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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, mivel annak várható ellenértéke nem éri el az értékhatárt. 
 
 
 
 
Pécs,  
 

 

 

 

Üdvözlettel: 

Závoczky Szabolcs 
igazgató 
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Ajánlatkérés 
Előzmények: 
A 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 része jelen ajánlatkérőben meghatározott eszközök beszerzése 
és Ajánlatkérő székhelyére (7625 Pécs, Tettye tér 9.) szállítása. 
 
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: 
 Új eszközök beszerzése és Ajánlatkérő székhelyére (7625 Pécs, Tettye tér 9.) szállítása az 
INTERREG HUHR/1901/2.1.2/0061 azonosító számú projekt keretében. 
 
c) Feladatleírás, műszaki tartalom: 
 

1.  Új Bresser National Geographic készlet: 50/360 AZ teleszkóp és 40x-640x 
mikroszkóp 

 
Teleszkóp: 
Mechanika: azimutális 
Fókusz: 360 mm 
Átmérő: 50 mm 
 
Mikroszkóp: 
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Nagyítás: 40x-640x 
Világítás: LED világítás 
 
Mennyiség: 1 db készlet (1 db teleszkóp, 1 db mikroszkóp) 
 

2. Új Bresser Spezial Astro SF 15x70 távcső 
 
Nagyítás: 70x 
Kivitel: kétszemes 
Frontlencse átmérő: 70 mm 
Egyéb: gumiborítás, állvány menet 
 
Mennyiség: 2 db 
 

3. Új Visocolor „School”vízvizsgálati koffer 
Tesztek típusa: kolorimetria, titrimetria 
Mérhető vízparaméterek: ammónium, foszfát, nitrát, nitrit, összkeménység, pH 
Egyéb: hordkoffer habszivacs betéttel 
 
Mennyiség: 1 db 
 

4.  Új Soundbar 
 
Hangtovábbítás: vezeték nélküli (Bluetooth) 
Maximális teljesítmény: min. 90 W 
Csatornák száma: 2  
Bemeneti csatlakozók: aux, optikai 
Tartozékok: fali tartó, tápkábel 
 
Mennyiség: 1 db 
 

5. Új Távirányító lézeres mutatópálcával 
 
Portok: USB 
Hatótávolság: min. 10 m 
Egyéb: lézer pointer, Plug and Play 
 
Mennyiség: 2 db 
 

6.  Új Hordozható hangfal JBL 
 
Kivitel: kültéri, vízálló (IP67), porálló 
Kapcsolódás: Bluetooth 
Akkumulátor: Li-ion 
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Teljesítmény: min. 10 W 
Frekvenciaátvitel: min. 65-20000 Hz 
 
Mennyiség: 1 db 
 

7. Új Görgős laptop/projektor tartó állvány 
 
Váz anyaga: fém 
Kivitel: görgős, állítható magasság 
Tartó polc: 2 db (1 db laptop, 1 db projektor egyidejű tartására alkalmas) 
 
Mennyiség: 1 db 
 
Jelen ajánlatkérés oszthatatlan szolgáltatásra irányul, függetlenül attól, hogy a vállalás 
több eszközt foglal magába. 
 
 
d) A teljesítés határideje: 2022. december 5. 
 
 e) A teljesítés helye: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (7625 Pécs, Tettye tér 9.). 
 
f) 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.  
 
Jótállás: 
Ajánlattevő köteles a megajánlása szerinti év/hónap időtartamú jótállást vállalni, ami nem 
lehet kevesebb a fogyasztókra vonatkozó   jogszabályban  meghatározottnál.  Az bútorokra 
vonatkozó jótállási idő a teljesítésigazolás átadásának időpontjától kezdődik. 
 
g) A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
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Ajánlattevő  a szerződés teljesítésének Ajánlatkérő általi elismerését követően,  a kiadott 
teljesítésigazolás alapján 1 db számla benyújtására jogosult. 
A számlán fel kell tüntetni a következő megjelölést: INTERREG HUHR/1901/2.1.2/0061 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő 
előleget nem fizet. 
A benyújtott számla annak kézhezvételét követő 30 napon belül kerül kiegyenlítésre 
átutalással. 
A vételár magába foglalja a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget, 
beleértve a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot és az Ajánlatkérő 
székhelyére (7625 Pécs, Tettye tér 9.) történő szállítás költségét. 
 
