Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Műszaki leírás
a KÖFOP-2.2.6-VEKOP-18-2019-00001 azonosítószámú,
„Az információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és
hatékonyságának növelése” elnevezésű kiemelt projekt keretében
„Szakmai tevékenységet támogató rendezvények lebonyolítása” tárgyú
közbeszerzési eljáráshoz

1. ELŐZMÉNYEK, A BESZERZÉS HÁTTERE
A Kormány a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (továbbiakban:
KÖFOP) éves fejlesztési keretének (továbbiakban: ÉFK) megállapításáról szóló 1004/2016. (I.
18.) Korm. határozatban kiemelt projektként nevesítette a KÖFOP-2.2.6-VEKOP-18-201900001 azonosítószámú „Az információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és
hatékonyságának növelése” (továbbiakban: Projekt).
A KÖFOP ÉFK-ban a kutatási projekt vonatkozásában nevesített, a támogatási kérelem
benyújtására jogosult szervezet (és a projekt Kedvezményezettje) a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH). A NAIH teljes körű felelőssége a
megvalósítandó Projekt stratégiai, szakmai, valamint adminisztratív és pénzügyi irányítása. A
Projekt tervezett szakmai tevékenységeinek – alkalmazott kutatások, disszeminációs
tevékenységek végrehajtása - megvalósítását támogatandó szakmai, illetve a kötelező
nyilvánosság biztosítását szolgáló rendezvények kerülnek megrendezésre, a megvalósítás
időszakában. A kutatási projekt fizikai befejezésének legkésőbbi időpontja 2022. június 30-a,
amelyen belül tervezetten a projekt szakmai megvalósítására 2020. október és 2022. június
között kerül sor. Így a tervezett rendezvényekre 2020. december és 2022. június között kerül
sor.

2. A BESZERZÉS CÉLJA
A Projekt megvalósulását támogató szakmai rendezvények lebonyolítását, megvalósulását
támogató szolgáltatások nyújtása a KÖFOP-2.2.6-VEKOP-18-2019-00001 „Az
információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és hatékonyságának növelése” című
kiemelt projekthez kapcsolódóan.
A Projekt megvalósítása során a tervezett disszeminációs alapelvek érvényesülését az alábbi
rendezvények, események és eszközök fogják támogatni:
• Szakmai rendezvények: Az érintettek (célcsoportok, civil szervezetek) bevonását,
valamint a kutatás és a projekt eredményeinek disszeminálását célzó, országosan több
helyszínen, összesen 20 alkalommal, alkalmanként 20-30 fő részvételével
megrendezésre kerülő rendezvények.
• Tájékoztató felkészítő roadshow: Az adatkezelők munkáját segítő, országosan több
helyszínen, összesen 14 alkalommal, alkalmanként 150 fő részvételével megvalósuló
felkészítő rendezvénysorozat – országos információszabadság roadshow – keretében a
tájékoztatók összefoglaló bemutatása a célcsoport és az érintettek részére.
• Nemzetközi konferencia: A Projekt tématerületét érintően, kitekintő jelleggel hazai és
külföldi meghívott előadókkal megrendezésre kerülő szakmai konferencia. A kétnapos
nemzetközi konferencia célja a szakmai körök és a széles nyilvánosság számára az
információszabadság terén a hazai és nemzetközi szabályozási környezet és gyakorlat
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ismertetése. A nemzetközi konferencián résztvevők száma - a kétnapos rendezvényen
összesen - tervezetten minimum 200 fő.
Szakmai megvalósítást támogató fókuszcsoportos interjúk: A kutatási
tevékenységhez és a megvalósítandó szakmai eredményekhez kapcsolódóan civilek és
a célcsoport képviselőinek bevonását támogató, valamint a kutatás mentén létrejövő
szakmai eredmények visszacsatolását támogató fókuszcsoport 20 alkalommal,
alkalmanként 8-15 fő bevonásával.

A Projekt megvalósítása során a tervezett nyilvánosság biztosítását az alábbi rendezvények,
események és eszközök fogják támogatni:
• Projektnyitó rendezvény (konferencia), amely az érintettek bevonását és az
együttműködés megalapozását szolgálja, valamint a sajtó tájékoztatásának elsődleges
eszköze.
• Projektzáró konferencia, amely lehetőséget ad a résztvevők közvetlen tájékoztatására
a Projekt eredményeiről és amely során a célcsoportokon (érintetti körön) kívül az elért
eredményekről, keletkeztetett eredménytermékekről a sajtó tájékoztatása is egyidejűleg
megtörténik.

3. A BESZERZÉS TÁRGYA, RENDEZVÉNYEK PONTOS LEÍRÁSA,
ELVÉGZENDŐ FELADATOK
A Projekt megvalósítását támogatandó szakmai, illetve a nyilvánosság biztosítását szolgáló
rendezvényekkel összefüggésben Ajánlattevő a rendezvényhez kapcsolódó, jelen műszaki
leírásban részletezett rendezvény specifikus és általános - minden rendezvény tekintetében
elvárt - feltételek biztosítása mellett szervezi meg és bonyolítja le a tervezett rendezvényeket.
Ajánlattevő a rendezvényekhez az elvárt szolgáltatások biztosítása mellett a szükséges
szervezőkapacitást is biztosítja, amelyet a feladatokhoz igazodóan ajánlatában ad meg és a
szerződés teljesítése során ennek megfelelően számol el.
Vállalkozási szerződés keretében, egyedi megrendelésekkel – melyeket Ajánlatkérő minden
esetben legkésőbb 15 nappal az egyes rendezvények előtt megküld Nyertes Ajánlattevőnek - a
továbbiakban kifejtett szolgáltatások biztosítása valósul meg az alábbi rendezvényekre
vonatkozóan:

3.1 Nyitó rendezvény
Tervezett időpont: 2021. február-március
Leírás: A Projekt nyitó konferenciája egy félnapos rendezvény, mely az érintettek bevonását
és az együttműködés megalapozását szolgálja, valamint a sajtótájékoztatás elsődleges eszköze,
várhatóan 50 fő részvételével, Ajánlatkérő székhelyén.
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Ellátás és helyszín: 2 db kávészünet biztosítása tervezetten 50 fő részére.
A fentiek keretében a rendezvényen a résztvevők számára az alábbiak biztosítása szükséges:
Megnevezés

Tervezett/legfeljebb
létszám1

Mennyiség (db/fő)

Kávészünet II.

1 db

Kávészünet III.

1 db

Megnevezés

Mennyiség (db/nap)

Rendezvénytechnikai eszközök III.

1 db

Rendezvénytechnikai eszközök IV.

1 db

Rendezvényasszisztencia II.
Megnevezés
Rendezvényszervezői feladatok –
előkészítés I.
Rendezvényszervezői feladatok –
lebonyolítás I.

50 fő

1 db
Mennyiség
(napidíj/nap)
Ajánlattevő határozza
meg
Ajánlattevő határozza
meg

A szolgáltatás helyszíne Ajánlatkérő székhelyének díszterme. Ajánlatkérő a rendezvény előtt
helyszínbejárást biztosít Nyertes Ajánlattevőnek.
3.2. Szakmai rendezvények I.
Tervezett időpontok: 2021. május-december
Leírás: A kutatási tevékenységben érintettek (célcsoportok, civil szervezetek) bevonását célzó
1 napos rendezvény. Országosan több helyszínen, 10 rendezvény kerül megszervezésre,
helyszínenként várhatóan 20-30 fő részvételével.
Ellátás és helyszín: 2 db kávészünet és 1 db főétkezés, 3 db terem biztosítása 20, legfeljebb 30
fő részére, valamint parkolás biztosítása a helyszínen.
A fentiek keretében a rendezvénye(ke)n a résztvevők számára az alábbiak biztosítása
szükséges:

A létszám és az ellátási igények tekintetében a pontos mennyiségek az egyedi megrendelésekben kerülnek
meghatározásra.
1
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Megnevezés

Tervezett/legfeljebb
létszám2

Mennyiség (db/fő)

Kávészünet II.

2 db

Főétkezés II.

1 db

Megnevezés

Mennyiség (db/nap)

Terembérlés I.

1 db

Terembérlés II.

1 db

Terembérlés III.

1 db

Parkolás

1 db

Rendezvénytechnikai eszközök II

20-30/30 fő

1 db

Rendezvénytechnikai eszközök IV.

1 db

Rendezvénytechnikai eszközök V.

1 db

Rendezvényasszisztencia I.

1 db

Megnevezés

Mennyiség (napidíj/nap)

Rendezvényszervezői feladatok –
előkészítés I.
Rendezvényszervezői feladatok –
lebonyolítás I.

Ajánlattevő határozza meg
Ajánlattevő határozza meg

A
szolgáltatás
helyszíne(i)
tekintetében
elvárás
a
szálloda/konferenciaközpont/vendéglátóhelység/épületegyüttes/épület, amely megfelel az
alábbi feltételeknek:
• Magyarország közigazgatási területén belül, régiónként egy-egy, lehetőleg megyei jogú
városban/nagy városokban elhelyezkedő helyszín biztosítása, továbbá budapesti
helyszínek (a helyszínek 70%-a nem lehet budapesti helyszín)
• régión belül tömegközlekedéssel és/vagy közúton jól megközelíthető, autópályától
legfeljebb 50 km-es távolságra elhelyezkedő helyszín,
• akadálymentesen megközelíthető helyszín és termek,
• minden résztvevő által hozzáférhető vezeték nélküli internetkapcsolat.

3.3. Szakmai rendezvények II.
Terveztt időpontok: 2022. január-2022. június

A létszám és az ellátási igények tekintetében a pontos mennyiségek az egyedi megrendelésekben kerülnek
meghatározásra.
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Leírás: A kutatás és a projekt disszeminálását célzó 1 napos rendezvény. Országosan több
helyszínen, 10 rendezvény kerül megszervezésre, helyszínenként várhatóan 20-30 fő
részvételével.
Ellátás és helyszín: 2 db kávészünet és 1 db főétkezés, 3 db terem biztosítása 20, legfeljebb 30
fő részére, valamint parkolás biztosítása a helyszínen.
A fentiek keretében a rendezvénye(ke)n a résztvevők számára az alábbiak biztosítása
szükséges:
Megnevezés

Tervezett/legfeljebb
létszám3

Mennyiség (db/fő)

Kávészünet II.

1 db

Kávészünet III.

1 db

Főétkezés I.

1 db

Megnevezés

Mennyiség (db/nap)

Terembérlés I.

1 db

Terembérlés II.

1 db

Terembérlés III.

1 db

Parkolás

20-30/30 fő

1 db

Rendezvénytechnikai eszközök II

1 db

Rendezvénytechnikai eszközök IV.

1 db

Rendezvénytechnikai eszközök V.

1 db

Rendezvényasszisztencia I.

