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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Tárgy: Ajánlatkérés „Terem és sportrendezvény helyszín biztosítása” tárgyban az EFOP-1.12.1-172017-00009 projekt keretében
Iktatószáma: E1121/TER/18/019/1
Ügyintéző: Nagy Lívia Jolán
Mellékletek: 1. sz. felolvasólap, 2. sz. részletes ártáblázat

Tisztelt Ajánlattevő!
A Magyar Cserkészszövetség, mint Ajánlatkérő ezúton kéri fel ajánlattételre a Tisztelt Ajánlattevőt (a
továbbiakban: Ajánlattevő) a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott „Terem és sportrendezvény
helyszín biztosítása” tárgyában történő ajánlattételre, az ajánlattételi felhívásban meghatározottak
szerint, és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.
1. Projektkód:
EFOP-1.12.1-17-2017-00009
2. Projekt címe:
„Lépj át a határaidon!”
3. Ajánlatkérő neve, címe, kapcsolattartó e-mail címe:
Magyar Cserkészszövetség (1025 Budapest, Tömörkény u. 3/A), nagy.livia@mcssz.hu
4. Beszerzési eljárás tárgya, megnevezése:
„Terem és sportrendezvény helyszín biztosítása”
5. Beszerzési eljárás fajtája, CPV-kód:
kbt.-n kívüli beszerzési eljárás, a Kbt. 5. § értelmében
70310000-7 Épület-bérbeadási vagy -eladási szolgáltatások, valamint 92620000-3 Sporttal
kapcsolatos szolgáltatások
6. Megvalósítandó tevékenység célja:
A projekt keretében szervezett események megfelelő megvalósításához, valamint a projekt
keretében megvalósuló programok támogatására szolgáló, megfelelő méretű termek és egyéb
rendezvényhelyszínek biztosítása kiemelten sportesemények, sportrendezvények, sportversenyek
lebonyolításához.
7. Megvalósítandó tevékenység célcsoportja:
8-25 év közötti Kárpát-medencei magyar fiatalok valamint önkéntes vezetők.
8. Tevékenység leírása, beszerzés mennyisége:
Terembérlet és sportrendezvény helyszín bérlet
A feltüntetett terembérleti, illetve egyéb sportrendezvény helyszín
kategóriákhoz megajánlott árainak meghatározásakor kérjük
figyelembe venni az összes járulékos költséget (takarítás,

EFOP-1.12.1-17-2017-00009 „Lépj át a határaidon”

közüzemi díjak, felügyelet, jogszabályból eredő kötelezettség, stb.), amelyek a megajánlott
ajánlati ár részét kell, hogy képezzék.
A rendezvény helyszínének a következő feltételek valamelyikének kell megfelelnie: nevelési és oktatási
intézmény vagy köznevelési intézmény vagy felsőoktatási intézmény vagy szálloda rendezvényterme
vagy konferencia-, és rendezvényközpont vagy rendezvényház vagy csarnok vagy múzeum vagy
művelődési ház/ kulturális központ.
Kiválasztási szempontok között elsődleges a környezettudatosság: a helyszínekkel szemben elvárás,
hogy tömegközlekedéssel jól megközelíthetőek, így tömegközlekedési megállótól max. 1km-en belül
elhelyezkedőek és akadálymentesek legyenek, továbbá rendelkezzenek ingyenes parkolási
lehetőséggel, kerékpártárolóval, feltétel továbbá a mindenkori külső hőmérsékleti viszonyoknak
megfelelő hűtési-fűtési rendszer üzemszerű működése.
Helyszín biztosítása tornaterem (db / óra):
-

Sportrendezvények lebonyolítására legyen alkalmas
A rendezvény idejére kizárólagos használat lehetséges
Standard kézilabda pálya méretű terem, parkettás vagy linóleumos borítással
Stabilan rögzített, kézilabda pályához illeszkedő méretű kapuk, hálóval felszerelve
Mobil kapuk és egyéb sporteszközök felállításának lehetősége
Legalább 50 gyermek egyidejű befogadására alkalmas legyen
Öltöző, zárható szekrényekkel vagy külön biztonsági szolgálattal a rendezvény idejére
Mosdó (külön férfi és női)
Hideg-melegvizes zuhanyzási lehetőség, külön férfi és női fürdőkkel
Éjszakai (20 óra és reggel 6 óra között) bérlési lehetőség

