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Módosult a ZFR-ZBP-001 kódszámú „Buszgyártók és forgalmazók számára Zöld Busz
Demonstrációs Mintaprojektben való részvételre” című pályázati felhívás

2020. július 22.

Értesítjük a tisztelt pályázókat, hogy módosult a ZFR-ZBP-001 kódszámú „Buszgyártók és forgalmazók számára Zöld Busz
Demonstrációs Mintaprojektben való részvételre” című pályázati felhívás.
A felhívás módosítása értelmében a pályázói kör kiegészítésre került konzorciumban való pályázás lehetőségével is, valamint módosult
az ÜHG (üvegházhatású gázok) kibocsátás mértékére vonatkozó adatok bemutatása is.
Módosított
fejezet száma

4. Pályázói kör

Eredeti szöveg

–

Módosult szöveg
„A pályázók megállapodhatnak arról, hogy a Demonstrációs Mintaprojekt
megvalósítása érdekében, konzorciumi szerződésben meghatározott rendelkezések
szerint konzorciumot (a továbbiakban: Konzorcium) alapítanak. A pályázók a
konzorciumi szerződésben rögzítik, hogy a konzorciumi tagokat a
Konzorciumvezető – a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. irányába – teljes
jogkörrel képviseli, továbbá meghatározzák a Konzorciumvezető és a Konzorciumi
Tagok (a továbbiakban: Tagok) jogait, kötelezettségeit és felelősségét, a konzorcium
belső munkamegosztását és jogosultságokat, azok hasznosításának elősegítésére
vonatkozó szabályozást. A konzorciumi szerződést a pályázók a pályázati
dokumentáció részeként be kell, hogy nyújtsák. A Pályázati Felhívás 11.1. sz.
mellékletében található, Nyilatkozat a Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojektben
való részvételről dokumentumot és eredményes pályázat esetén a Neumann
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött Együttműködési Megállapodást minden
konzorciumi tag köteles aláírni.
Konzorciumi indulás esetén a Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a
Demonstrációs Mintaprojektet a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.-hez benyújtott
pályázati dokumentáció szerinti tartalommal és módon közösen valósítják meg, a
Pályázati Felhívásban feltüntetett tevékenységek megvalósítását közösen vállalják,
a felsorolt tevékenységekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel
összhangban. A Demonstrációs Mintaprojekt szerződésszerű teljesítéséért a
konzorcium minden egyes tagja felelősséggel tartozik, és a vállalt kötelezettségekért
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a Tagok egyetemlegesen felelnek mind a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft., mind
a Demonstrációs célú felhasználó felé.”
„A dízel (lehetőleg Euro 6-os, de
legalább Euro 4-es) meghajtású
járművekhez képest eltérő, legalább
az alábbi üzemeltetési sajátosságok
bemutatása a gyártó vagy forgalmazó
által az ellátásért felelős és/vagy
közlekedésszervező,
továbbá
a
közszolgáltató közlekedési társaság
megjelölt képviselői számára két
alkalommal, valamint egy írásos,
összegző dokumentumban magyar
5. A
és/vagy angol nyelven az alábbiak
megvalósítandó
szerint:

demonstráció
meghatározása

7.7. A pályázat
benyújtása

-

–

„A dízel (lehetőleg Euro 6-os, de legalább Euro 4-es) meghajtású járművekhez
képest eltérő, legalább az alábbi üzemeltetési sajátosságok bemutatása a gyártó vagy
forgalmazó által az ellátásért felelős és/vagy közlekedésszervező, továbbá a
közszolgáltató közlekedési társaság megjelölt képviselői számára két alkalommal,
valamint egy írásos, összegző dokumentumban magyar és/vagy angol nyelven az
gépjármű alábbiak szerint:

a
előállításával,
használatával
és
forgalomból
való
kivonást
követő
hasznosításával
kapcsolatos
ÜHG
(üvegházhatású gázok)
kibocsátás
mértékére
vonatkozó
adatok
bemutatása.”

-

a gépjármű használatával kapcsolatos ÜHG (üvegházhatású
gázok) kibocsátás mértékére vonatkozó adatok bemutatása.”

„A pályázati dokumentációnak az alábbiakat szükséges tartalmazni:
7. Konzorciumi indulás esetén konzorciumi szerződés.”

A fentiek figyelembevételével kiegészült a 11.2 melléklet – Együttműködési megállapodás – a Konzorciumi Tagokra vonatkozó
rendelkezésekkel.
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