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7625 Pécs, Tettye tér 9. 
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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, 2021. 05. 19. 
 
 
Tisztelettel: 
 
 
 
 
Závoczky Szabolcs 
 igazgató 

 
 
Kapják:  

- Honlap megjelenés 
- Irattár 

 
 

Ügyiratszám: DDNPI/13- 54/ 2021               
Tárgy: Árajánlat kérés biológiai felmérés 
és gyakorlati oktatás megtartása 
Ügyintéző Nálunk: Zombai Zita 
Ügyintéző Önöknél:  
Melléklet: lásd lent 

https://ddnp.hu/igazgatosag/kozerdeku/egyeb_beszerzesek
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Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
7625 Pécs, Tettye tér 9. 
Telefon: (72) 517-200 Fax: (72) 517-229 

dunadrava@ddnp.kvvm.hu 

Ajánlatkérés 
 

Előzmények: 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban DDNPI) partnerként részt 
vesz a HUHR/1901/2.2.1/0122 azonosító számú, „Development and Protection of 
the Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube” (rövidített név: 
Riverside) című projektben. 
A projekt egyik célja a vizes élőhelyek minőségét jelző Odonata és Ephemeroptera 
fajok felmérése a Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum területén. 
 

a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszámai: 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) 

7625 Pécs, Tettye tér 9.  
Tel: (72) 517-200 
Fax: (72) 517-229 
e-mail: dunadrava@ddnp.hu 
 
b) Az ajánlatkérés tárgya: a Riverside projekt megvalósítási területén történő 

1. Biológiai felmérés (Odonata és Ephemeroptera fajok felmérése)  

2. Odonata monitoring gyakorlati oktatás megtartása 

 
c) Feladatleírás:  

1. Biológiai felmérés (Odonata és Ephemeroptera fajok felmérése)  

 

 1-1 db felmérés elvégzése a NBmR protokoll alapján a Mura-Dráva Duna 

Bioszféra Rezervátum területén (mintavétel, határozás, jelentés) a 2021. és 

2022. évben.  

 1 db tanulmány elkészítése magyar nyelven, fejezetenként 1-1 angol nyelvű 

összefoglalóval.  

 1 db excel adattábla elkészítése (a tanulmány mellékleteként) 

 A felmérés módszertana: szitakötő-együttesek imágók megfigyelésén alapuló 

felmérése (lista); kérészlárvák gyűjtése és azonosítása (Vízvár, kőgát; 

Szaporca, holtág; Kölked, nagypartos) 

 A felmérés gyakorisága: vizsgált élőlénycsoportok fenológiai sajátosságainak 

megfelelően évente legalább 3 alkalommal végzendő el a felmérés. 

 A felmérés helyszínei: 

mailto:dunadrava@ddnp.hu
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Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
7625 Pécs, Tettye tér 9. 
Telefon: (72) 517-200 Fax: (72) 517-229 

dunadrava@ddnp.kvvm.hu 

  
helyszín 

szitakötő 
felmérés 

kérész 
felmérés 

1. Vízvár (kőgát)  X X 

2. Bélavár (kavicsbányató) X   

3. Vízvár (kutatóház) X   

4. Szaporca (Dráva holtág) X X 

5. Heresznye (Dráva mellékág) X   

6. Bélavár (Csíkos-árok) X   

7. Barcs ("Nagyberek") X   

8. Belső-Béda holtág  X   

9. Karapancsai erdei-tavak X   

10. Mohács (Szabadság-zátony) X   

11. Kölked ("Nagypartos")   X 

 

 A felmérés időszakai:  

o A 2021. évben: 2021. június 1. –augusztus 31. 

o A 2022. évben: 2022. április 1- július 31.  

 

2. Odonata monitoring gyakorlati oktatás megtartása 

 

 Minimum 2 órás, a DDNPI természetvédelmi szakemberei számára tartandó 

gyakorlati oktatás (terepbejárással egybekötött bemutató) a szitakötők 

határozásáról, felméréséről (magyar nyelven), mely felkészíti őket a 

folyamatos monitorozásra. Az oktatás során a biológiai felmérés eredményei, 

kutatási részjelentések és a készült tanulmány felhasználható.  

