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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 táblák teljeskörű 
szerződésszerű megvalósítása, beleértve a grafikai tervezést, tördelést, nyomdai 
előkészítést és nyomdai kivitelezést, Ajánlatkérő által biztosított anyagok (szöveg, fotók, 
logók) alapján, valamint a tartószerkezetek kivitelezését, a helyszínre szállítást és a 
helyszíni telepítést is. 
 
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: 
Táblák teljeskörű szerződésszerű megvalósítása, beleértve a grafikai tervezést, tördelést, 
nyomdai előkészítést és nyomdai kivitelezést, Ajánlatkérő által biztosított anyagok 
(szöveg, fotók, logók) alapján, valamint a tartószerkezetek kivitelezését, a helyszínre 
szállítást és a helyszíni telepítést is az INTERREG HUHR/1901/2.1.2/0061 azonosító 
számú projekt keretében. 
 
c) Feladatleírás, műszaki tartalom: 
 

1. Feliratos fali tábla 
Méret: A3 
Tájolás: fekvő 
Anyag: alumínium szendvicslemez (dibond), 3 mm vastag 
Mennyiség: 2 db 
Rögzítés: 4 db furat, 4 csavar (rozsdamentes acél) 
Feladat: grafikai szerkesztés, gyártás, helyszíni telepítés (Pécs, Tettye tér 8.) 
Elhelyezés: kültéri 1 db, beltéri 1 db 
 
2. Irányító tábla 
Méret: 15x30 cm 
Tájolás: fekvő 
Anyag: alumínium szendvicslemez (dibond), 3 mm vastag 
Rögzítés: 75 cm hosszú, 30x30 mm színre fújt szögvasra rögzítve (rozsdamentes 
szegecs vagy csavar), hegyezett véggel  
Mennyiség: 10 db 
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Feladat: grafikai szerkesztés, gyártás, helyszíni telepítés (Pécs, Tettye tér 8. és 9.) 
Elhelyezés: kültéri 
 
3. Térkép 
Méret: 150 cm x 150 cm 
Anyag: PVC lemez, 5 mm vastag 
Mennyiség: 1 db 
Rögzítés: 4 db furat, 4 db csavar (rozsdamentes acél) 
Feladat: grafikai szerkesztés (DDNP működési területét ábrázoló térkép), gyártás, 
helyszíni telepítés (Pécs, Tettye tér 8.) - falra 
Elhelyezés: beltéri 
 
4. Logó 
DDNPI logó 
Méret: átmérő 1 m 
Anyag, paraméterek: 2 cm vastagságú, 3D habbetű 
Mennyiség: 1 db 
Feladat: grafikai szerkesztés, vágás, glettelés, csiszolás, színre festés, helyszíni telepítés 
(Pécs, Tettye tér 8.) - falra 
Elhelyezés: beltéri 
 
5. Névtáblák 
Műanyag tartókeretbe pattintható fém elemekre kasírozott feliratok. (Keret szélesség: 
15 cm, keret magasság: felső elem 6 cm + alsó elemek (3 cm) darabszámához igazodva. 
Vastagság 1 cm.) 
Felső elemek: 
szélesség: 15 cm 
magasság: 6 cm 
vastagság: 8 mm 
keresztmetszet: „M” alakú 
Alsó elemek:  
szélesség: 15 cm 
magasság: 3 cm 
vastagság: 8 mm 
keresztmetszet: U alakú 
 
Mennyiség (felső elem+alsó elem száma szerint): 
1+1: 9 db 
1+2: 3 db 
1+4: 1 db 
Rögzítés: keret – 4 db furat, 4 db csavar, felső és alsó elemek bepattinthatók 
Feladat: grafikai szerkesztés, gyártás, helyszíni telepítés (Pécs, Tettye tér 8.) - falra 
Elhelyezés: beltéri 
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6. PVC tábla 
Méret: 50x80 cm 
Tájolás: fekvő 
Anyag: PVC lemez, 5 mm vastag  
Mennyiség: 1 db 
Rögzítés: 4 db furat, 4 csavar (rozsdamentes acél) 
Feladat: grafikai szerkesztés, gyártás, helyszíni telepítés (Pécs, Tettye tér 8.) - falra 
Elhelyezés: beltéri 

 
7. Információs tábla „kicsi” 
Méret: 85x60 cm 
Tájolás: álló 
Anyag: alumínium szendvicslemez (dibond), 3 mm vastag, kerettel 
Rögzítés: 30x30 mm keresztmetszetű, 115 cm magasságú, színre fújt fém láb 2 db. 
Helyszínen talajba betonozással. 
Mennyiség: 4 db 
Feladat: grafikai szerkesztés, gyártás tábla, gyártás lábak, összeszerelés, helyszíni 
telepítés – gödörfúrás, betonozás, tereprendezés (Pécs, Tettye tér 8. és 9.). 
Elhelyezés: kültéri 
 