Helyszín biztosítása uszoda (db / óra):
-

Legalább 25 m-es medence, legalább 6 külön úszósávval
A rendezvény idejére kizárólagos használat lehetséges
Külön gyermekmedence, ahol egyidőben legalább 10 gyermek tartózkodása lehetséges
Úszósapka kötelező használata esetén úszósapka bérlés lehetősége (nem szükséges
tartalmaznia az árnak)
50 főnként 1 darab, megfelelő képesítéssel rendelkező úszómester biztosítása
Mosdó (külön férfi és női)
Hideg-melegvizes zuhanyzási lehetőség, külön férfi és női fürdőkkel
Öltöző, zárható szekrényekkel vagy külön biztonsági szolgálattal a rendezvény idejére
Éjszakai (20 óra és reggel 6 óra között) bérlési lehetőség

Helyszín biztosítása sportpálya (db / óra):
-

Atlétika pálya, amelynek felülete fű, műfű vagy rekortán borítású
400 m-es síkfutás futópálya, amelynek felülete rekortán vagy salak borítású
Legalább 100 fő egyidejű befogadására alkalmas
A rendezvény idejére kizárólagos használat lehetséges
Mobil kapuk és egyéb sporteszközök felállításának lehetősége
Rendelkezik állandó büfészolgáltatóval vagy annak ideiglenes biztosítása
megoldható
Öltöző, zárható szekrényekkel vagy külön biztonsági szolgálattal a
rendezvény idejére
Mosdó (külön férfi és női)
Hideg-melegvizes zuhanyzási lehetőség, külön férfi és női
fürdőkkel
Éjszakai (20 óra és reggel 6 óra között) bérlési lehetőség
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Helyszín biztosítása 25 fő-ig (db / óra):
-

-

Szakmai előadások, tréningek megtartására alkalmas, klimatizált, széksoros elrendezéssel
berendezett előadóterem (amely elrendezése igény szerint átalakítható iskolapados, U-alakú
vagy szigetszerű elrendezéssel), előadói asztal kialakítási lehetőséggel.
Internetkapcsolat: min. 1 Mbit/s, wifi hálózat vagy LAN-kábel
projektor és vetítővászon, flipchart
regisztrációhoz a terem előtt 1 db asztal és 2 db szék biztosítása
tömegközlekedéssel jól megközelíthető helyen, lehetőség szerint természetes fénnyel is
megvilágítható teremben
Catering bekészítésének fizikai lehetősége a teremben

Helyszín biztosítása 26-50 fő-ig (db / óra):
-

-

Szakmai előadások, képzések, workshopok megtartására alkalmas, klimatizált, széksoros
elrendezéssel berendezett előadóterem (amely elrendezése igény szerint átalakítható
iskolapados, U-alakú, szigetszerű, vagy körasztalos elrendezéssel), előadói asztal kialakítási
lehetőséggel.
Internetkapcsolat: min. 1 Mbit/s, wifi hálózat vagy LAN-kábel
projektor és vetítővászon, flipchart
tömegközlekedéssel jól megközelíthető helyen, lehetőség szerint természetes fénnyel is
megvilágítható teremben

