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Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

7625 Pécs, Tettye tér 9. 

Telefon: (72) 517-200  
dunadrava@ddnp.hu 

 
 
 
 
 
 
Megjelenés helye: 
https://ddnp.hu/igazgatosag/kozerdeku/egyeb_beszerzesek 

 
 
 
 
 
Tisztelt Ajánlattevő! 
 
Kérem, hogy hogy a mellékelt ajánlatkérésre az abban szereplő feltételek mellett 
ajánlatát részünkre határidőre benyújtani szíveskedjen. Az eljárás nem tartozik a 
Közbeszerzési Törvény hatálya alá, mivel annak várható ellenértéke nem éri el az 
értékhatárt. 
 
 
Pécs,  
 
 
Tisztelettel: 
 
 
 
 
Závoczky Szabolcs 
 igazgató 

 
 

 
 
 
 

  

Ügyiratszám: DDNPI/50-31/2022 
Tárgy: Árajánlat kérés INTERREG 

HUHR/1901/2.1.2/0061 projektben kiállítás 
tervezésre  
Ügyintéző Nálunk: Trócsányi Balázs 
Melléklet: 1 db ajánlati lap, 3 db tervrajz 
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Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

7625 Pécs, Tettye tér 9. 

Telefon: (72) 517-200  
dunadrava@ddnp.hu 

 
Ajánlatkérés 

 
 

Előzmények: 

Az Ajánlatkérő Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság támogatásban részesülő 
projektpartnerként vesz részt az INTERREG HUHR/1901/2.1.2/0061  azonosító számú, 

„Hidden Landscapes” című projektben.  

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság tervezési szerződés keretében kívánja 
megrendelni a projekt megvalósításához szükséges kiállítás tervezési feladatokat.  

 

a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) 
7625 Pécs, Tettye tér 9.  
Tel: (72) 517-200 
e-mail: dunadrava@ddnp.hu 

 
b) Az ajánlatkérés tárgya: 

Tervezési szerződés keretében a Pintér-kert „Vendégház” épületében Mecsek 
kiállítás tervezési feladatainak ellátása az INTERREG HUHR/1901/2.1.2/0061 
azonosító számú projekt keretében. 

 
c) Feladatleírás: 

Kiállítási tervdokumentáció készítése az alábbiak szerint: 
- Megvalósítás helyszíne: 7625 Pécs, Tettye tér 9. sz. alatti vendégház földszinti, 

bemutató tér megnevezésű helyisége (mellékelt 1 db alaprajz és 2 db metszet 
szerint) 

- Az épület bejárata melletti külső felületeken információs tábla(k) elhelyezhető(k), 
mely(ek) a kiállításra invitál(nak) 

- Bemutatandó téma (a műszaki megoldások és az ezekhez szükséges szabad tér 
függvényében a tematika Ajánlatkérővel történő egyeztetés alapján szűkíthető 
vagy bővíthető):  

o Mecsek geológiája és élővilága 
o Fontosabb földtörténeti események 
o Jelenkori földtani felépítés 
o Növény- és állatvilág 
o Emberi tevékenység hatása 
o Megőrzendő értékek – fenntarthatóság – jövőkép 

mailto:dunadrava@ddnp.hu
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Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

7625 Pécs, Tettye tér 9. 

Telefon: (72) 517-200  
dunadrava@ddnp.hu 

o Látnivalók, turisztikai célpontok 
- Látogatási idő: maximum 10-15 perc  
- Látogatószám: egyszerre max. 5-8 fő 
- Látogathatóság:  

o bejelentés nélkül, a Pintér-kert nyitvatartási idejében 
o csoportosan vagy egyénileg is 
o tárlatvezetéssel vagy anélkül is 

- a tervezett kiállítás digitális, interaktív és hagyományos elemeket is tartalmazhat  
- a kiállítás megvalósításának pályázat szerinti tervezett összege: nettó 25.000 EUR  
 

Ajánlatkérő elvárása a kiállítás műszaki tartalmát jelentő műszaki elemek beszerzések, 
majd a telepítésének rövid (2-3 hónapos) időigénye, és az alacsony karbantartási és 
fenntartási igény. 
Az ajánlati ár tartalmazza a tervek megvalósítása során  legalább három alkalommal  
tervezői szakmai konzultáció biztosítását, amennyiben erre Ajánlatkérő vagy a 
kivitelező igényt tart. 
 
Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a tárgyi tervezési feladat ellátásához szükséges 
képesítéssel. 
 
A teljesítés részeként átadandó: 

 kiállítás forgatókönyve, leírása  

 látványtervek 

 árazatlan költségvetési kiírás 
Fentiek 1 példányban papír alapon és további 1 példányban elektronikus 
(szerkeszthető) formában Ajánlatkérő részére, határidőre kerülnek átadásra. 
 

Ajánlattevő felelősséget vállal azért, hogy az általa a kidolgozásra kerülő részletes 
tervek, a kiállítás forgatókönyve, javaslata (munkája) stb. a teljesítés feltételei és a 
projekt paraméterei ismeretében és azok keretei között kivitelezhetők és 
fenntarthatóan megvalósíthatók a hazai szakmai gyakorlat számára. 
 
A megkötendő tervezési szerződés alapján elkészülő tervek, az azokban megvalósított 
jogi oltalmat élvező megoldások feletti teljes és kizárólagos rendelkezési jog a Tervezőt 
illeti meg azzal, hogy azokat Ajánlatkérő vagy jogutóda korlátlanul felhasználhatja . 
 

d) A teljesítés határideje: 

A tervezési feladatok elvégzésének határideje: szerződéskötéstől számított 1 hónap 
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Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

7625 Pécs, Tettye tér 9. 

Telefon: (72) 517-200  
dunadrava@ddnp.hu 

e) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

 

Késedelmi kötbér: 
Amennyiben nyertes ajánlattevő az eljárás eredményeként megkötött szerződés 
teljesítése során a teljesítési határidő tekintetében - olyan okból, amelyért felelős - 
késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett. A késedelmi kötbér 
mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a nettó 
szerződéses ellenérték 0,25%-a. 30 napos késedelem elérése esetén Ajánlatkérő 
jogosult a szerződést felmondani, és meghiúsulási kötbért követelni. 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a késedelmi kötbér érvényesítése a teljesítés alól nem 
mentesít. 
 

Meghiúsulási kötbér: 
Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért Ajánlattevő felelős – meghiúsul, 
Ajánlatkérő - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően - meghiúsulási kötbérre 
jogosult, melynek mértéke a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 25%-a. Ajánlatkérő 
fenntartja a jogot a kötbéren felüli kárának érvényesítésére. Amennyiben Ajánlattevő 
késedelme meghaladja a 30 napot, úgy Ajánlatkérő jogosult – anélkül, hogy 
érdekmúlását bizonyítania kellene – a szerződést az Ajánlattevőhöz intézett egyoldalú 
nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a teljesítést 
Ajánlattevő hibájából eredően meghiúsultnak kell tekinteni (a teljesítés kötelezettnek 
felróható okból való lehetetlenné válása miatt), Ajánlattevő meghiúsulási kötbér 
fizetésére köteles. 
A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja (Ptk. 6:187. § (1) 
bekezdés). 

 
f) A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő 
előleget nem fizet. A vállalási ár magába foglalja Ajánlattevőnek a szerződés 
teljesítésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi költségét, és az áfát is, valamint  
dokumentáció korlátlan és kizárólagos, harmadik személynek átengedhető 
felhasználási jogának ellenértékét is. 
 
Ajánlattevő  a szerződés teljes körű  hiány- és hibamentes teljesítésének Ajánlatkérő 
általi elismerését követően, a kiadott teljesítésigazolás alapján 1 db számla 
benyújtására jogosult.  
A feladat teljesítését az Ajánlatkérő részéről Wodtke Szilvia osztályvezető igazolja. 
A számlán fel kell tüntetni a következő megjelölést: INTERREG 
HUHR/1901/2.1.2/0061. 
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Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

7625 Pécs, Tettye tér 9. 

Telefon: (72) 517-200  
dunadrava@ddnp.hu 

A benyújtott számla annak kézhezvételét követő 30 napon belül kerül kiegyenlítésre 
átutalással. A számlát a szerződésnek, a számvitelről és az általános forgalmi adóról 
szóló törvény, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak 
megfelelően kell kiállítani. 
A tárgyi feladat oszthatatlan szolgáltatás függetlenül attól, hogy több feladatrészből 
áll. Erre tekintettel Ajánlattevőt díjazás csak a teljes szerződésszerű teljesítés esetén 
illeti meg, a szerződésszegés jogkövetkezményei a teljes díjra vetülnek. 
 
g) Az ajánlat benyújtásának módja, címe, határideje: 

Cím: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (7625 Pécs, Tettye tér 9.) vagy a 

dunadrava@ddnp.hu és a balazs.trocsanyi@ddnp.hu e-mail címek.   