8. Információs tábla „nagy” 
Méret: 110x150 cm 
Tájolás: fekvő 
Anyag: alumínium szendvicslemez (dibond), 3 mm vastag, kerettel 
Rögzítés: 40x40 mm keresztmetszetű, 110 cm magasságú, színre fújt fém láb 2 db. 
Helyszínen talajba betonozással. 
Mennyiség: 1 db 
Feladat: grafikai szerkesztés, gyártás tábla, gyártás lábak, összeszerelés, helyszíni 
telepítés – gödörfúrás, betonozás, tereprendezés (Pécs, Tettye tér 9.) 
Elhelyezés: kültéri 
 
9. Szabvány tábla 
Tilos a dohányzás, Dohányzásra kijelölt hely 
Anyag: PVC, 5mm vastag 
Mennyiség: típusonként 1-1 db (összesen 2 db) 
Rögzítés: 4 db furat, 4 db csavar (rozsdamentes acél) 
Feladat: gyártás, helyszíni telepítés (Pécs, Tettye tér 8.) - falra 
Elhelyezés: kültéri 
 
10. Információs tábla 
Méret: A4 
Tájolás: fekvő 
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Anyag: alumínium szendvicslemez (dibond), 3 mm vastag 
Rögzítés: 4 db furat, 4 db csavar (rozsdamentes acél) 
Mennyiség: 1 db 
Feladat: grafikai szerkesztés, gyártás, helyszíni telepítés (Pécs, Tettye tér 8.) - falra 
Elhelyezés: kültéri 
 
11. Információs tábla 
Méret: 50x13 cm 
Tájolás: álló 
Anyag: alumínium szendvicslemez (dibond), 3 mm vastag 
Rögzítés: 4 db furat, 4 db csavar (rozsdamentes acél) 
Mennyiség: 2 db 
Feladat: grafikai szerkesztés, gyártás, helyszíni telepítés (Pécs, Tettye tér 9.) – 
ZöldPont iroda fa ablakkeretére 
Elhelyezés: kültéri 
 
12. Információs tábla 
Méret: 28x8 cm 
Tájolás: fekvő 
Anyag: alumínium szendvicslemez (dibond), 3 mm vastag 
Rögzítés: 4 db furat, 4 db csavar (rozsdamentes acél) 
Mennyiség: 1 db 
Feladat: grafikai szerkesztés, gyártás, helyszíni telepítés (Pécs, Tettye tér 9.) - falra 
Elhelyezés: kültéri 
 
13. Szabvány tábla - csúszásveszély 
Csúszásveszély szabvány figyelmeztető tábla (sárga, lábakon álló) 
Mennyiség: 3 db 
Feladat: beszerzés, helyszínre szállítás 
 
14. Földbe szúrható táblák 
Méret: A4 
Tájolás: álló 
Anyag: alumínium szendvicslemez (dibond), 3 mm vastag 
Rögzítés: 15x5 mm színre festett, hegyezett végű laposvasra rögzítve (szegecs vagy  
rozsdamentes acél csavar) 
Mennyiség: 10 db 
Feladat: grafikai szerkesztés, gyártás, helyszínre szállítás (Pécs, Tettye tér 9.) 
Elhelyezés: kültéri 

 
 
d) A teljesítés határideje: 2022. december 5. 
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 e) A teljesítés helye: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pintér-kert Arborétum 
(7625 Pécs, Tettye tér 9.) és Tettye Oktatási Központ (7625 Pécs, Tettye tér 8.) 
 
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.  
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.  
 
g) A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
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 vállalási ár magába foglalja a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget, 
beleértve a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot és a helyszíni 
telepítés 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 
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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. október 26., 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. 

 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.  

 Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy jelen beszerzés tárgya a 162/2020. (IV. 
30.) valamint a 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A nyertes 
ajánlattevővel történő szerződéskötés feltétele a Nemzeti Kommunikációs Hivatal 
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és a BVOP Központi Ellátási Főosztály jóváhagyása. Ajánlattevő tudomásul veszi, 
hogy a jóváhagyás hiányában Ajánlatkérőt a szerződéskötés / megrendelés 
elmaradása miatt semminemű felelősség nem terheli.
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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: 
Táblák teljeskörű szerződésszerű megvalósítása, beleértve a grafikai tervezést, tördelést, 
nyomdai előkészítést és nyomdai kivitelezést, valamint a tartószerkezetek kivitelezését, a 
helyszínre szállítást és a helyszíni telepítést is az INTERREG HUHR/1901/2.1.2/0061 
azonosító számú projekt keretében.  
 
 
3. 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) 

1. Feliratos fali tábla 2         
2.  Irányító tábla 10         
3.  Térkép 1         
4. Logó 1         

5. 
Névtáblák "1+1" 9         
Névtáblák "1+2" 3         
Névtáblák "1+4" 1         

6. PVC tábla 1         
7. Információs tábla "kicsi" 4         
8. Információs tábla "nagy" 1         
9. Szabvány tábla 2         
10. Információs tábla 1         
11. Információs tábla 2         
12. Információs tábla 1         
13. Szabvány tábla csúszásveszély 3         
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14. Földbe szúrható táblák 10         
Mindösszesen vállalási ár:           

 
4. Ajánlat érvényességi ideje: 2022. ……………………. 

 
5. 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 

 