-

regisztrációhoz a terem előtt 1 db asztal és 2 db szék biztosítása

-

Ingyenes parkolóhely biztosítás legalább 3 autó részére

-

Catering bekészítésének fizikai lehetősége a teremben

Helyszín biztosítása 51-100 fő-ig (db / óra):
-

-

-

Szakmai előadások megtartására alkalmas, klimatizált, széksoros elrendezéssel berendezett
előadóterem (amely elrendezése igény szerint átalakítható iskolapados, U-alakú, szigetszerű,
vagy körasztalos elrendezéssel), előadói asztal kialakítási lehetőséggel.
Internetkapcsolat: min. 1 Mbit/s, wifi hálózat vagy LAN-kábel
A terem adottságának megfelelő projektor és vetítővászon, flipchart,
A terem adottságának megfelelő hangosítás: a terem nagyságához igazodó hangtechnika
kiépítése, üzemeltetése és bontása: min. 4 db, 100 Watt/db hangfal, min. 3 db mikrofon
(vezetékes, URH vagy mikroport), keverőpult, erősítő (vezetékes mikrofonok esetén állvány), 1
fő technikus
Rendezvényenként 1 db VIP szoba (10 fő elhelyezésére, zárható helység létszámnak
megfelelően asztalokkal és székekkel ellátva).
Regisztrációhoz a terem előtt 1 db asztal és 2 db szék biztosítása
Őrzött ingyenes ruhatár biztosítása és ingyenes parkolási lehetőség, de minimum 5 db
ingyenes parkoló a rendezvény teljes időtartama alatt.
Tömegközlekedéssel jól megközelíthető helyen, lehetőség szerint természetes fénnyel is
megvilágítható teremben
Catering bekészítésének fizikai lehetősége külön helyiségben, illetve a használandó
terem előtti folyosórészen

Helyszín biztosítása 101-300 fő-ig (db / óra):
-

Szakmai előadások megtartására alkalmas, klimatizált, fix
széksoros elrendezéssel berendezett előadóterem, vagy
olyan nem fix széksoros előadóterem, amely elrendezése
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-

-

igény szerint iskolapados, U-alakú, szigetszerű, vagy körasztalos elrendezéssel átalakítható,
előadói asztal kialakítási lehetőséggel.
Internetkapcsolat: min. 1 Mbit/s, wifi hálózat vagy LAN-kábel
A terem adottságainak megfelelő projektor és vetítővászon, flipchart
A terem adottságainak megfelelő a terem nagyságához igazodó hangtechnika kiépítése,
üzemeltetése és bontása: min. 4 db, 100 Watt/db hangfal, min. 3 db mikrofon (vezetékes, URH
vagy mikroport), keverőpult, erősítő (vezetékes mikrofonok esetén állvány), 1 fő technikus
Rendezvényenként 1 db VIP szoba (10 fő elhelyezésére, zárható helység létszámnak
megfelelően asztalokkal és székekkel ellátva).
Rendezvényenként 1 db stábszoba (10 fő elhelyezésére, zárható helység létszámnak
megfelelően asztalokkal és székekkel ellátva).
Regisztrációhoz a terem előtt 1 db asztal és 2 db szék biztosítása
Őrzött ingyenes ruhatár biztosítása és ingyenes parkolási lehetőség, de minimum 5 db ingyenes
parkoló a rendezvény teljes időtartama alatt.

-

Tömegközlekedéssel jól megközelíthető helyen, lehetőség szerint természetes fénnyel is
megvilágítható teremben

-

Catering bekészítésének fizikai lehetősége külön helyiségben

Helyszín biztosítása 301 főtől (db / óra):
-

-

-

Szakmai előadások megtartására alkalmas, klimatizált, fix széksoros elrendezéssel
berendezett előadóterem, vagy olyan nem fix széksoros előadóterem, amely elrendezése igény
szerint iskolapados, U-alakú, szigetszerű, vagy körasztalos elrendezéssel átalakítható, előadói
asztal kialakítási lehetőséggel.
Internetkapcsolat: min. 1 Mbit/s, wifi hálózat vagy LAN-kábel
Rendezvényenként 1 db stábszobával (20 fő elhelyezésére, létszámnak megfelelően
asztalokkal és székekkel ellátva).
Rendezvényenként 1 db VIP szoba (20 fő elhelyezésére, zárható helység létszámnak
megfelelően asztalokkal és székekkel ellátva).
A terem adottságainak megfelelő hangosítás, azaz terem nagyságához és elrendezéséhez
igazodó, visszhang- és torzulásmentes hangtechnika kiépítése, üzemeltetése és bontása: min.
6 db, 200 Watt/db hangfal, min. 6 db mikrofon (vezetékes, URH vagy mikroport), keverőpult,
erősítő (vezetékes mikrofonok esetén állvány), 2 fő technikus
Regisztrációhoz a terem előtt 1 db asztal és 2 db szék biztosítása
Őrzött ingyenes ruhatár biztosítása és ingyenes parkolási lehetőség, de minimum 10 db
ingyenes parkoló a rendezvény teljes időtartama alatt.
Catering bekészítésének fizikai lehetősége külön helyiségben