 Oktatási segédanyag elkészítése magyar nyelven 

 Az oktatás ütemezése: a COVID-19 pandémia helyzettől függően 2021. 

szeptember 1 - 2022. május 31. között, megbízóval történő előzetes egyeztetés 

követően. 

Egyéb feltételek: 

- Szerződéskötést követően nyertes Ajánlatadó és Ajánlatkérő a munkavégzés 
területét együttesen bejárja.  

- A felmérés adatai a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság tulajdonát 
képezik, melyeket Vállalkozó csak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
előzetes engedélyével használhatja fel saját tudományos munkájához. 

- A kapcsolódó vállalkozási szerződésben nevesíteni kell a feladatot elvégző 
szakértőt.  



 

 

4 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
7625 Pécs, Tettye tér 9. 
Telefon: (72) 517-200 Fax: (72) 517-229 

dunadrava@ddnp.kvvm.hu 

- A feladat befejeztével a szakértőnek szükséges nyilatkoznia, hogy az általa 
elkészített tanulmány más Európai Uniós, vagy hazai finanszírozásból 
megvalósított pályázatban nem került elszámolásra.  

 

Engedélyek: 
- Jelen szerződés egyben kutatási engedélyként is szolgál.  

- A hatósági engedélyek megkérése Ajánlattevő feladata. 

 

Részajánlat tétel: 

- Az egyes feladatokra vonatkozóan részajánlat tételére lehetőség nincs.    

- Ajánlatkérő az feladatokra érkezett ajánlatokat együttesen értékeli.   

 

d) Alkalmassági feltételek: 
 
Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben tevékenységi köre az 
alábbi tevékenység-csoportba tartozik: 

 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés (TEÁOR: 7219) 

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.  
 

e) A teljesítés határideje:  
 

 A 2021. évi felmérés teljesítési határideje: 2021. október 31.  

 A 2022. évi felmérés teljesítési határideje: 2022. augusztus 31. 

 Az oktatási teljesítési határideje: legkésőbb 2022. május 31.  

 

- Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.  

- Az egyes elvégzett feladatok teljesítését alátámasztó elvárt dokumentumok: 

A 2021. évi biológiai felmérés során: 

 A 2021. évi előfordulási adatok táblázata, a megadott excel táblázat (sablon) 

kitöltésével 
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 A 2021. évi kutatási részjelentés az elvégzett tevékenységről (fejezetenként 1-1 

angol nyelvű összefoglalóval) 

 a közös horvát-magyar tanulmány koordinálásához: egy rövid kutatási vázlat 

és kitöltendő excel tábla angol nyelven.  

A 2022. évi biológiai felmérés során: 

 A 2022. évi előfordulási adatok táblázata, a megadott excel táblázat (sablon) 

kitöltésével 

 A 2022. évi kutatási részjelentés az elvégzett tevékenységről (fejezetenként 1-1 

angol nyelvű összefoglalóval) 

 1 közös, magyar-angol nyelvű tanulmány elkészítése az Odonata és 

Ephemeroptera fajok magyarországi és horvátországi felméréséről, mely a 

magyar vállalkozó által készített 2 db kutatási részjelentés, valamint a 

horvátországi angol nyelvű kutatási összefoglalók összeszerkesztéséből áll. 

A gyakorlati oktatás során: 

 Oktatási anyag  

 Jelenléti ív, fotók, előadás anyaga 

 
 

- Ajánlatkérő fenntartja a jogot a nyertes Ajánlattevővel történő szerződés 

módosítására a teljesítési határidő meghosszabbítására vonatkozóan, 

amennyiben a pályázat végrehajtásának körülményei ezt lehetővé teszik.  

- Ajánlattevő teljesítésre vonatkozó felróható késedelme esetén Ajánlatkérő 

jogosult a teljes nettó vállalkozói díjat napi 0,5%-kal csökkenteni.  

- Felmondás, meghiúsulás: 30 napos késedelem elérése esetén Ajánlatkérő 

jogosult a szerződést felmondani vagy elállással megszüntetni és 

meghiúsulási kötbért követelni. A meghiúsulási kötbér mértéke: a teljes nettó 

vállalkozói díj 20%-a. 

- Ajánlatkérő a feladatot  jogilag  oszthatatlan szolgáltatásnak tekinti  

függetlenül attól, hogy több feladatrészből áll. Erre tekintettel alkalmazandók  

az esetleges késedelem, meghiúsulás szabályai.  