Az ajánlattétel nyelve a magyar. Az ajánlatokat e-mailen kérjük benyújtani, a 
cégszerűen aláírt, pecséttel ellátott, ajánlati lapnak illetve az előírt melléklet(ek)nek 1-
1 db szkennelt PDF dokumentum formájában a fenti email címekre történő 
megküldésével. Amennyiben a fenti formában nincs lehetősége az ajánlat 
benyújtására, úgy a kitöltött cégszerűen aláírt, pecséttel ellátott eredeti ajánlati lapot 
és a melléklet(ek)et kérjük postán vagy személyesen a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság címére eljuttatni (7625 Pécs, Tettye tér 9.). 

Beérkezési határidő: 2022. május 18. 

 
h) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: 

 mindösszesen nettó ajánlati ár  

i) A szerződéskötés várható időpontja: 

2022. május 23. 

 

j) Ajánlati kötöttség: 

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 
30 nap. Ajánlatkérő fenntartja a jogát arra, hogy a jelen   Felhívást az ajánlattételi   
határidő lejárta előtt bármikor külön indokolás nélkül visszavonhatja,  a határidőt 
követő  eredménytelennek nyilváníthatja. 

 

k) Referencia nyilatkozat: 

Ajánlattevő alkalmasságának igazolására köteles kiállítás tervezési referenciát 
bemutatni, melyet az ajánlat mellékleteként szükséges csatolni, az Ajánlattevő 
aláírásával.  
 

mailto:dunadrava@ddnp.hu
mailto:trocsanyi@ddnp.hu
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Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

7625 Pécs, Tettye tér 9. 

Telefon: (72) 517-200  
dunadrava@ddnp.hu 

l) Egyéb információk: 

 Ajánlattevőnek meg kell felelnie a feladat ellátásához szükséges szakmai 
feltételeknek. 

 Ajánlattevő csak a teljes tervezési munkára egyben adhat ajánlatot, 
részajánlattétel nem lehetőséges. 

 Ajánlatkérő az érintett ingatlant előzetesen egyeztetett időpontban Ajánlattevő 
számára bemutatja, amennyiben  erre igényt tart. 

 Az ajánlatnak tartalmazni kell az alábbit: 
1. Ajánlati lap 
2. Referencia nyilatkozat  

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) 
pontjára figyelemmel Ajánlattevő képviselője az ajánlati lap kitöltésével 
egyidejűleg nyilatkozik, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 1. pontja szerint átlátható szervezetnek 
minősül. 

 Ajánlattevő  az ajánlati lap kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a jelen ajánlati 
eljárásban a  személyes adatait az ajánlati lap és a hozzá kapcsolódó iratok, 
szerződések tartalmazzák. Hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a 
DDNPI tárolja, a szerződései nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi 
teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje, valamint a hatályos 
jogszabályok alapján történő adatszolgáltatás során felhasználja. A DDNPI 
adatvédelmi irányelvei a http://www.ddnp.hu honlapon megismerhetők. 

 Alvállalkozó bevonásának tényét az ajánlatban szükséges jelezni. Amennyiben 
az alvállalkozó bevonása a szerződés teljesítése során válik szükségessé, úgy az 
csak a megrendelő részére való bejelentést követően lehetséges. Ajánlatkérő 
fenntartja a jogot Ajánlattevő alvállalkozói szerződéseinek tartalmára, 
összegére és kifizetéseire vonatkozó alátámasztó dokumentumok bekérésére, 
melyek rendelkezésére bocsátása a teljesítésigazolás feltétele. 

 Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy amennyiben kisadózó vállalkozásnak 
minősül,  a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 
2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) 13§ (2) bekezdése alapján szerződéskötés 
esetén  tájékoztatási és nyilatkozattételi kötelezettsége van Ajánlatkérő felé. 