9. Szerződés típusa, időtartama
Vállalkozási keretszerződés
A szerződés megkötésétől 2020. december 31-ig.
10. Teljesítés helye
Ajánlatkérő székhelye, valamint Magyarország megyeszékhelyei és
ezekhez közel eső települések. Előzetes egyeztetést követően,
egyedi esetben – és mindkét fél kölcsönös, jegyzőkönyvben foglalt
jóváhagyásával – Magyarország szomszédos EU tagállamaiban
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(Szlovénia, Ausztria, Szlovákia, Románia, Horvátország) azok magyar lakta településein is
megvalósulhat a szolgáltatás.
11. Szerződés teljesítésének folyamata
Ajánlattevő keretszerződést az eseti megrendelések alapján teljesít.
Az eseti megrendeléseket a projekt projektmenedzsere vagy általa kijelölt személy elektronikus úton
küldi meg Ajánlattevőnek. A megbízási keretszerződés alapján az ajánlatkérő a keret erejéig eseti
megrendelések leadására jogosult, de nem köteles.
Egy eseti megrendelő akár több eseményhez kapcsolódóan is tartalmazhat megrendeléseket.
Az eseti megrendelők minden esetben tartalmazzák:
•

megrendelt tétel megnevezése, darabszáma, ára;

•

esemény helyszíne és időpontja;

•

lebonyolításhoz kapcsolódó egyéb, lényeges információk;

Ajánlatkérő a megrendelést legalább 15 naptári nappal (200 résztvevőnél nagyobb esemény előtt
30 nappal) az esemény napja előtt köteles Nyertes Ajánlattevővel közölni. E határidő rövidülhet,
amennyiben ahhoz a felek kölcsönös, írásbeli hozzájárulással beleegyeznek. Nyertes
Ajánlattevőnek a megrendelés elfogadására (visszaigazolására) 2 nap áll rendelkezésére. E
határidőktől a felek közös beleegyezése alapján Ajánlatkérő javára eltérés lehetséges.
Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
A szerződéskötés, a teljesítés és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). A fizetés banki
átutalással, utófinanszírozással történik. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az eseti megrendelés alkalmával az eseti megrendelőben foglalt feladat elvégzését követően
Ajánlattevő teljesítésigazolást állít ki.
Ajánlattevő a díjakra az erről szóló teljesítésigazolást követően kiállított és az Ajánlatkérő által
befogadott számla ellenében jogosult, amelynek fizetési határideje a befogadott számla
kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári nap.
12. Rendelkezésre álló keretösszeg:
Összesen bruttó 10 000 000,- Ft
Ajánlatkérő a keretösszeg felhasználására, illetve minimum lerendelésre nem vállal kötelezettséget.
13. Alkalmassági követelmények:
-

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől
visszafelé számított utolsó három üzleti évben legalább összesen nettó 5.000.000,- Ft, az
ajánlatkérés tárgya (terem és sportrendezvény helyszín biztosítása) szerinti
árbevétellel. Az alkalmassági feltételek teljesítéséről az 1. sz. melléklet szerint
nyilatkozni szükséges.