1 db

Megnevezés

Mennyiség (napidíj/nap)

Rendezvényszervezői feladatok –
előkészítés I.
Rendezvényszervezői feladatok –
lebonyolítás I.

Ajánlattevő határozza meg
Ajánlattevő határozza meg

A
szolgáltatás
helyszíne(i)
tekintetében
elvárás
a
szálloda/konferenciaközpont/vendéglátóhelység/épületegyüttes/épület, amely megfelel az
alábbi feltételeknek:

A létszám és az ellátási igények tekintetében a pontos mennyiségek az egyedi megrendelésekben kerülnek
meghatározásra.
3
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Magyarország közigazgatási területén belül, régiónként egy-egy, lehetőleg megyei jogú
városban/nagy városokban elhelyezkedő helyszín biztosítása, továbbá budapesti
helyszínek (a helyszínek 70%-a nem lehet budapesti helyszín)
régión belül tömegközlekedéssel és/vagy közúton jól megközelíthető, autópályától
legfeljebb 50 km-es távolságra elhelyezkedő helyszín,
akadálymentesen megközelíthető helyszín és termek,
minden résztvevő által hozzáférhető vezeték nélküli internetkapcsolat.

3.4. Szakmai megvalósítást támogató fókuszcsoportos interjúk
Tervezett időpont: 2021. február – 2021. december
Leírás: A kutatási tevékenységhez és a megvalósítandó szakmai eredményekhez kapcsolódóan
civilek és a célcsoport képviselőinek bevonását támogató, valamint a kutatás mentén létrejövő
szakmai eredmények visszacsatolását támogató fókuszcsoport.
Félnapos rendezvény, országosan több helyszínen összesen 20 rendezvény kerül
megszervezésre, helyszínenként várhatóan 8-15 fő részvételével.
Ellátás és helyszín: 2 db kávészünet és 1 db terem biztosítása maximum 15 fő részére, valamint
parkolás biztosítása a helyszínen.
A fentiek keretében a rendezvénye(ke)n a résztvevők számára az alábbiak biztosítása
szükséges:
Megnevezés

Tervezett/legfeljebb
létszám

Mennyiség (db/fő)

Kávészünet II.

1 db

Kávészünet III.

1 db

Megnevezés

Mennyiség (db/nap)

Terembérlés II.

1 db

Parkolás

1 db

Rendezvénytechnikai eszközök I.

8-15 fő

1 db

Rendezvénytechnikai eszközök V.

1 db

Megnevezés

Mennyiség (napidíj/nap)

Rendezvényszervezői feladatok –
előkészítés I.
Rendezvényszervezői feladatok –
lebonyolítás I.)

Ajánlattevő határozza meg
Ajánlattevő határozza meg
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A
szolgáltatás
helyszíne(i)
tekintetében
elvárás
a
szálloda/konferenciaközpont/vendéglátóhelység/épületegyüttes/épület, amely megfelel az
alábbi feltételeknek:
• Magyarország közigazgatási területén belül, egy-egy, lehetőleg megyei jogú
városban/nagy városban elhelyezkedő helyszín biztosítása, továbbá budapesti
helyszínek (ezen rendezvények esetében minden esetben Ajánlatkérő határozza meg a
preferált települést vagy régiót),
• régión belül tömegközlekedéssel és/vagy közúton jól megközelíthető, autópályától
legfeljebb 50 km-es távolságra elhelyezkedő helyszín,
• akadálymentesen megközelíthető helyszín és termek,
• minden résztvevő által hozzáférhető vezeték nélküli internetkapcsolat.
3.5. Tájékoztató felkészítő roadshow – Országos Információszabadság Roadshow
Tervezett időpont: 2021. november – 2022. április
Leírás: Az adatkezelők munkáját segítő, az ország 7 régiójában, 7 helyszínen megvalósuló
összesen 14 db rendezvény (egy-egy helyszínen 2 db félnapos (délelőtt és délután 1-1 db)
rendezvény), rendezvényenként várhatóan 150 fő részvételével. Célja a tájékoztatók
összefoglaló bemutatása a célcsoport és az érintettek részére.
Régió
Észak-Magyarország

Észak-Alföld

Dél-Alföld

Közép-Magyarország

Közép-Dunántúl

Nyugat-Dunántúl

Dél-Dunántúl

Időpont

Várható
létszám/rendezvény

délelőtti rendezvény

150 fő

délutáni rendezvény

150 fő

délelőtti rendezvény

150 fő

délutáni rendezvény

150 fő

délelőtti rendezvény

150 fő

délutáni rendezvény

150 fő

délelőtti rendezvény

150 fő

délutáni rendezvény

150 fő

délelőtti rendezvény

150 fő

délutáni rendezvény

150 fő

délelőtti rendezvény

150 fő

délutáni rendezvény

150 fő

délelőtti rendezvény

150 fő

délutáni rendezvény

150 fő
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Ellátás és helyszín: a délelőtti rendezvények tekintetében 3 db kávészünet és 2 db terem
biztosítása legfeljebb 150 fő részére, valamint parkolás biztosítása a helyszínen, a délutáni
rendezvények tekintetében 2 db kávészünet és 2 db terem biztosítása legfeljebb 150 fő részére,
valamint parkolás biztosítása a helyszínen.

a) A fentiek keretében a délelőtti rendezvénye(ke)n a résztvevők számára az alábbiak
biztosítása szükséges:
Megnevezés

Tervezett létszám4

Mennyiség (db/fő)

Kávészünet I.

1 db

Kávészünet II.

1 db

Kávészünet III.

