
 

 

 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

7625 Pécs, Tettye tér 9. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Megjelenés helye: 
https://ddnp.hu/igazgatosag/kozerdeku/egyeb_beszerzesek  
 
 
 
Tisztelt Ajánlattevő! 
 
 
 
Kérem, hogy a mellékelt ajánlatkérésre az abban szereplő feltételek mellett ajánlatát 
részünkre határidőre benyújtani szíveskedjen. Az eljárás nem tartozik a Közbeszerzési 
Törvény hatálya alá. 
 
 
Pécs,   
 
 
Tisztelettel: 
 
 
 
 
Závoczky Szabolcs 
 igazgató 

 
 
Kapják:  

- Címzett  
- Irattár 

 
 

  

Ügyiratszám: DDNPI/50-21/2022 
Tárgy: Árajánlat kérés 
rendezvényszervezésre 
Ügyintéző Nálunk: Maros Vera 
Ügyintéző Önöknél:  
Melléklet:  

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


 

 

2 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

7625 Pécs, Tettye tér 9. 

Telefon: (72) 517-200 
dunadrava@ddnp.kvvm.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 projekt során „Föld Napja” c. rendezvény és annak keretén belül természetvédelmi 
szakmai konferencia kerül megrendezésre. 

 

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: „Föld Napja” c. rendezvény és természetvédelmi szakmai 
konferencia megrendezése 2022. április 23. napján 

 
c) Feladatleírás:  

Rendezvényszervezés és állófogadás lebonyolítása 

A „Föld Napja” rendezvény megszervezése előkészítése  és lebonyolítása az alábbiak 
szerint: programok megszervezése és népszerűsítése, kapcsolattartás a 
közreműködőkkel és szereplőkkel, technikai feltételek biztosítása, catering biztosítása, 
közreműködés a rendezvény helyszínén egész nap, a rendezvény moderálása 
Téma: Mecsek élővilága, természetvédelem 
A rendezvény helyszíne: Pécs, Tettye tér – a területfoglalási engedély szerint 
A rendezvény időpontja: 2022. április 23. 10.00-től 17.00 óráig  
 

Rendezvényszervezés 

i) nap programjának összeállítása, megszervezése és lebonyolítása az alábbiak 
alapján:  

- minimum 15 kitelepülő szakmai szervezet kitelepülése egész napra (pl. 
Magyar Madártani Egyesület, nemzeti parki védjegyes termelő, barlangász 
egyesület, kézműves) 

- legalább 3 előre egyeztetett programelem megvalósítása 
o 1 db énekes előadás 30-60 perces  

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

7625 Pécs, Tettye tér 9. 

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

o 1 db tudományos előadás gyerekeknek 30-60 perces 
o 1 db kézműves bemutató, legalább 6 óra időtartamban 
o természetismereti játékok, kézműves programok biztosítása a 

rendezvény teljes időtartama alatt  
- természetvédelmi szakmai konferencia, előadások a nagyközönség részére 

programjának biztosítása, minimum 6 előadás 15 perces időtartamban 
 

ii) technikai feltételek biztosítása az alábbiak alapján 
- Rendezvénysátrak biztosítása, felállítása a rendezvény napján a Tettye 

téren reggel 7.00 óráig, elbontása 17.00 óra után 
o kézműves sátor: 24 db 
o konferencia sátor 50 fő részére oldalfallal, 5mx8m: 1 db 
o 2m×2m sátor: 10 db 
o 3m×3m sátor oldalfallal: 5 db 

 
- hangosítás, áramellátás:  

o technikus személyzet biztosítása, a rendezvény moderálása a 
rendezvény teljes ideje alatt 

o konferencia sátor berendezése: 1 db hangfal állványon, 1 db 
mikrofon+mikrofonállvány; hosszabbítók, elosztók, kábelek, 
csatlakozók, előadások kivetítésére alkalmas eszközök 

o rendezvény területére 1 db hangfal állványon, 1 db            
mikrofon+mikrofonállvány, 1 db fejmikrofon 

 
- Padok, asztalok biztosítása és felállítása a rendezvény napján a Tettye téren 

reggel 7.00 óráig, elbontása 17.00 óra után 
o sörasztal: 40 db 
o pad: 100 db  
 

- mobil WC: 2 db 
 

A közterület használati engedélyt Ajánlatkérő megkérte, az arra vonatkozó szerződést 
aláírta.  

