőködı egyéb szervezetek közötti megfelelı kommunikációról.
A Csoportvezetı gondoskodik a kommunikációs stratégia véglegesítésérıl, az egymással
párhuzamosan folyó kampány ütemezésérıl és összehangolásáról.
A Csoportvezetı gondoskodik a munka során végzett tájékoztatási tevékenységgel
kapcsolatos mindenfajta rendezvény és megjelenés megtervezésérıl és megszervezésérıl.
Szintén feladata a megbízóval történı folyamatos kapcsolattartás, a minimum havonta
tartandó munkamegbeszélések szervezése. A megbízó részére történı folyamatos PR
tanácsadás szintén közvetlen feladat.
Csoportvezetıként a Megbízott ajánlatában ilyenként megjelölt szakértıje köteles eljárni.
6.2. Médiakapcsolati szakértı
A Megbízott nevében a Médiakapcsolati szakértı









kapcsolatot tart a média képviselőivel,

kialakítja a Projekt elején a kapcsolatot a különbözı médiumok vezetıivel,
biztosítja számukra a Projekttel kapcsolatos tájékoztató anyagokat, valamint
regisztrálja a sajtóeseményeken való részvételüket;
folyamatos kapcsolatban áll a Projekt támogatóival;
naprakész sajtólistát vezet;
sajtótájékoztatók szervezéséért felelıs;
sajtóanyagok készítéséért felelıs
sajtófigyelést végez, a Projekttel kapcsolatos archívumot naprakész állapotban
tartja;
menedzseli a fizetett és ingyenes hirdetéseket.

Médiakapcsolati szakértıként a Megbízott ajánlatában ilyenként megjelölt szakértıje köteles
eljárni.
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6.3. Közösségtájékoztatási szakértı
A Megbízott nevében a Közösségtájékoztatási szakértı:
 a projekthez szükséges közvélemény-kutatás megrendelése és a közvéleménykutatási
munka
ellenırzése,
a
közvélemény-kutatást
végzı
közremőködı/alvállalkozó munkájának felügyelete és a keletkezett
információhalmaz kiértékelése,
 lakossági fórumok szervezése és lebonyolítása (a résztvevık felkérése és
kommunikációs szempontú instruálása, a meghívók kiküldése, a lakosság
meghívása)
 véleményvezér mélyinterjúk felügyelete, a véleményvezérek projekt melletti
elkötelezettségének biztosítása, illetve az esetleges ellenállás jelzése,
 a projekt honlapjának tartalmi kialakítása, a programozási feladatok felügyelete,
 a projekt arculat kialakításának és a kreatív munkák felügyelete.
A Közösségtájékoztatási szakértı szorosan együttmőködik a Megbízott többi szakértıjével,
hogy biztosítva legyen a stratégia, a közösségtájékoztatások és a közvélemény-kutatások
összhangja.
Közösségtájékoztatási szakértıként a Megbízott ajánlatában ilyenként megjelölt szakértıje
köteles eljárni.
6.4. Kommunikációs szakértı
A Megbízott a Kommunikációs szakértıjén keresztül biztosítja továbbá, hogy
 a tájékoztatási tevékenység összhangban legyen az aktuális környezetvédelmi
elıírásokkal és gyakorlattal;
 a lakosságnak küldött “üzenetek” környezetvédelmi szempontból szakszerőek
legyenek és magukban foglalják a Projekt célkitőzéseit;
 az akcióterv készítése és végrehajtása szakmailag megfelelıen történjen;
 a Projekt szakmaiságát, - különös tekintettel a közvélemény kutatásnál és a
konfliktus kezelésnél - ezáltal biztosítva, hogy a Projekt környezetvédelmi
sajátosságai megfelelı hangsúlyt kapjanak a Szolgáltatás végrehatása során.
A Kommunikációs szakértı feladata továbbá a kommunikációs stratégiák és akcióprogramok
elıkészítése, tervezése és megvalósítása.
Kommunikációs szakértıként a Megbízott ajánlatában ilyenként megjelölt szakértıje köteles
eljárni.
6.5. Minıségellenırzésért felelıs szakember
A minıségellenır feladata a szolgáltatások minıségi kritériumainak ellenırzése, a minıségi
problémák feltárása, a reklamációk megelızése és kezelése. A szolgáltatási folyamatok közben
is köteles folyamatosan ellenırzi a minıségi paramétereket, nem megfelelıség esetén
intézkedést kezdeményez. Feladata az összes minıségi információ birtokában dönteni a
szolgáltatás megfelelıségérıl.
6.6. Egyéb szakértık
A fenti szakértıkön kívül is szükséges lehet további szakértık alkalmazása a Szerzıdés
keretében. E szakértık munkája esetenként kiegészítheti a fenti szakértık tevékenységét.
Alkalmazásukra a Csoportvezetı vagy a Megbízott tesz javaslatot, a javaslatot a Megbízó
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hagyja jóvá. Az egyéb szakértık alkalmazásának feltételeit esetenként kell rögzíteni
(képzettségre és tapasztalatra vonatkozó elvárások az adott feladatnak megfelelıen, feladatok
pontos meghatározása, ütemezése, stb.) A további szakértık igénybevételére a Megbízott
költségére kerül sor, erre hivatkozással a Megbízott a Megbízóval szemben költség- és
díjigényt nem érvényesíthet.
6.7. Támogató személyzet
A támogató személyzet feladata a Megbízott szakértıi munkájának segítése. A támogató
személyzet igénybevételére a Megbízott költségére kerül sor, erre hivatkozással a Megbízott a
Megbízóval szemben költség- és díjigényt nem érvényesíthet.
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7.