1 db

Megnevezés

Mennyiség (db/nap)

Terembérlés I.

1 db

Terembérlés IV.

1 db

Parkolás

1 db

Rendezvénytechnikai eszközök III.

150 fő

1 db

Rendezvénytechnikai eszközök IV.

1 db

Rendezvényasszisztencia II.

1 db
Mennyiség
(napidíj/nap)
Ajánlattevő határozza
meg
Ajánlattevő határozza
meg

Megnevezés
Rendezvényszervezői feladatok –
előkészítés I.
Rendezvényszervezői feladatok –
lebonyolítás I.

b) A fentiek keretében a délutáni rendezvénye(ke)n a résztvevők számára az alábbiak
biztosítása szükséges:
Megnevezés
Kávészünet II.
Kávészünet III.

Tervezett létszám5
150 fő

Mennyiség
(db/rendezvény)
1 db
1 db

A létszám és az ellátási igények tekintetében a pontos mennyiségek az egyedi megrendelésekben kerülnek
meghatározásra.
5
A létszám és az ellátási igények tekintetében a pontos mennyiségek az egyedi megrendelésekben kerülnek
meghatározásra.
4
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Megnevezés

Tervezett létszám5

Mennyiség
(db/rendezvény)

Megnevezés

Mennyiség (db/nap)

Terembérlés I.

1 db

Terembérlés IV.

1 db

Parkolás

1 db

Rendezvénytechnikai eszközök III.

1 db

Rendezvénytechnikai eszközök IV.

1 db

Rendezvényasszisztencia II.

1 db

Megnevezés
Rendezvényszervezői feladatok –
előkészítés I.
Rendezvényszervezői feladatok –
lebonyolítás I.

Mennyiség
(napidíj/nap)
Ajánlattevő határozza
meg
Ajánlattevő határozza
meg

A
szolgáltatás
helyszíne(i)
tekintetében
elvárás
a
szálloda/konferenciaközpont/vendéglátóhelység/épületegyüttes/épület, amely megfelel az
alábbi feltételeknek:
• Magyarország közigazgatási területén belül régiónként egy-egy, lehetőleg megyei jogú
városban/nagy városban elhelyezkedő helyszín biztosítása,
• régión belül tömegközlekedéssel és/vagy közúton jól megközelíthető, autópályától
legfeljebb 50 km-es távolságra elhelyezkedő helyszín,
• akadálymentesen megközelíthető helyszín és termek,
• minden résztvevő által hozzáférhető vezeték nélküli internetkapcsolat.
3.6. Nemzetközi konferencia
Tervezett időpont: 2021. szeptember-október
Leírás:
A
Projekt
tématerületét
érintően,
kitekintő
jelleggel
hazai
és
külföldi meghívott előadókkal megrendezésre kerülő szakmai konferencia. A kétnapos
nemzetközi konferencia célja a szakmai körök és a széles nyilvánosság számára az
információszabadság terén a hazai és nemzetközi szabályozási környezet és gyakorlat
ismertetése. A nemzetközi konferencián résztvevők száma a kétnapos rendezvényen
összesen tervezetten minimum 200 fő. A szervezési és lebonyolítási feladatokon túl a
konferencia arculatának megtervezése, valamint a konferenciacsomag elkészítése is Nyertes
Ajánlattevő feladata.
Ellátás és helyszín: a kétnapos rendezvény mindkét napján szükséges kávészünet a regisztráció
9

kezdetétől a program kezdetéig, a délelőtti, illetve délutáni programszünetekben folyamatos
bekészítéssel és feltöltéssel, valamint egy főétkezés biztosítása (ebéd). Termek tekintetében
szükséges 1 db plenáris előadóterem, a helyszínjavaslatok bekérése előtt meghatározott számú
szekciótermek (várhatóan kb. 4 db), valamint egy, az előadók és a szervezők részére fenntartott
VIP terem biztosítása. A helyszínnek rendelkeznie szükséges ruhatárral, megfelelő számú
parkolóhellyel, valamint olyan előtérrel, melyben zajlik a regisztráció és a kávészünet, valamint
a főétkezés is lebonyolítható, egymást nem zavaró módon. Ezen utóbbi tevékenységek külön
helyiségekben is megvalósulhatnak, de azonos emeleten kell lenniük és a pontos kitáblázásról,
útbaigazításról az Ajánlattevőnek kell gondoskodnia.
A fentiek keretében a rendezvényen a résztvevők számára az alábbiak biztosítása szükséges:
Megnevezés

Tervezett létszám6

Kávészünet II.
Főétkezés II.

Mennyiség (db/fő)
5 db (2 napra elosztva)

100 fő/nap

2 db (2 db ebéd, első és
második napon 1-1)

Megnevezés

Mennyiség (db/nap7)

Terembérlés I.

2 db

Terembérlés V.

2 db

Terembérlés II.

4 db8
200 fő/2 nap

Parkolás

2 db

Rendezvénytechnikai eszközök III.

2 db

Rendezvénytechnikai eszközök IV.

2 db

Rendezvényasszisztencia III.

2 db

Kétnapos rendezvény, naponta tervezetten 100 fő részvételével. A létszám és az ellátási igények tekintetében a
pontos mennyiségek az egyedi megrendelésekben kerülnek meghatározásra.
7
Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy szíveskedjenek figyelembe venni, hogy kétnapos rendezvényről van szó.
8
Ajánlatkérő a programterv függvényében, a helyszínjavaslatok bekérése előtt meghatározza a szekciótermek
szükséges számát, amely max. 4 db és melyekre feltehetően csak a konferencia első napján lesz szükség.
6
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Megnevezés

Mennyiség
(napidíj/nap)

Rendezvényszervezői feladatok –
előkészítés II.