 
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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Ajánlatkérő számla benyújtására az egyes részfeladatok ütemezésére, illetve a 
teljesítés határidejére figyelemmel három alkalommal jogosult, Ajánlatkérő 
teljesítésigazolását követően. 
1. részszámla a 2021. évi biológiai felmérés teljes körű teljesítését követően állítható ki,  
a „1. Biológiai felmérés” feladat vállalási díjának 50%-áról. 
2. részszámla a gyakorlati oktatás teljes körű teljesítését követően állítható ki, a „2. 
Odonata monitoring gyakorlati oktatás megtartása” feladat vállalási díjának megfelelő 

összegről. 
Végszámla a 2022. évi biológiai felmérés teljes körű teljesítését követően állítható ki,  a 
„1. Biológiai felmérés” feladat vállalási díjának 50%-áról. 
  
A benyújtott számla a kézhezvételt követő 30 napon belül kerül kiegyenlítésre 
átutalással a HUHR/1901/2.2.1/0122 azonosító számú, „Development and 
Protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube” (rövidített 
név: Riverside) terhére és szabályai szerint. 

A vállalkozói díj magában foglalja a jelen szerződéssel összefüggő, a teljesítéséhez 
szükséges valamennyi díjat és költséget is. 

 

g) Az ajánlat benyújtásának címe, határideje: 

Cím: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (7625 Pécs, Tettye tér 9.) vagy 
dunadrava@ddnp.hu 
Beérkezési határidő: 2021. május 26. 24.00 óra. Az elkésetten beérkezett ajánlat 
érvénytelen.  

 
h) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az 1. és 2. feladatokra együttesen  

megadott legalacsonyabb bruttó ajánlati ár.  
 
i) A szerződéskötés várható időpontja: 2021. május.  
 

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: ”Duna-Dráva 
Nemzeti Park Igazgatóság –  Riverside – felmérés, oktatás”. 

 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, tárolása, a szerződési feltételek és 

mailto:dunadrava@ddnp.hu
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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.  

 Ajánlatkérő hiánypótlásra 1 alkalommal biztosít lehetőséget.  

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

 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 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.  

 Az ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap.  

 Az ajánlattétellel kapcsolatos esetleges kérdéseivel Zombai Zita ügyintézőhöz 
szíveskedjen fordulni (tel.: 06 30 131 5531). 
 
 

Mellékletek: 
- ajánlati lap 

http://www.ddnp.hu/
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AJÁNLATI LAP 
 
 

 
1. Ajánlattevő adatai: 

Ajánlattevő neve: ……………………………………… 

Ajánlattevő címe: ……………………………………… 

Ajánlattevő telefonszáma: ……………………………. 

Ajánlattevő e-mail címe: ………………………………. 

Ajánlattevő kapcsolattartója: ………………………… 

Ajánlattevő adószáma: …………………………………. 

Ajánlattevő cégjegyzéksz./egyéni váll. nyilv.szám: ……………………………. 

2012. évi CXLVII. törvény alapján kisadózó vállalkozásnak minősülök. igen/ nem 

 
2. Az ajánlat tárgya: 

Riverside projekt keretében történő biológiai felmérés és gyakorlati oktatás 
megtartása.  
 

3. Vállalási ár:  
 
 

Feladat megnevezése 
Mérték

egység 

Mennyi

ség 

Nettó 

egységá

r (Ft) 

ÁFA 

(Ft) 

Bruttó 

ára (Ft) 

Bruttó ár 

összesen 

(Ft) 

1. Biológiai 

felmérés (Odonata és 

Ephemeroptera fajok 

felmérése) 

db 1     

Nyilatkozom, hogy az 1. feladat teljesítését alvállalkozó bevonásával látom el:  

 Igen 

 Nem  

2. Odonata 

monitoring gyakorlati 

oktatás megtartása 

db 1     

Nyilatkozom, hogy a 2. feladat teljesítését alvállalkozó bevonásával látom el:  

 Igen 

 Nem  
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4. Ajánlat érvényességi ideje:…………………… 

 

Alulírott Ajánlattevő kijelentem, hogy a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2021. 
május 19. napon kelt 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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