A MEGBÍZOTT ÁLTAL BIZTOSÍTANDÓ FELSZERELÉSEK

A Megbízott gondoskodik a szakértık megfelelı szintő támogatásáról és felszerelésérıl. Ez
különösen a megfelelı adminisztratív, titkársági, és fordítási-tolmácsolási szolgáltatások
biztosítására vonatkozik, annak érdekében, hogy a szakértık elsıdleges feladataikra
koncentrálhassanak.
A Megbízott Közremőködıinek munkájához szükséges fenti támogatás és felszerelés, továbbá
az eszközök, fogyóeszközök biztosítása a Megbízott felelıssége és ezek költségét az ajánlati ár
tartalmazza.

8.

8.1

A MEGBÍZOTT ÁLTAL KÉSZÍTENDİ JELENTÉSEK
KÉSZÍTENDİ JELENTÉSEK

A Megbízott a végrehajtás során a következı dokumentumokat és jelentéseket készíti el:
Jelentés/dokumentum

Nyomtatott
példányok száma és
nyelve

Beadási határidı a
munkakezdéstıl számítva
(tervezet)

Angol

Magyar

1

3

1 hónap vége

1

3

Negyedévente, tárgyidıszakot
követı hónap 10. napja

Kezdı
közvéleménykutatási jelentés

1

3

2. hónap vége

Jelentés
a
részérıl
problémákról,
kérdésekrıl

1

3

folyamatosan

Konfliktus jelentés

1

3

folyamatosan

Záró
közvéleménykutatási
jelentés

1

3

A zárójelentés benyújtása elıtt 1
hónappal

1

3

Projekt végét követı hónap 10.
napja

Munkakezdı jelentés
Elırehaladási jelentés

Zárójelentés

lakosság
felmerül

A fenti dokumentumok tartalmára vonatkozó javaslatot a Megbízott Munkakezdı jelentése
tartalmazza. A Munkakezdı jelentésben a Megbízott részletes, negyedévekre tagolt
munkatervet készít a Szerzıdés teljesítése során elvégzendı feladatokról, mely összhangban
áll az ajánlatában benyújtott munkatervhez kapcsolódó ütemtervvel. A munkatervhez
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kapcsolódó ütemterv szolgál a részhatáridık meghatározására, amely alapján a Megbízott által
végzendı feladatok határidıben való teljesítése ellenırizhetı. A Munkakezdı jelentés
tartalmazza a Megbízott ajánlatában nem szereplı alvállalkozók kiválasztására vonatkozó
eljárásrendet. Az eljárásrend kialakításakor a vonatkozó jogszabályok, különösen a Kbt.
rendelkezései figyelembe veendık.
A negyedéves jelentésekben a hátralévı idıszakra vonatkozó ütemterv a munkaterv
módosításával összhangban szükség szerint a Megbízó egyetértésével változtatható. A
kivitelezési munka elırehaladásának függvényében a változtatást a Felek kölcsönös
egyetértésével el kell végezni.
A Munkakezdı jelentésben és a további elırehaladási jelentésekben a munka- és az
ütemtervben foglaltak alapján a soron következı negyedévre tervezett tevékenységekre a
Megbízott elızetesen javaslatot tesz, melynek során legalább az alábbi elemeket kell
feltüntetni:
•

A Megbízott, illetve Közremőködıi részérıl végrehajtandó feladatok részletes
felsorolása, megjelölve a feladat végrehajtásáért, irányításáért felelıs szakértıt;

•

Az adott tevékenységhez tartozó költségvetés

•

az akciótervben bemutatott feladatok megvalósítására tervezett részletes ütemterv.