Ajánlattevő határozza
meg

Rendezvényszervezői feladatok –
lebonyolítás II.

Ajánlattevő határozza
meg

Megnevezés

Mennyiség
(db/konténer)

Arculattervező

1 db

Konferenciacsomag elkészítése

1 db

Szinkrontolmács szolgáltatás

2 db

A
szolgáltatás
helyszíne(i)
tekintetében
elvárás
a
szálloda/konferenciaközpont/vendéglátóhelység/épületegyüttes/épület, amely megfelel az
alábbi feltételeknek:
• Budapest közigazgatási határain belül elhelyezkedő helyszín,
• tömegközlekedéssel és közúton is jól megközelíthető,
• akadálymentesen megközelíthető helyszín és termek,
• minden résztvevő által hozzáférhető vezeték nélküli internetkapcsolat.

Szállás: a rendezvény helyszínétől gyalogosan maximum 15 percre elhelyezkedő,
tömegközlekedéssel és közúton is jól megközelíthető, minimum 3*-os szálloda. Amennyiben a
protokoll úgy követeli, 3 fő előadónak 4*-os szállodai szoba szükséges. A rendezvény idejére
a konferencia előadói részére 1-3 éjszaka biztosítandó, egyágyas szobákban. A szálláshoz
kapcsolódó költségek tekintetében kérjük figyelembe venni a Műszaki Leírás 4.1-es pontját.
Megnevezés
Szállás I.
(min. 3 *-os
szállodában)
Szállás II.
(4*-os
szállodában)

9

Tervezett létszám

Mennyiség (éj/fő)9

6 fő

2 éjszaka

3 fő

2 éjszaka

A szálláshely-igények tekintetében a pontos mennyiségek az egyedi megrendelésekben kerülnek meghatározásra.
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3.7. Záró konferencia
Tervezett időpont: 2022. május-június
Leírás: A Projekt záró konferenciája egy félnapos rendezvény, amely lehetőséget ad a
résztvevők közvetlen tájékoztatására a Projekt eredményeiről és amely során a célcsoportokon
(érintetti körön) kívül elért eredményekről, keletkeztetett eredménytermékekről a sajtó
tájékoztatása is egyidejűleg megtörténik, várhatóan 100 fő részvételével, Ajánlatkérő
székhelyén.
Ellátás és helyszín: 2 db kávészünet tervezetten 100, legfeljebb 110 fő részére. A szolgáltatás
helyszíne Ajánlatkérő székhelyének díszterme. Ajánlatkérő a rendezvény előtt helyszínbejárást
biztosít Nyertes Ajánlattevőnek.
A fentiek keretében a rendezvényen a résztvevők számára az alábbiak biztosítása szükséges:
Megnevezés

Tervezett létszám10

Mennyiség (db/fő)

Kávészünet I.

1 db

Kávészünet II.

1 db

Megnevezés

Mennyiség (db/nap)

Rendezvénytechnikai eszközök III.

1 db

Rendezvénytechnikai eszközök IV.

100 fő

1 db

Rendezvényasszisztencia II.

1 db

Megnevezés

Mennyiség
(napidíj/nap)

Rendezvényszervezői feladatok –
előkészítés I.

Ajánlattevő határozza
meg

Rendezvényszervezői feladatok –
lebonyolítás I.

Ajánlattevő határozza
meg

A létszám és az ellátási igények tekintetében a pontos mennyiségek az egyedi megrendelésekben kerülnek
meghatározásra.
10
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4. Minden rendezvényre vonatkozó általános elvárások
4.1. A projekt Felhívásában szereplő elszámolási korlátok
Tájékoztatásul közöljük, hogy a KÖFOP-2.2.6-VEKOP-18 kódszámú, az „Az
információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és hatékonyságának növelése”
elnevezésű projekthez kapcsolódó „Jogszabályban rögzített közzétételi kötelezettségek alá eső
adatok körének felülvizsgálata” című Felhívás 5.7. „Az elszámolható költségek mértékére,
illetve arányára vonatkozó elvárások” c. fejezetében foglaltak értelmében
„Rendezvényszervezéshez kapcsolódó reprezentációs költségek (catering, stb.)” költségek:
nem haladhatják meg a nettó 9000 Ft/nap/fő összeget (69. oldal). A „catering” költségeket
terhelő adó-, illetve járulékterhek Ajánlatkérőt illetik.
Ugyanazon fejezetben foglaltak szerint a szállásköltségek „2018.09.12. napját követően a
szállásköltségek elszámolása esetén vendégéjszakánként, belföldi szállás esetén legfeljebb
bruttó 15 000 forint, külföldi szállás esetén bruttó 150 euró mértékű költség számolható el.
Belföldi szállás esetén magasabb összeg akkor számolható el, ha az elszállásolt személyi
hivatali beosztása alapján a kedvezményezett a magasabb összeget megindokolta, és azt az
irányító hatóság elfogadta.”
4.2. A projekttel kapcsolatos arculati elvárások
A projektmegvalósítás során betartandó kommunikációs és arculati elvárásoknak való
megfelelés Ajánlatkérő felelőssége, iránymutatást nyújt Ajánlattevőnek az elvárásokkal
kapcsolatban, azonban Ajánlattevő részére tájékoztatásul közöljük, hogy „a projektek
megvalósításakor a támogatási szerződés/támogatói okirat kötésének időpontjában hatályos
Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettsége (továbbiakban: KTK) útmutató szerint kell
eljárni.”, továbbá „a Széchenyi 2020 arculati kézikönyv előírásait kell betartatni”.