 A hatályos ÁFA törvény szerint alanyi adómentes Ajánlattevő esetén, 
amennyiben ÁFA státusza bármely okból megváltozna Ajánlattevő elfogadja, 
hogy a vállalási ár tartalmazza az ÁFA összegét is. 

Melléklet:  

1. Ajánlati lap 

2. 1 db alaprajz és 2 db metszet tervlap 

http://www.ddnp.hu/
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Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

7625 Pécs, Tettye tér 9. 

Telefon: (72) 517-200  
dunadrava@ddnp.hu 

AJÁNLATI LAP 

 

 

1. Ajánlattevő adatai: 

Ajánlattevő neve: ……………………………………………………….. 
Ajánlattevő címe: ……………………………………………………….. 
Ajánlattevő adószáma: ………………………………………………… 
Cégjegyzékszám: ………………………………………………………. 
Egyéni vállalkozó nyilv.szám: ………………………………………. 
Ajánlattevő bankszámlaszáma: ……………………………………… 
Ajánlattevő telefonszáma: ……………………………………………. 
Ajánlattevő e-mail címe: ……………………………………………… 
Ajánlattevő kapcsolattartója: ………………………………………… 
 

Ajánlattevőként nyilatkozom, hogy a 2012.évi CXLVII. törvény alapján kisadózónak 
minősülök: IGEN/NEM (egy válasz aláhúzással jelölendő!) 
 
2. Az ajánlat tárgya: 
Tervezési szerződés keretében a Pintér-kert „Vendégház” épületében Mecsek 
kiállítás tervezési feladatainak ellátása az INTERREG HUHR/1901/2.1.2/0061 
azonosító számú projekt keretében. 
 
3. Vállalási ár*: 

 Nettó ár (Ft) ÁFA (Ft) Bruttó ár (Ft) 

Mecsek kiállítás tervezése ajánlatkérő b.)-
d.) pontja szerint 

   

*A vállalási ár magába foglalja a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi 
költséget valamint  dokumentáció korlátlan és kizárólagos, harmadik személynek 
átengedhető felhasználási jogának ellenértékét is. 
 
Nyilatkozom, hogy a feladat teljesítését alvállalkozó bevonásával látom el:  

 Igen 

 Nem 
 
4. Az ajánlat érvényessége: …………………………………… (Az ajánlatnak legalább 

30 napig érvényesnek kell lennie.) 
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Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

7625 Pécs, Tettye tér 9. 

Telefon: (72) 517-200  
dunadrava@ddnp.hu 

Alulírott Ajánlattevő kijelentem, hogy a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
DDNPI/50-31/2022 iktatószámon megküldött ajánlati felhívásában előírt szerződéses 
feltételeket megismertem és ajánlatom nyertessége esetén vállalom az azoknak 
megfelelő szerződés megkötését, továbbá nyilatkozom, hogy az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel az általam 
képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. 
pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. 
 
Ajánlattevőként az ajánlati lap kitöltésével hozzájárulok ahhoz, hogy jelen ajánlati 
eljárásban a személyes adataimat az ajánlati lap és a hozzá kapcsolódó iratok, 
szerződések tartalmazzák. Hozzájárulok, hogy személyes adataimat a DDNPI a 
szerződései között nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések 
követése, ellenőrzése érdekében kezelje, feldolgozza valamint a hatályos jogszabályok 
alapján történő adatszolgáltatás során felhasználja.  
 
Ajánlattevőként nyilatkozom továbbá, hogy a jelen beszerzési eljárásban  nevesített 
kapcsolattartónak  vagy bármely, az eljárás során közreműködő  érintettnek a 
személyes adatai kezelésére, feldolgozására vonatkozóan hozzájárulással 
rendelkezem. 

 
 

Kelt: ……………………………….. 
 
 
 
 

……...……………………………(aláírás) 
……...……………………………(név) 

……………………..(beosztás) 
egyéni váll. esetén nyilvántartási szám: ………………. 


		2022-05-11T08:36:19+0200
	dr. Vránics Éva


		2022-05-11T10:20:56+0200
	Fekete Irén Mária


		2022-05-11T10:30:45+0200
	Závoczky Szabolcs