A jelentés jóváhagyásával a Megbízó jóváhagyja a Szolgáltatások teljesítése során tervezett
tevékenységeket is, de azok elvégzésének igazolása csak a soron következı jelentés ill. a
teljesítésigazolás elfogadásával történik meg.
A fent hivatkozott elırehaladási jelentések 1 angol, illetve 3 magyar nyelvő nyomtatott és 2
elektronikus példányát (1 magyar és 1 angol nyelvőt) a Megbízó nevében eljáró
Projektmenedzser részére kell benyújtani a tárgyidıszakot követı hó 10. napjáig. A
jelentéseket a Megbízó vagy képviselıje hagyja jóvá a benyújtást követı 15 napon belül.
A zárójelentés tartalmának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a Megbízó az EU források
utolsó részletének lehívásához szükséges jelentését el tudja készíteni.
A Kohéziós Alap Közremőködı Szervezettel kötött támogatási szerzıdésben a Megbízó
vállalta, hogy indokolt esetekben soron kívüli jelentéseket nyújt be. Következésképpen
elıfordulhat, hogy a Megbízó írásbeli kérésére a Megbízottnak is soron kívüli jelentést kell
benyújtani, amelynek tartalmát a Megbízó a kéréssel egyidejőleg jelzi. Az ilyen jelentéseket
méltányos, a Megbízóval egyeztetett határidın belül kell elkészíteni.
8.2

A JELENTÉSEK BENYÚJTÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA

A Megbízottnak a jelentéseit a 8.1 pontban meghatározott nyomtatott példányszámban és 2
elektronikus dokumentumban (1 magyar és 1 angol) kell a Megbízó által kinevezett
Projektmenedzser részére benyújtania.
A Megrendelı a jelentés kézhez vételétıl számított 15 napon belül köteles értesíteni a
Megbízottat a jelentés elfogadásáról, illetve az esetlegesen szükséges hiánypótlásról, pontosan
megjelölve a hiányosságokat is.
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9.

A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉNEK KRITÉRIUMAI

A Szerzıdés akkor tekinthetı teljesítettnek, ha jelen mőszaki leírásban feltőntetett feladatok,
valamint az alábbi feltételek együttesen és teljes körően teljesülnek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10.

A MEGBÍZÓ FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGE
•

•
•
•
•

11.

A Projekttel, mint Kohéziós Alap projekttel kapcsolatban jogszabályokban,
szerzıdésekben elıírt kötelezı feladatok maradéktalanul elvégzésre kerülnek;
Elkészült a kampány közös képi megjelenítése;
Megvalósultak a tájékoztatási akciótervek; a megvalósítás bizonyítékai
(nyomtatványok, filmek, jelentések az eseményekrıl, stb.) rendelkezésre állnak;
Elkészült a PR-film a Projekt megvalósításáról;
Folyamatosan frissítve van a weboldal;
Készen van az archívum a Projekttel kapcsolatos tájékoztatási tevékenységekrıl;
Megfelelı helyeken felállították az emlékeztetı táblákat;
A lakosság a záró közvélemény-kutatás adataival igazoltan tájékozódott arról, hogy a
régióban Kohéziós Alap Projektet fejeztek be;
Fényképalbum

Szóbeli és írásbeli információszolgáltatás a Projekttel kapcsolatosan felmerülı
témákban; a Projekthez kapcsolódó dokumentációk átadása a Szerzıdés aláírását
követıen azon a nyelven és olyan formában, ahogy azok a Megbízó rendelkezésére
állnak;
koordináció a Projekt megvalósításában közremőködı személyekkel. A döntések
továbbítása a Megbízottnak;
részvétel a Megbízott által szervezett havi monitoring megbeszéléseken
nyilatkozattételre feljogosított képviselıvel, az esemény helyszínének biztosítása;
a Megbízott benyújtott számláinak felülvizsgálata és jóváhagyás esetén továbbítása a
Közremőködı Szervezetnek;
a Megbízott jelentéseinek felülvizsgálata és jóváhagyása.
KAPCSOLATTARTÁS ÉS
MEGBÍZOTT KÖZÖTT

EGYÜTTMŐKÖDÉS

A

MEGBÍZÓ

ÉS

A Szerzıdés teljesítésére vonatkozóan a Megbízott és a Megbízó havonta munkaértekezletet
szervez a tárgyhót követı hónap 10. napjáig. A munkaértekezletek napirendjét az aktuális
helyzet és a megtárgyalandó témák alapján kell megállapítani. A munkaértekezletekrıl a
Megbízott az értekezletet követı három munkanapon belül jegyzıkönyvet készít, melyet
mindkét félnek jóvá kell hagynia. A munkaértekezlet összehívása a Megbízott feladata. Az
értekezletre bármely fél hívhat résztvevıket a másik fél egyetértésével. Az értekezletek állandó
meghívottai a Kohéziós Alap Irányító Hatóság, a Kohéziós Alap Közremőködı Szervezet, a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium tájékoztatásért felelıs képviselıje, a Megbízott és
a Megbízó képviselıi. A Megbízó biztosítja az esemény színhelyét. Az értekezlet egyéb
technikai feltételeit a Megbízott biztosítja.
A Megbízott negyedéves jelentéseit a soron következı havi munkaértekezleten kell
elıterjeszteni. Az írásos jelentést a szóbeli elıterjesztéssel egy idıben kell benyújtani a
Megbízónak.
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Szükség esetén, megfelelı indoklással bármely fél kérheti egyeztetı megbeszélések
megtartását, mely felkérésre a másik fél 8 napon belül köteles választ adni. A kérést elutasítani
nem lehet, a megbeszélés megtartásában mindkét fél köteles együttmőködni.
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