Ajánlatkérőnek az államháztartási szabályok alapján a vállalási árat az adott költségvetési 
évben ki kell fizetnie. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő által elfogadott 
teljesítésről kiállított számláját legkésőbb 2022.12.10-ig át kell adnia Ajánlatkérő 
részére, a tárgyévben történő kifizetés érdekében.  
Ajánlatkérő, Ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítésből, valamint számla 
határidőn túli megküldéséből eredő, kárainak érvényesítésére jogosult Ajánlattevővel 
szemben. Ajánlatkérő kizárja továbbá felelősségét Ajánlattevő felróható késedelmes 
teljesítésből, valamint számla határidőn túli megküldéséből eredő  fizetési késedelem 
esetére. 
 
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 a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság címére 
eljuttatni (7625 Pécs, Tettye tér 9.).  
Határidő: 2022. november 9., mely határidőig legalább egy módon (elektronikusan vagy 
postai úton) az ajánlatnak be kell érkeznie.  
 
i) Az ajánlatok elbírálásának szempontja:  nettó legalacsonyabb ajánlati ár  
 
j) A szerződéskötés/megrendelés várható időpontja:  
Érvényes ajánlat(ok) esetén, tervezetten az ajánlat benyújtásának határidejét követő 2 
munkanapon belül. 
Ajánlatkérő fenntartja a jogát hogy a jelen ajánlati eljárástól, annak bármely szakaszában, 
elálljon. Ajánlatkérő elállása nem keletkeztet kár- vagy költségtérítésre jogcímet 
Ajánlattevő számára a szerződéskötés elmaradása esetén sem. 
 
Egyéb információk: 

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

 Ajánlattevőnek meg kell felelnie a feladat ellátásához szükséges szakmai 
feltételeknek. 
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 Az ajánlatnak tartalmazni kell az alábbit: 1. Ajánlati lap 
 Az ajánlatot az ajánlati lapon cégszerűen aláírva, egy példányban, zárt borítékban 

vagy e-mailben kell benyújtani. 
 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 Ajánlatadó alvállalkozói szerződéseinek tartalmára, összegére és kifizetéseire 
vonatkozó alátámasztó dokumentumok bekérésére, melyek rendelkezésére 
bocsátása a teljesítésigazolás feltétele.  
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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 telefaxszáma/e-mail címe: ……………………................................... 
Ajánlattevő kapcsolattartója: ……………………………………………………... 
 
2. Az ajánlat tárgya: 
Eszközök beszerzése és Ajánlatkérő székhelyére (7625 Pécs, Tettye tér 9.) szállítása az 
INTERREG HUHR/1901/2.1.2/0061 azonosító számú projekt keretében. 
 

3. Vállalt jótállási idő: ……….. hónap/év 
 
4. Vállalási ár: 
 

Ajánlatkérés tárgya 
ajánlatkérő b.)-e.) 

pontjában foglaltaknak 
megfelelően 

Mennyiség 
(db)  

Nettó egység 
ár (Ft/db) 

Összesen 
nettó ár (Ft) 

Áfa Összesen 
bruttó ár (Ft) 

Új Bresser 
National 
Geographic 
készlet 

1     

Új Bresser 
Spezial Astro SF 
távcső 

2     

Új Vízvizsgálati 
koffer 

1     

Új Soundbar 1     
Új Távirányító 
lézeres 
mutatópálcával 

2     

Új Hordozható 
hangfal 

1     

Új Görgős 
laptop/projektor 
tartó állvány 

1     
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Mindösszesen 
vételár: 

     

 
 

5. Ajánlat érvényességi ideje: 2022. ……………………. 
 

6. Nyilatkozom, hogy a feladat teljesítését alvállalkozó bevonásával látom el:  
 Igen 
 Nem 
 
Alulírott Ajánlattevő kijelentem, hogy a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
……………..   iktatószámú 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. 
 
 
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, hogy személyes adatait 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.  
Ajánlattevő nyilatkozik továbbá, hogy a jelen beszerzési eljárásban  nevesített 
kapcsolattartónak  vagy bármely, az eljárás során az érdekében közreműködő  érintettnek 
a személyes adatai kezelésére, feldolgozására vonatkozó hozzájárulással rendelkezik. 
 
Kelt: ……………………………….. 
 
……...……………………………(aláírás) 
……...……………………………(név) 
……………………..(beosztás 

 


