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AJÁNLATKÉRÉS 

VEKOP-6.2.1-15-2016-00001 azonosító jelű „Újpest Kapuja térségmegújítási és 

városrehabilitációs projekt” rendezvényszervezés tevékenységének megszervezésére és 

végrehajtására 

 

 

Ajánlatkérő: Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány  

  1065 Budapest, Hajós utca 9. IV/16. 

 

 

Ajánlatkérés tárgya:  Európai uniós forrásból finanszírozott projekt keretében az 

akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok 

szervezése keretében megrendezésre kerülő rendezvények 

lebonyolítása  

 

Tisztelt Ajánlattevő! 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata sikeresen pályázott a VEKOP-6.2.1-15-

2016-00001 számú, „Újpest Kapuja városrehabilitációs és térségfejlesztési projektre”. A 

projekt megvalósításában Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány a Főpályázó 

konzorciumi partnereként vesz részt. 

 

A Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány a fentebb megjelölt projektben az 

akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok szervezése keretében 

megrendezésre kerülő rendezvények megszervezésére, lebonyolítására keres vállalkozót. 

 

A nyári szabadságolások és munkaszünetek miatt a legelső rendezvény legkorábban 2020 

őszén kerülhet megrendezésre. 

A rendezvénysorozat utolsó rendezvénye pedig 2022. szeptember 14-én kerülhet 

megrendezésre (a projekt hosszabbítása esetén az elszámolható időszak végét kell figyelembe 

venni) 
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A rendezvény helyszínei: Budapest  

Főváros IV. kerület közigazgatási területén  

belül található önkormányzati művelődési, 

kulturális intézmények, kiemelten az  

akcióterületen található Szociális Iroda és az  

egyéb ilyen típusú intézmények, valamint külső  

zöldterületi, közösségi terek a pályázat ezen költségsoron  

megjelenített összes értékének figyelembevételével 

(Keretösszeg került meghatározásra). 

 

Az ajánlatnak teljeskörűen tartalmaznia kell a rendezvényszervezéssel kapcsolatos 

valamennyi költséget az összes rendezvényre vonatkozóan a projekt megvalósítási idején 

belül. 

 

A vállalási díj fix rögzített átalánydíj, amely a Vállalkozó teljes költségét fedezi, beleértve 

valamennyi szolgáltatás-, anyag- és munkadíj költséget.  

 

További jellemzők: 

A rendezvények szakmai tartalma minden egyes rendezvény esetében a főpályázóval és a 

megbízóval előzetesen egyeztetett kell, hogy legyen és összhangban kell lennie a pályázat, 

valamint a rendezvény főcéljával.  

 

Az ajánlattétel során az alábbi paraméterek alapján kérjük az ajánlati összeget 

kalkulálni: 

 

- A projekt befejezéséig 10 rendezvény lebonyolítása 

- A programok lehetnek ifjúsági- és gyermek programok, kulturális programok, 

ünnepekhez kapcsolódó rendezvények, illetve a terepen dolgozó szociális 

munkásokkal és a projekt vezetéssel közösen meghatározott további programok. A 

kiválasztott programtípusok illeszkedjenek a Főpályázó és a Habitat programjaihoz 

tartalmilag. A közös programokat a Főpályázó és konzorciumi partnereinek 

rendezvényszervezőivel együttműködésben szükséges megszervezni. 

- A résztvevőknek az eseményeken juttatott szolgáltatás, a catering részletei, esetleges 

tárgyi adomány, emléktárgy kérdése a megvalósítás során kerül tisztázásra 

- Az események catering tartalma (étkezés, a tálaláshoz és felszolgáláshoz szükséges 

eszközök és személyzet biztosítása vállalkozó feladata) 

 

További elvárások: 

- A vállalkozó feladata az eseményen jelenléti ív és GDPR (adatvédelmi) nyilatkozatok 

aláíratása a résztvevőkkel, amelynek eredeti példányát a megrendelő részére az 

eseményt követő 2 munkanapon belül átadni szükséges. Az eseményen készített 

jelenléti ívnek formailag tartalmaznia kell a projekt azonosítóit, a részvevőkre 

vonatkozóan a jelenléti ívnek tartalmaznia kell a résztvevő nevét olvashatóan, 

valamint az aláírását.  
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Elvárt eredmény termék: 