A területen a rendezvény ideje alatti áramhasználati igényt Ajánlatkérő jelzi a helyi 
szolgáltató felé. Az áramvételezési lehetőség biztosítása a rendezvényen az 
Ajánlatkérő feladata és költsége. 

 

Étkezés, catering:  

- A rendezvényhez kapcsolódóan szendvicsebéd biztosítása Ajánlatkérő 7625 
Pécs, Tettye tér 9. sz. alatti termében: szendvicsbüfé, édes és sós aprósütemény, 
üdítőitalok, ásványvíz, kávé 
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- Létszám: 120 fő 
- személyes jelenlét a rendezvény ideje alatt 

A helyiség berendezése az Ajánlatkérő feladata.  

 

d) Alkalmassági feltételek: 
 
Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben tevékenységi körei között 
az alábbi tevékenység-csoport megtalálható: 

 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR: 8230) 

Igazolás módja: Az igazolást az ajánlathoz nem szükséges csatolni, viszont 
Ajánlattevő alkalmasságának feltétele, hogy az ajánlattétel időpontjában 
Ajánlattevő TEÁOR kódja/Szakmakódja lekérdezhető legyen az egyéni 
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező adózók és társas vállalkozások állami 
adóhatóság nyilvántartásából, vagy az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs 
és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatának honlapjáról, vagy 
civil szervezet esetében a tevékenység ellenőrizhető legyen a Magyar Bíróságok 
honlapján fenntartott Civil Szervezetek Névjegyzékében.  
 

e) A teljesítés határideje:  
 

  2022. április 23. 

A vállalás tartalmára figyelemmel felek rögzítik, hogy a vállalás a rendeltetésénél 
fogva máskor nem teljesíthető, így a késedelem kimentésének lehetőségét és a 
kimentés jogkövetkezményének alkalmazását kizárják a felek.  

Bármely mértékű késedelem meghiúsulást eredményez, amely esetben Ajánlattevő 
köteles a szerződés teljes nettó vállalkozási díja 20 %-ának megfelelő mértékű 
meghiúsulási kötbért megfizetni, valamint Ajánlatkérő kötbéren felüli kárát is jogosult 
érvényesíteni. 

A tevékenység rendeltetésére tekintettel Ajánlatkérő a szolgáltatást oszthatatlannak 
tekinti függetlenül attól, hogy több feladatrészből áll. A szerződés teljesítését és annak 
megerősítését szolgáló kikötéseket (különösen, de nem kizárólagosan felsorolva: 
vállalkozási díj, kötbér) a szolgáltatás oszthatatlan voltára tekintettel kell értelmezni, 
alkalmazni. 

 

f) A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő 
előleget nem fizet. 
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7625 Pécs, Tettye tér 9. 

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

Ajánlattevő 1 db számla benyújtására jogosult, a szerződésszerű teljesítés követően 
Ajánlatkérő teljesítésigazolásának megfelelően. A feladat teljesítését az Ajánlatkérő 
részéről Wodtke Szilvia osztályvezető igazolja. 
 
A benyújtott számla a kézhezvételt követő 30 napon belül kerül kiegyenlítésre 
átutalással.  

A számlán fel kell tüntetni a következő megjelölést: INTERREG 
HUHR/1901/2.1.2/0061 
A számlát a szerződésnek, a számvitelről és az általános forgalmi adóról szóló 
törvénynek, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak 
megfelelően kell kiállítani. 
 
A vállalási ár átalánydíj, magába foglalja a teljes szerződés hiánytalan teljesítésével 
kapcsolatos valamennyi költséget, díjat. Az átalánydíjon kívül Ajánlattevő egyéb 
jogcímen díjazásra nem tarthat igényt. 
 
g) Az ajánlat benyújtásának címe, határideje: 
Az ajánlatokat e-mailen kérjük benyújtani cégszerűen aláírt, szkennelt ajánlati lapot 
1 db PDF formájában a dunadrava@ddnp.hu email címre. Amennyiben a fenti 
formában nincs lehetősége az ajánlat benyújtására, úgy a kitöltött cégszerűen aláírt, 
pecséttel ellátott eredeti ajánlati lapot kérjük postán vagy személyesen a Duna-Dráva 
Nemzeti Park Igazgatóság címére eljuttatni (7625 Pécs, Tettye tér 9.).  