4.3. Minden rendezvény esetén igénybe vett szolgáltatások:
4.3.1. A rendezvények előkészítő szakaszában:
▪

Helyszínek kiválasztása, foglalása: Ajánlatkérő 30 nappal a rendezvény időpontja előtt
meghatározza Ajánlattevőnek az aktuális régiót, mely régióból Ajánlattevő min. 3, max.
5 helyszínjavaslatot küld Ajánlatkérőnek. Ajánlattevő írásos dokumentumot küld
Ajánlatkérőnek, melyben részletesen bemutatja a javasolt helyszíneket, hangsúlyozva a
helyszíni elvárásoknak való megfelelést, továbbá minden teremről és az épületek
külsejéről fotókat biztosít, valamint a termek esetében a termek elhelyezkedését és az
étkezést biztosító helyiség elhelyezkedését világosan mutató alaprajzot küld
Ajánlatkérőnek. Ajánlatkérő részére a nemzetközi konferencia tekintetében
helyszínbejárást szükséges biztosítani a javasolt helyszínekre. Minden rendezvény
tekintetében szükséges plenáris terem és/vagy workshop terem, VIP terem, előtér a
regisztrációhoz és a cateringhez (a főétkezés megvalósulhat külön teremben is), ruhatár
13

▪

▪

és parkolóhely biztosítása, továbbá rendezvénytípustól függően esetlegesen további
workshoptermek biztosítása.
Catering biztosítása: Ajánlattevő feladata, hogy az egyedi megrendelésekben
meghatározott mennyiségű és minőségű ellátás (kávészünet és főétkezés) a
rendezvényeken rendelkezésre álljon, továbbá olyan kiszolgáló személyzet biztosítása,
akik gondoskodnak az ételek és italok kihelyezéséről, újbóli folyamatos feltöltéséről és
a használt evőeszközök, valamint tányérok beszedéséről, a terület rendezetten tartásáról.
o Ajánlatkérő elvárása, hogy a főétkezés tekintetében 3 menüsor közül
Ajánlatkérő választhassa ki a megfelelőt.
o A menüsor összeállításakor Ajánlattevőnek szükséges tekintettel lennie az
egyedi megrendelésekben meghatározott elvárásoknak, továbbá arra, hogy a
megrendelt mennyiségek 15%-a glutén- és laktózmentes formában is elérhető
legyen.
o Elvárás, hogy a rendezvény helyszíne és az étkezés egy épületben kerüljenek
biztosításra.
o A catering szolgáltatás keretében elvárt a nem egyszer használatos evőeszközök
és étkészletek használata (pl.: porcelán, fém, üveg, stb.), műanyag evőeszközök
és étkészletek használata nem megfelelő teljesítést eredményez.
o A catering szolgáltatás magában foglalja minimum a következő eszközök
biztosítását:
- fehér étkészlet (tányérok, teás csésze, kávés csésze) porcelánból,
- fém evőeszközök,
- üvegpoharak (minimum 2,5 dl),
- papírszalvéta (minőségi 3 rétegű, kb. 20x20 cm)
- megfelelő számú büféasztal
- megfelelő számú könyöklő.
o A szolgáltatás része továbbá az asztalok kasírozása, a könyöklők tiszta, fehér
terítővel való leterítése, valamint a felszolgáló személyzet költségei, az ő
egységes tiszta ruhában való megjelenésüknek garantálása. Ajánlattevő
gondoskodik arról, hogy a résztvevői létszámnak megfelelő mennyiségű
felszolgáló, könyöklő, valamint büféasztal álljon rendelkezésre, továbbá az
ételek hűtéséről, frissen tartásáról is.
o Kávészünet esetében folyamatos feltöltés alatt Ajánlatkérő azt érti, hogy az adott
típusú kávészünethez rendelt tételeket (Részletes műszaki tartalom című
táblázatban részletezve) az adott kávészünet ideje alatt (amelyet a Részletes
műszaki tartalom című táblázat meghatároz) folyamatosan, teljes kínálattal kell
biztosítani. Amennyiben elfogy, újbóli feltöltésről Ajánlattevő gondoskodik.
Regisztrációs felület: Ajánlattevő biztosítja azt a Projekt arculati elemeivel (ld. 4.2. A
projekttel kapcsolatos arculati elvárások) ellátott online regisztrációs felületet, melyen
keresztül a meghívási időszakban a résztvevők regisztrálni tudnak minden rendezvény
tekintetében. A regisztrációs felültet Ajánlatkérő iránymutatásával készíti elő
Ajánlattevő, majd élesítés előtt jóváhagyásra küldi Ajánlatkérő részére, jóváhagyást
követően élesíti Ajánlattevő a felületet, a végleges linket megküldi Ajánlatkérőnek, aki
azt a meghívóban elhelyezi. Ajánlattevő vezeti a regisztrációs listát (a meghívóban
megadott határidőig), a regisztráltak listáját a rendezvény előtti héten naponta megküldi
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Ajánlatkérőnek, valamint folyamatos megtekintői (nem szerkesztői) hozzáférést biztosít
az elektronikus felülethez Ajánlatkérő részére. A meghívó elkészítése és kiküldése a
célcsoportnak, a résztvevők toborzása minden esetben Ajánlatkérő feladata - a meghívót
Ajánlatkérő tájékoztatásul megküldi Ajánlattevőnek.
▪