-

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem áll az 1. sz.
mellékletben felsorolt kizáró okok hatálya alatt.
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14. Értékelés szempontrendszere:
Az ajánlat értékelésének szempontja: a legalacsonyabb ellenszolgáltatás bruttó összege a
felolvasólap szerint. Az ajánlat értékelésének módszere: sorba rendezés.
Felhívom figyelmét arra, hogy a Ptk. 6:75. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő a jelen felhívásban
meghatározott eredményhirdetési időpontot követő harminc napig marad kötve ajánlatához.
Tájékoztatom továbbá, hogy
- jelen árajánlatkéréssel szerződéskötési kötöttséget az ajánlatkérő nem vállal, a Ptk. 6:74. § (2)
bekezdése alapján a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés
megkötését megtagadhatja,
- jelen versenyeztetési eljárás nem a Ptk. 6:76. § szerinti árra vonatkozó versenyeztetési eljárás,
a szerződés a nyertes kihirdetésével az elért áron nem jön létre automatikusan,
- az ajánlattétel során az ajánlatkérő biztosíték adására nem tart igényt,
- olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető
érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető
kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek,
- az ajánlatkérésre nem a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján kerül sor,
ezért az ott meghatározott rendelkezéseket az ajánlatkérő a jelen ajánlatkérés esetén
önkéntesen sem alkalmazza,
- az ajánlattételre felkért ajánlattevők konzorciumban is tehetnek ajánlatot, olyan ajánlattevővel,
akit az ajánlatkérő nem hívott fel ajánlattételre,
Kérem, hogy a mellékelt Felolvasólapon rögzítettek alapján adja meg egyösszegű nettó és bruttó
vállalkozási díját is árajánlatában.
15. Fenntartott jogok
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy


az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben
-

a benyújtott ajánlatok egyike sem felelt meg a jelen kiírásban foglalt feltételeknek,

-

az ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő
cselekményt követett el, és az Ajánlatkérő ezen okból kifolyólag az eljárás
érvénytelenítéséről döntött,

-

nem érkezett a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő
ajánlat,

-

az eljárás megkezdését követően Ajánlatkérő által előre nem látható és
elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a keretszerződés
megkötésére, illetőleg a keretszerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne
képes,

-

az ajánlatkérést a benyújtási határidő előtt visszavonja, melyről az ajánlatkérés
közlésével megegyező helyeken és módon az ajánlattételi határidő lejárta előtt
értesítést küld.

-

Ajánlatkérő jogosult az eljárástól annak bármelyik időpontjában indokolás
nélkül visszalépni, továbbá nem köteles az eljárás alapján
keretszerződést kötni. Az ajánlattétellel kapcsolatos
költségeket minden esetben ajánlattevők viselik.



tárgyalást tartson.
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16. Ajánlatok benyújtásának címe és módja, ajánlattételi határidő
Az ajánlat beérkezésének határideje: 2018. május 3. (csütörtök) 16.00 óra
Az ajánlat beérkezésének módja: elektronikusan, 1. sz. melléklet cégszerű aláírással ellátva,
szkennelt formában, a 2. sz. melléklet excel formában e-mailben az alábbi címre:
nagy.livia@mcssz.hu
Ajánlat részeként benyújtandó dokumentum:
-

1. sz. melléklet Felolvasólap, 2. sz. melléklet kitöltött ártáblázat

Határidőben beérkezettnek kizárólag abban az esetben tekintendő az ajánlat, ha az a fent megjelölt
határidőben elektronikusan (e-mailben), valamennyi mellékletével együtt beérkezik az ajánlatkérő
fentiekben megjelölt e-mail címére.
Az e-mail tárgyában kérjük, tüntesse fel az alábbiakat: Ajánlat EFOP-1.12.1 „Termek
biztosítása”
Az ajánlattétel nyelve magyar, továbbá az eljárás során minden eljárási cselekmény és
kommunikáció kizárólag magyar nyelven történik. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem
nyújtható be.
17. Ajánlati kötöttség
Az ajánlattételi határidőtől számított 30 naptári nap.

Budapest, 2018….

................................................
Magyar Cserkészszövetség
Pótor József
országos ügyvezető elnök
Megbízó
p.h.