Határidő: 2022. 04. 19. 24:00 óra, mely határidőig legalább egy módon (elektronikusan 
vagy postai úton) az ajánlatnak be kell érkeznie.  A határidőn túl beérkező ajánlat 
érvénytelen.  

 

h) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: Legalacsonyabb bruttó ajánlati ár összesen 
 
i) A szerződéskötés várható időpontja: 2022. 04. 20.   
 
j) Egyéb információk: 

 Az ajánlatnak tartalmazni kell az alábbit: 
1. Ajánlati lap 

 A hiánytalanul kitöltött ajánlatot az ajánlati lapon cégszerűen aláírva, egy 
példányban, zárt borítékban vagy elektronikusan csatolt mellékletként kell 
benyújtani. Amennyiben postán küldi, a borítékra kérjük ráírni: ” Ajánlat 
Hidden Landscapes – rendezvényszervezés” 

 Ajánlattevőnek be kell tartania a tevékenysége végzésére vonatkozó ágazati 
jogszabályokat és előírásokat. 

mailto:dunadrava@ddnp.hu
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 Ajánlattevőnek meg kell felelnie a feladat ellátásához szükséges szakmai 
feltételeknek. 

 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 a szerződései nyilvántartása, tárolja, 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 Ajánlatadó alvállalkozói szerződéseinek tartalmára, összegére 
és kifizetéseire vonatkozó alátámasztó dokumentumok bekérésére, melyek 
rendelkezésére bocsátása a teljesítésigazolás feltétele.  

 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. 

 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. 

 Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap.  

 A szerződés kizárólag abban az esetben kerülhet módosításra, ha a 
szerződéskötést követően merül fel olyan, az ajánlatkéréskor, illetve a 
szerződéskötéskor előre nem látható körülmény, amely a módosítást indokolttá 
teszi.  

 
Mellékletek: 

- ajánlati lap 
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AJÁNLATI LAP 
 
 

 
1. Ajánlattevő adatai: 

Ajánlattevő neve: ………………………………………………...……………........ 
Ajánlattevő címe: …………………………………………………………………… 
Ajánlattevő adószáma: …………………………………………………………...... 
Ajánlattevő cégj.sz.: ………………………………………………………………… 
Ajánlattevő egyéni váll.nyilv.sz.:………………………………………………….. 
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: 

Az INTERREG HUHR/1901/2.1.2/0061 azonosító számú projekt részeként „Föld 
Napja” c. rendezvény és természetvédelmi szakmai konferencia megrendezése 2022. 
április 23. napján 
 
3. Vállalási ár:  
 
 

Feladat megnevezése 
Nettó vállalási ár 

(Ft) 
ÁFA (Ft) 

Bruttó vállalási ár 
(Ft) 

„Föld Napja” c. rendezvény és 
természetvédelmi szakmai 
konferencia megrendezése 
2022. április 23. napján 
Rendezvényszervezés és 
állófogadás lebonyolítása 
ajánlatkérő b.) –e.) pontjában 
foglaltak szerint mindösszesen  

   

Ebből:  

catering szolgáltatás    
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4. Nyilatkozom, hogy a feladat teljesítését alvállalkozó bevonásával látom el:  

 Igen 

 Nem 
 
5. Ajánlat érvényességi ideje: ……… nap 
 
Alulírott Ajánlattevő kijelentem, hogy a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
DDNP/50-21/2022 iktatószámú ajánlati felhívásában szereplő 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. 
 
Alulírott Ajánlattevő hozzájárulásomat adom, hogy a jelen ajánlati eljárásban a  
személyes adataimat az ajánlati lap és a hozzá kapcsolódó iratok, szerződések 
tartalmazzák. Hozzájárulok továbbá, hogy személyes adataimat a DDNPI  szerződései 
nyilvántartása, tárolása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, 
ellenőrzése érdekében kezelje, valamint a hatályos jogszabályok alapján történő 
adatszolgáltatás során felhasználja. 
 
Kelt: ……………………………….. 
 
 
 

  ……...……………………………(aláírás) 

……...……………………………(név) 

……………………..(beosztás) 

(Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője) 
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