Szállás kiválasztása, foglalása: Ajánlatkérő feladata szállás és vendéglátási igények
felmérése, melyet továbbít Ajánlattevőnek. Ajánlattevő az elvárásokat figyelembe véve
3-5 szállást javasol Ajánlatkérőnek. Ajánlattevő tart kapcsolatot a szálláshelyekkel,
jóváhagyást követően foglalja a szállást és ellátást Ajánlatkérő iránymutatása szerint,
minden szükséges információt tájékoztatásul továbbít Ajánlatkérőnek. A nemzetközi
konferencia tekintetében biztos szállásigény várható, a további rendezvénytípusok
esetében azok megrendelésekor tájékoztatja Ajánlatkérő Ajánlattevőt a felmerülő
igényekről – tervezetten összesen Szállás I. konténerből (mi. 3*-os szálláshely) 50
éjszakára, Szállás II. konténerből (4*-os szálláshely) 6 éjszakára tart igényt Ajánlatkérő.
Amennyiben az egyes rendezvények lebonyolítása okán Nyertes Ajánlattevőnek is
szükséges szállás biztosítása, azt saját költségén foglalja.

▪

Személyzet: Ajánlattevő feladata, hogy Ajánlatkérő igényei szerinti személyzetet
biztosítson a rendezvények tekintetében. Azaz: az egyedi megrendelésekben
meghatározott mennyiségű rendezvényszervező (lebonyolítási időszakra) és
rendezvényasszisztencia szervezése és felkészítése, a rendezvénytechnika
beszerelésének és a rendezvények ideje alatti működtetésének biztosítása, valamint a
rendezvényekről a projektdokumentációnak megfelelő minőségű (nagy felbontású),
nyomdai felhasználásra alkalmas fotók készítése. A felbontás minimum 2448x3264 ~
8,0 MP legyen, rendezvényenként 30 db (a nemzetközi konferencia, valamint a nyitó és
záró rendezvények tekintetében 50 db) fényképre tart igényt Ajánlatkérő.
Rendezvényszervező (előkészítési időszakra vonatkozóan) tekintetében Ajánlattevő
határozza meg azt, hogy összesen hány előkészítői napot kíván lehívni.

▪

További rendezvényelőkészítés: a helyszín, ellátás és szállás, regisztráció, valamint a
hostessek szervezése és felkészítése mellett rendezvényelőkészítői feladatnak számít az
előadói névtáblák, badge-ek, ültetőkártyák elkészítése. Ezek sablonját és a kapcsolódó
névlistákat Ajánlatkérő összeállítja és megküldi Ajánlattevő részére a rendezvények
előtt minimum 2 munkanappal vagy a regisztráció zárultát követően. Ajánlattevő
feladata azok előkészítése, előkészítést követően a dokumentumok jóváhagyásra
küldése Ajánlatkérőnek, jóváhagyást követően azok nyomtatása, tartókba helyezése (a
tartók biztosítása is Nyertes Ajánlattevő feladata) és a rendezvényre történő szállítása.
A konferenciacsomag összeállítása szintén Ajánlattevő feladata11. Ez alatt az értendő,
hogy miután Ajánlatkérő legyártatja a csomag tartalmát Ajánlattevő elszállítja
Ajánlatkérő székhelyéről a rendezvényhez szükséges mennyiséget, a csomagokat

A nemzetközi konferencia esetében (ld. 4.3.1.1. fejezetben) bővített szolgáltatásról beszélünk
konferenciacsomag-készítés tekintetében, így az külön tételként jelenik meg az árazótáblában. Minden egyéb
rendezvény esetében rendezvényelőkészítése feladatnak számít.
11
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összeállítja és azokat a rendezvény helyszínére szállítja, majd ott a regisztrációkor
kiosztja/elhelyezi a székeken, előadói asztalon. A csomagra vonatkozó elvárásokat és
annak tartalmát Ajánlatkérő a rendezvény előtt legkésőbb 5 munkanappal biztosítja
Ajánlattevő részére.
4.3.1.1. A nemzetközi konferencia tekintetében a további előkészítési feladatok:
▪

