
 

 

 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

7625 Pécs, Tettye tér 9. 

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

  
 
 
 
 
 
 
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:  

- Honlap megjelenés  
- Irattár 

 
 

Ügyiratszám: DDNPI/13-37/ 2022 
Tárgy: Árajánlat kérés 225 db 
logózott sapkára 
Ügyintéző Nálunk: Zombai Zita 
Melléklet: 1 db ajánlati lap 
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Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

7625 Pécs, Tettye tér 9. 

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

Ajánlatkérés 
 

Előzmények: 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ) a HUHR/1901/2.2.1/0122 azonosító 
számú, „Development and Protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura-
Drava-Danube” (rövidített név: Riverside) című projektet valósítja meg. A projekt 
része az ajánlatkérésben foglalt termékek gyártása, beszerzése. 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság megrendelő keretében kívánja megrendelni 
az alább felsorolt termékeket. 
 
a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszámai: 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI), a továbbiakban: Ajánlatkérő 

7625 Pécs, Tettye tér 9.  

Tel: (72) 517-200 
e-mail: dunadrava@ddnp.hu 
 
b) Az ajánlatkérés tárgya: 

225 db logózott sapka szerkesztése, gyártása és leszállítása megrendelő székhelyére. 
 
c) Feladatleírás: 
 

 225 db egyedi, logózott sapka  

 A sapka elején 1 db fekete-fehér grafikával, hátulják 4 db színes logóval 

ellátva 

 Színe: homokszín, vagy világos bézs (1 színű) 

 Méret: felnőtt (1 méret) 

 Anyaga: erős vászon 

 A sapka típusa/stílusa: https://www.decathlon.hu/p/sapka-

turazashoz-travel-500/_/R-p-4961?mc=8299246&c=BARNA 

Egyéb feltételek:  

 A logókat és grafikát a megrendeléssel egyidejűleg Ajánlatkérő bocsátja 

rendelkezésre. 

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-

2020 kommunikációs útmutatójában meghatározott elvárások szerint kell a  

termékeknek elkészülniük (a logók színei, mérete, elhelyezkedése, stb. kötött), 

melyet Ajánlatkérő bocsát rendelkezésére. A sapkák  egyediek, így az arculati 

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 

kézikönyv erre vonatkozó mintát nem tartalmaz. A sapkák Ajánlatkérővel 

történő előzetes elfogadás után gyárthatóak le. 

 Alvállalkozó bevonásának tényét az ajánlatban szükséges jelezni a bevonandó 
alvállalkozó pontos megnevezésével (cégnév, székhelye és adószáma; illetve az 
egyéni vállalkozó neve, székhelye, nyilvántartási száma, és adószáma), az által ellátott 
feladat megnevezésével illetve az alvállalkozói teljesítés összegével.  
Amennyiben az alvállalkozó bevonása a szerződés teljesítése során válik 
szükségessé, úgy az csak a Ajánlatkérő 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.  
 
 

d) Alkalmassági feltételek:   

Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben az alábbi tevékenységek 
ellátására jogosult:  

 ruházati emblémázás, és 

 ruházati termékek forgalmazása 

 

e) A teljesítés határideje: 2022. november 30.  

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelyén (7625 Pécs, Tettye tér 9.) 
 
Ajánlattevő teljesítésre vonatkozó felróható késedelme esetén Ajánlatkérő jogosult a 
teljes nettó vállalási árat 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. 

 

 
f) A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

Az ajánlattétel, a megrendelő és a kifizetések pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő 
előleget nem fizet. 
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Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

7625 Pécs, Tettye tér 9. 

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

Ajánlattevő 1 db számla benyújtására jogosult a szerződésszerű és igazolt teljesítést 
követően. A benyújtott számla annak kézhezvételét 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 számlát, a számvitelről és az 
általános forgalmi adóról szóló törvény, valamint a vonatkozó egyéb hatályos 
jogszabályi előírásoknak megfelelően kell kiállítani. 
A vállalási ár magában foglalja a jelen megrendelővel összefüggő, a teljesítéséhez 
szükséges valamennyi díjat és költséget is, beleértve a szállítás díját is. 
 
 

g) Az ajánlat benyújtásának címe, határideje: 

Cím: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (7625 Pécs, Tettye tér 9.) vagy 
dunadrava@ddnp.hu és a zita.zombai@ddnp.hu e-mail címek.  

Az ajánlatokat e-mailen kérjük benyújtani, a cégszerűen aláírt ajánlati lap 
mellékletként történő csatolásával. Az ajánlati lap formája lehet:  

 Kinyomtatott, papír alapon aláírt, bélyegzővel ellátott dokumentum szkennelt  
PDF fájl formájában, vagy 

 Tanúsítvánnyal rendelkező, hitelesített elektronikus aláírással ellátott PDF fájl 
formájában.  

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. november 5., 24.00 óra. Az elkésetten beérkezett ajánlat 
érvénytelen.  

 
h) Az ajánlatok elbírálásának szempontja:  
a legalacsonyabb bruttó ajánlati ár. 
 
 
i) A megrendelés várható időpontja: 
2022. november  
 
j)Egyéb információk: 

 Az ajánlatnak tartalmazni kell az alábbit: 

mailto:dunadrava@ddnp.hu
mailto:zita.zombai@ddnp.hu


 

 

5 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

7625 Pécs, Tettye tér 9. 

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

1. Ajánlati lap 

 Az ajánlattétel nyelve a magyar.  

 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-
Riverside- 225 db logózott sapka. ” 

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

 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, tárolása, 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.  

 Ajánlatkérő hiánypótlásra 1 alkalommal biztosít lehetőséget.  

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

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

Melléklet:  Ajánlati lap 

  

http://www.ddnp.hu/
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7625 Pécs, Tettye tér 9. 

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

AJÁNLATI LAP 
1. Ajánlattevő adatai: 
 

Ajánlattevő neve: ………………………………………………...……………..... 

Ajánlattevő címe: ………………………………………………………………… 

Ajánlattevő adószáma: ………………………………………………………….... 

Ajánlattevő cégj.sz.: …………………………………………………………….... 

Ajánlattevő egyéni váll.nyilv.sz.:………………………………………………….. 

Ajánlattevő bankszámlaszáma:…………………………………………………..... 

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

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

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

 
2. Az ajánlat tárgya: 

225 db logózott sapka szerkesztése, gyártása és leszállítása megrendelő 

székhelyére.  

3. Vállalási ár: 

Megnevezés 
Mennyiség 

(db) 

Nettó 
egységár 
(Ft/db) 

Nettó ár (Ft) ÁFA (Ft) 
Bruttó ár 

(Ft) 

225 db logózott 
sapka ajánlatkérő 
b)-f) pontja szerint 

225     

Nyilatkozom, hogy a feladat teljesítését alvállalkozó bevonásával látom el:  

 Igen  

 Nem 
 
 
4. Ajánlattevő a hatályos ÁFA törvény szerint alanyi adómentes: igen/nem 

(aláhúzandó!) 

5. Ajánlat érvényességi ideje:…………………… 
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Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

7625 Pécs, Tettye tér 9. 

Telefon: (72) 517-200  
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Alulírott Ajánlattevő kijelentem, hogy a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
DDNPI/13-37/2022 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 a 
szerződései körében nyilvántartsa,  tárolja, a szerződési feltételek és pénzügyi 
teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje 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) 

P. H.          ……...……………………………(név) 

……………………..(beosztás) 

egyéni váll. esetén nyilvántartási szám: ……………………... 

 

(Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője) 
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