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AJÁNLATKÉRÉS
egyszerű beszerzési eljáráshoz
2015. évi CXLIII. törvény 15.§. (1) bekezdés b) pontszerinti 15 millió forintot el nem érő
szolgáltatásnyújtás

„Monitoring szabályzat (melynek része az eszközökre készítendő szervízprotokoll)
valamint indikátorszámítási szabályzat”
ELŐZMÉNYEK:
Ajánlatkérő a "GINOP-7.1.2 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése" tárgyú pályázati felhívás alapján pályázatot nyújtott be, melyre GINOP 7.1.2-15-2016-00007 számú támogatási szerződést kötött az Irányító Hatósággal.
A fejlesztés célja, hogy természetjárás tág értelmezésével, a természetben megvalósuló, környezetbarát szabadidős tevékenységek integrált kapcsolatrendszerét hozza létre. Mindez öt járásmód fejlesztését öleli fel (gyalogos, kerékpáros lovas, vitorlás, kenus), hozzájárulva Magyarországon az országos hálózatok kiépítésével az aktív és ökoturizmus kínálatának bővítéséhez. A
megvalósuló fejlesztések minden korosztály számára megteremtik Magyarország megismerésének, biztonságos bejárhatóságának lehetőségét. A tematikus utak, hálózatok fejlesztésének alappillére, hogy a teljes nyomvonal fejlesztése egységesen, rendszerszerűen valósuljon meg, és ezáltal járuljon hozzá a turisztikai szezon meghosszabbításához, a vendégszám növekedéséhez. A fő
cél, hogy a tematikus út piacképes termékké tudjon válni. A hálózatok kialakulásának alapvető
feltétele az egységes tematika és az ezt kiegészítő, a bejárhatósághoz igazodó, azonos típusú és
minőségi színvonalú szolgáltatáskínálat.
A fejlesztés a Magyar Vitorlás Szövetség (mint konzorcium-vezető) és a Magyar Vitorlás Akadémia NKft. konzorciumában valósul meg. A pályázat teljes összege: nettó 799.997.000,- HUF.
A) AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA, E-MAIL ÉS HONLAP CÍME:

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft.
8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8.
Holczhauser András ügyvezető
Telefon:
+36 1 460 6925
E-mail:
ginop@hunsail.hu
B) ELVÉGZENDŐ FELADATOK:
Az előzményekben ismertetett projekt kapcsán a fenntartási időszakra vonatkozóan az alábbi
szabályzatok elkészítése, valamint a szabályzatok aktualizálása a fenntartási időszak alatt az
ajánlatkérő kérésének megfelelően:
• indikátor mérési, nyilvántartási és jelentési szabályzat,
o mind a hagyományos (papír, vagy egyéb írott/nyomtatott dokumentum) látogatószámmérés
o mind a kártyarendszeren alapuló látogatószámmérés
• monitoring szabályzat
o ezen szabályzat részét képezi a beszerzett eszközök kiterjesztett jótállásának illetve az ehhez kapcsolódó szerviz-protokoll szabályzat
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A projekt fenntartási időszaka : 2019. október 1. – 2024. október 1.
A szabályzatok ki kell elégítsék a :
• 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
• a GINOP 7.1.2-15-2016-00007 számú támogatási szerződés
• az ajánlatkérő stratégiájának
• valamint az Irányító Hatóság honlapján közzétett
dokumentumok feltételeit. • 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeleten kívüli egyéb dokumentumok
az alábbi linken találhatók :
https://www.dropbox.com/sh/hwzk9488gm5zqr1/AADu3br1PIKYXNdnScFbKil8a?dl=0
C) A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE, HELYE:
A teljesítés határideje : szerződéskötéstől számított 15, azaz tizenöt naptári nap.
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: Ajánlatkérő telephelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út
1-3. IV. emelet 402.
Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő cég nevét, címét, adószámát, kapcsolattartási adatokat. ajánlati árat, valamint a vállalt teljesítési határidőt.
D) AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF).
E) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi, meghiúsulási kötbér, az alábbiak szerint:
1. Késedelmi kötbér mértéke alapja a nettó vállalkozói díj, maximuma a kötbéralap 30 %-a (30
napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani)
2. Meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozói díj 20 %-a.
A kötbér érvényesítése a vállalkozói díjba történő beszámítással történik. A Megrendelő a teljesítésigazolásba köteles rögzíteni a késedelem tényét és időtartamát. Amennyiben a kötbér a vállalkozói díjba történő beszámítással nem érvényesíthető, a Vállalkozó a kötbért a Megrendelő
írásbeli felszólítására és cégszerűen kiállított és aláírt számla ellenében tíz (10) napon belül a
Megrendelő jelen szerződés szerinti bankszámlájára való átutalással köteles rendezni.
F) RÉSZAJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉG:
Ajánlattevő a részajánlat-tétel lehetőségét kizárja. A részajánlat-tétel kizárásának indoka: a szolgáltatás természete – sem a szakmai, sem a végrehajtás-felügyleti feladatokat tekintve – nem
teszi lehetővé a szolgáltatás részekre bontását. A szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a
közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
Többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetőségét Ajánlatkérő kizárja.
G) AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA:
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Legkedvezőbb ajánlati ár.
H) AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ, AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME ÉS A BENYÚJTÁS MÓDJA:
Ajánlattételi határidő: 2018. június 8. 12. óra.
Az árajánlatokat kérjük a Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft ügyvezetőjének címezve, a
ginop@hunsail.hu email címre eljuttatni, melyek beérkezésről az ajánlatkérő email útján
visszaigazolást küld
J) AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE:
Az ajánlat kizárólag magyar nyelven nyújtható be.
J) AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG MINIMÁLIS IDŐTARTAMA: 30 NAP
K) EGYÉB ELŐÍRÁSOK:
1. A szerződés Európai Uniós támogatásból valósul meg: GINOP-7.1.2-15-2016-00007, „A Balaton-parti, a Balaton-környéki és egyéb tavak partján fekvő kikötők eszköz és szolgáltatásfejlesztése projekt során”.
2. Ajánlatkérő a szerződés megkötését megtagadhatja (Ptk. 6:74. § (2) bekezdés).
3. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli.
4. Ajánlattevőnek csatolnia kell:
- a kötelezettségvállalásra jogosult aláírási címpéldányát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az
ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
5. A támogatás felhasználásával kapcsolatos minden ellenőrzést a Nyertes Ajánlattevő tűrni, az
ellenőrzés sikerességét elősegíteni köteles.
Tájékoztatjuk Önt, hogy Társaságunk a fenti tárgyú feladat ellátásra vonatkozóan további
árajánlatokat is bekért.
Bízunk benne, hogy sikerült felkeltenünk érdeklődését és megtiszteli társaságunkat azzal, hogy
árajánlatot ad. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy jelen beszerzés ajánlatkérő részéről nem jár
szerződéskötési kötelezettséggel!
Budapest, 2018. június 4.
Tisztelettel:

Imhof Gábor
projektvezető
Magyar Vitorlás Akadémia NKft

