
 

 

 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

7625 Pécs, Tettye tér 9. 

Telefon: (72) 517-200 Fax: (72) 517-229 
dunadrava@ddnp.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/50-15/2022 

Tárgy: Árajánlat kérés  

Ügyintéző Nálunk: Maros Vera 

Melléklet: 1 db ajánlati lap 

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.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 vállalkozási szerződés keretében kívánja 

megrendelni a projekt megvalósításának részét képező fényinstallációk megvalósításának 

feladatát 

 

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: 

Fényinstallációk megvalósítása („fényfestés”) a Pintér-kert alsó kertrészében az INTERREG 

HUHR/1901/2.1.2/0061 azonosító számú projekt keretében. 

 

c) Feladatleírás: 

A Pintér-kert Arborétumban a bejárattól a fenti tóig, illetve a pavilonig terjedő alsó 

kertrészben két megvalósítási időpontban:  

- 5 helyszínen fák és bokrok, növénycsoportok színes fényekkel történő kreatív 
megvilágítása 

- 3 szobor színes fényekkel történő kreatív megvilágítása 

- a Pintér-villa épületének kreatív megvilágítása 

 

1. megvalósítás időpontja: 2022. április 29. péntek, 19.00-22.00.  

Esőnap: 2022. április 30., szombat, 19.00-22.00 

2. megvalósítás időpontja: 2022. szeptember 23. péntek, 20.00-23.00. 

Esőnap: 2022. szeptember 24., szombat, 20.00-23.00 

 

A feladat megvalósításához a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az alábbiakat biztosítja: 

mailto:dunadrava@ddnp.hu
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- a helyszín rendelkezésre bocsátása a megvalósítás napján (illetve szükség esetén az 
esőnapon) 17.00 órától 23.00 óráig. 

- áramforrás biztosítása (220 V) 

 

d) A teljesítés időpontjai: 

1. megvalósítás időpontja: 2022. április 29. péntek, 19.00-22.00.  

Esőnap: 2022. április 30., szombat, 19.00-22.00 

2. megvalósítás időpontja: 2022. szeptember 23. péntek, 20.00-23.00. 

Esőnap: 2022. szeptember 24., szombat, 20.00-23.00 

Esőnap eldöntésének joga az Ajánlatkérőt illeti.   

 

e) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

A vállalkozás tartalmára figyelemmel a vállalás a rendeltetésénél fogva máskor nem 

teljesíthető, így a késedelem kimentésének lehetősége és a kimentés jogkövetkezményének 

alkalmazása mindkét megvalósítási időpont esetén kizárt  

Bármely mértékű késedelem meghiúsulást eredményez, amely esetben a Vállalkozó köteles a 

szerződés teljes nettó vállalási ár 25%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért 

megfizetni, valamint a Megrendelő kötbéren felüli kárát is jogosult érvényesíteni 

A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja (Ptk. 6:187. § (1) 

bekezdés). 

 

f) A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye 7625 Pécs, Tettye tér 9., Pintér-kert Arborétum 

 

g) A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget 

nem fizet. 
A számlán fel kell tüntetni a következő megjelölést: INTERREG HUHR/1901/2.1.2/0061 

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. 

A vállalási ár megfizetése az Ajánlatkérő teljesítésigazolását követően - az Ajánlattevő által 

szabályosan kibocsátott számla alapján történik átutalással, a számla kézhezvételét követő 30 

napon belül. A feladat teljesítését az Ajánlatkérő részéről Wodtke Szilvia osztályvezető 

igazolja. 

 

Ajánlattevő 1 részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult és köteles. A részszámla a d) 

1. pont szerinti vállalás igazolt szerződésszerű teljesítését   követően nyújtható be. A 
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végszámla benyújtására d) 2. pont szerinti vállalás igazolt szerződésszerű teljesítését   

követően van lehetőség.   

 

A számlát a szerződésnek, a számvitelről és az általános forgalmi adóról szóló törvény, 

valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell kiállítani 

 

h) 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 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság címére 

eljuttatni (7625 Pécs, Tettye tér 9.).  

Beérkezési határidő: 2022. április 4.  

 

i) Az ajánlatok elbírálásának szempontja:  

Legalacsonyabb bruttó ajánlati ár összesen 

 

j) A szerződéskötés várható időpontja: 2022. április 11. 

 

k) Ajánlati kötöttség: 

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 

nap. Ajánlatkérő fenntartja a jogát arra, hogy a jelen Felhívást az ajánlattételi határidő lejárta 

előtt bármikor külön indokolás nélkül visszavonhatja, a határidőt követően eredménytelennek 

nyilváníthatja. 

 

l) Referencia igazolás: 

Ajánlattevő köteles az ajánlat tárgyának megfelelő fényinstalláció megvalósítási 

tevékenységről az ajánlat benyújtását megelőző 5 évből egy referenciát bemutatni. A 

referencia igazolását szabad megfogalmazású szövegként, max. fél A/4-es oldal 

terjedelemben az ajánlat mellékleteként szükséges csatolni, az Ajánlattevő aláírásával.  

 

m) Egyéb információk: 

 Az ajánlatnak tartalmazni kell az alábbit: 
1. Ajánlati lap 

2. Melléklet: Referencia igazolás 

 Az ajánlatot az ajánlati lapon cégszerűen aláírva, mellékletével együtt, egy 
példányban, zárt borítékban vagy elektronikusan kell benyújtani. Amennyiben postán 

küldi, a borítékra kérjük ráírni: ”Ajánlat Hidden Landscapes – fényinstallációk 

megvalósítása”. 

 Ajánlattevőnek be kell tartania a tevékenysége végzésére vonatkozó ágazati 

mailto:dunadrava@ddnp.hu
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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, 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. 

 

Melléklet:  Ajánlati lap 
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AJÁNLATI LAP 

 

 

 

1. Ajánlattevő adatai: 

 

Ajánlattevő neve: ……………………………………… 

Ajánlattevő címe: ……………………………………… 

Ajánlattevő adószáma: ………………………………… 

Cégjegyzéksz./egyéni váll. nyilv.sz.: ………………… 

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

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

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

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

 

Ajánlattevőként nyilatkozom, hogy a 2012.évi CXLVII. törvény alapján kisadózónak minősülök: 

IGEN/NEM (egy válasz aláhúzással jelölendő!) 

 

2. Az ajánlat tárgya: 

 

Vállalkozási szerződés keretében fényinstallációk megvalósítása („fényfestés”) a Pintér-kert alsó 

kertrészében az INTERREG HUHR/1901/2.1.2/0061 azonosító számú projekt keretében  

 

3. Vállalási ár*: 

 

Megnevezés 
Mennyiség 

(alkalom) 

Nettó 

egységár (Ft) 

Nettó ár 

összesen (Ft) 

27 % ÁFA 

(Ft) 

Bruttó ár 

összesen (Ft) 

fényinstallációk 

megvalósítása 
2     

Összesen:      

*A vállalási ár magába foglalja a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget. 

 

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

 Igen 

 Nem 

 

 

5. Ajánlat érvényességi ideje: 60 nap 

 

Alulírott Ajánlattevő kijelentem, hogy a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság DDNPI/50-15/2022 

iktatószámú ajánlati felhívásában előírt szerződéses feltételeket megismertem és ajánlatom 
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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 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. 

 

Melléklet: Referencia igazolás 

 

 

 

Kelt: ……………………………….. 

 

 

 

 

……...……………………………(aláírás) 

……...……………………………(név) 

……………………..(beosztás) 
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