 1 db rendezvény terv 

(programnaptár, mellette felsorolva, de  

nem rendezvényhez kapcsolva a lehetséges 

rendezvény tematikák) 

 alkalmanként 5 db fénykép a rendezvényről 

(jó minőségű, nagy felbontású, nyomdai felhasználásra 

alkalmas fénykép) 

 alkalmanként rövid – minimum 2500 karakteres, de maximum 1 oldalas - szöveges 

beszámoló a rendezvényről. A beszámoló a teljesítési igazolás részét képezi  

 amennyiben tartós élelmiszer csomagok, vagy háztartási kellékek kerülnek átvételre, 

akkor ezek átvételének dokumentációja 

 rendezvények dokumentációja 

 

 

Végteljesítés időpontja: 

 2022.09.14. (vagy a projekt megvalósítási idejének módosulása esetén a projekt 

befejezési határideje) 

 

A rendezvény helyszínei:  

 Budapest Főváros IV. kerület közigazgatási területén belül található önkormányzati 

művelődési, kulturális intézmények, különös tekintettel az akcióterületen található 

ilyen típusú intézményekre, valamint külső zöldterületi, közösségi terek. Különösen a 

Temesvári utca 4. szám alatt található FICAK Közösségi Térben, majd az Aradi u. 4-

ben kialakított közösségi helységekben. 

 

Tervezett megvalósítási időszakok és programtípusok: 

sorsz. megvalósítási időszakok programtípusok 

1. 2020.09.15-2021.03.14. kültéri/beltéri rendezvény I. 

2. 2020.09.15-2021.03.14. kültéri/beltéri rendezvény II. 

3. 2020.09.15-2021.03.14. kültéri/beltéri rendezvény III. 

4. 2021.03.15-2021.09.14. kültéri/beltéri rendezvény IV. 

5. 2021.03.15-2021.09.14. kültéri/beltéri rendezvény V. 

6. 2021.09.15-2022.03.14. kültéri/beltéri rendezvény VI. 

7. 2021.09.15-2022.03.14. kültéri/beltéri rendezvény VII. 

8. 2022.03.15-2022.09.14. kültéri/beltéri rendezvény VIII. 

9. 2022.03.15-2022.09.14. kültéri/beltéri rendezvény IX. 

10. 2022.03.15-2022.09.14. kültéri/beltéri rendezvény X. 

 

 

Az ajánlattevővel szemben támasztott feltétel:  

Az ajánlathoz csatolni kell:  

- mellékelt ajánlattételi lapot, 

- rövid cégbemutató, legfontosabb cégadatokkal és lehetőség szerint referenciákkal 

- nyilatkozat az ajánlati kötöttségről és a pályázati felhívásban 

(https://www.palyazat.gov.hu/doc/4385) szereplő tartalom megismeréséről.  
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Ajánlattétel végső határideje: 

2020. július 31.  

 

Az ajánlatokat a megadott határidőn belül e-mailben  

az alábbi címre kérjük eljuttatni: info@habitat.hu 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy azzal a szolgáltatóval kötünk szerződést, 

amely az adott szolgáltatói piacon a legjobb ár-érték arányt (vagyis 

azonos szakmai tartalmú ajánlatok esetén a kedvezőbb árat) ajánlja – kellő gondot 

fordítva az összeférhetetlenség elkerülésére – az átláthatóság és a potenciális ajánlattevőkkel 

való egyenlő elbánás elveivel összhangban és átlátható szervezetnek minősül. 

Az ajánlatok bontását követően minden pályázót értesítünk, a nyertes pályázót írásban értesítjük. 

A nyertes ajánlattevővel Keretszerződés kerül megkötésre.  

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy ajánlatkérésünk nem számít kötelezettségvállalásnak. 

 

 

Budapest, 2020. július 13. 

 

Füzesy Tamás 

Kuratóriumi elnök 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