▪

▪

▪

▪

Transzferszolgáltatás: Ajánlattevő feladata a nemzetközi konferencia tekintetében az
előadók reptéri/pályaudvari transzferjeinek foglalása, leszervezése a szálláshelyre
(érkezéskor és visszainduláskor egyaránt), igény szerint személyautóval (Transzfer I. 10 út) vagy kisbusszal (Transzfer II. - 10 út). Ajánlatkérő tart kapcsolatot az előadókkal,
minden szükséges információt továbbít Ajánlattevőnek. Attól függően, hogy a
szálláshely milyen távolságra helyezkedik el a konferencia helyszínétől, transzferigény
felmerülhet Ajánlatkérő részéről a konferencia két napján is (a mennyiségek pontos
időbeni meghatározása a program kialakításának folyamán, illetve az egyedi
megrendelésekben kerül pontosításra).
Tolmácstechnika és tolmács: Ajánlattevő feladata a tolmácsfülke és a tolmácskészülék
biztosítása (azok beszerzése és a rendezvényhelyszínre történő szállítása, azok
beszerelése és a rendezvény ideje alatti működtetése, majd bontása), valamint angolról
magyarra, magyarról angolra történő szinkrontolmácsoláshoz 2 fő szinkrontolmács
szerződtetése két napra. A tolmácsok részére háttéranyagot Ajánlatkérő biztosít.
Elvárás, hogy a tolmácsfülkét úgy tudja elhelyezni Ajánlattevő az adott plenáris
teremben, hogy az jól megközelíthető legyen, a tolmácsok rálássanak az előadókra és a
vetítésre, ugyanakkor ne zavarják egymást a vendégekkel.
Angol nyelvismerettel rendelkező rendezvényasszisztencia és rendezvényszervező:
Ajánlatkérő elvárása a rendezvény nemzetközi jellegére való tekintettel, hogy társalgási
szinten angolul jól beszélő rendezvényasszisztenciát biztosítson Ajánlattevő. Továbbá
elvárás, hogy a rendezvényhez kirendelt rendezvényszervező(k) (aki(k) mind az
előkészítésben, mind a lebonyolításban részt vesz(nek)) szintén társalgási szinten jól
beszéljen(ek) angolul, továbbá a részére/részükre továbbított angol nyelvű
dokumentumok (meghívó, háttéranyagok, előadói levelezések stb.) megértése, az
azokról való tájékoztatás adás angol nyelven problémamentes legyen.
Arculattervezés: Ajánlattevő feladata, hogy a nemzetközi konferenciára külön arculatot
biztosítson, ami az alábbiakat foglalja magába: konferencialogó tervezése,
programfüzet (8+4 oldalas) és leporello (3-szor hajtott) tervezése, tördelése, nyomdai
előkészítése, a konferenciára külön roll-up tervezése és nyomdai előkészítése, az egyes
szóróanyagok (toll, mappa, jegyzetfüzet) arculati elemekkel való megtervezése és
nyomdai előkészítése – betartva a 4.2-es pontban ismertetett, a projekthez köthető
arculati elvárásokat is.
Konferenciacsomag elkészítése: Nyertes Ajánlattevő feladata konferenciacsomag
elkészítése 200 fő részére. Ez magában foglalja a fenti pontban kifejtett tervezésen túl a
konferenciacsomag tartalmának legyártatását, a nyomdától való elhozatalát, tárolását, a
konferenciacsomagok összekészítését és rendezvényhelyszínre történő szállítását, majd
kiosztását. A konferenciacsomag az alábbiakat tartalmazza: zsinórfüles papírtáskába
helyezve programfüzet (angol és magyar nyelvű), projekttájékoztató leporelló (angol és
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magyar nyelvű), mappa és a benne elhelyezett jegyzettömb, toll. Minden, a
konferenciacsomaghoz tartozó tételből Ajánlatkérő 250 db-ot kíván rendelni. A
konferencia roll-upjának elkészíttetése is Ajánlattevő feladata, ebből két darabra tart
igényt Ajánlatkérő.

4.3.2. A rendezvények lebonyolítási szakaszában:
▪

A rendezvényterek előkészítése a helyszínen: Ajánlatkérő elvárása minden rendezvény
esetében, hogy Ajánlattevő biztosítsa azt, hogy a rendezvény terei (a plenáris és szekció
termek, cateringnek és regisztrációnak helyet adó tér, valamint az egyéb kapcsolódó
helyiségek (ruhatár, VIP, mosdók) a regisztráció kezdeti időpontja előtt fél órával
készen, fogadóképesek legyenek. Azaz: irányítótáblák és roll-upok kihelyezése,
regisztrációs asztal/pult és a konferenciacsomagok előkészítése (az Ajánlatkérővel előre
egyeztetett módon és tartalommal), jelenléti ív és íróeszközök kikészítése,
teremberendezés, rendezvénytechnika beállítása és az ültetőkártyák elhelyezése,
előadói névtáblák kihelyezése, badge-ek tartóikban elhelyezése és azok névsorban, a
regisztrációs asztalra történő kihelyezése, valamint a további, a Projekthez kapcsolódó
anyagok (kiadványok, kérdőívek stb.) kihelyezése.
o A teremberendezést (előadói terem, regisztrációs előtér, VIP terem (melyet az
előadók és szervezők vehetnek igénybe, irodatechnikával berendezve), catering
tere, ruhatár) Ajánlatkérővel a helyszín kiválasztását követően egyezteti
Ajánlattevő, tekintettel arra, hogy az a program kialakítása folyamán változhat,
azaz rugalmasan kezelendő. Ajánlattevőnek fel kell készülnie arra az
eshetőségre is, hogy egy rendezvényen belül szükség lehet a terem
átrendezésére. Igény esetén Ajánlattevő berendezési látványtervekkel segítheti
Ajánlatkérő munkáját. A Nyertes Ajánlattevő felelős a termek folyamatos
rendben tartásáért, takarításáért, tisztaságáért. Elvárás, hogy az előadói asztal
minden résztvevő számára jól belátható legyen – ha szükséges, a dobogó
biztosítása a nyertes ajánlattevő feladata.
o Ajánlattevő feladata a termek bútorozásának megoldása: a termeknek minden
esetben szükséges a létszámnak megfelelő mennyiségű széket, az elrendezési
igényt figyelembe véve asztalt (pl. széksoros, iskolapados, körasztalos stb.
elrendezés), előadói/elnöki asztalt minimum 4, maximum 8 fő részére, valamint
előadói pulpitust tartalmaznia. Ajánlattevőnek a helyszínek javaslatakor
figyelembe szükséges venni, hogy légkondicionált és a vetítéshez megfelelően
sötétíthető terem legyen elérhető. Ajánlattevő feladata a dekorációs célú elemek
kihelyezése (pulpitusnyomat, előadói asztal, kasírozott regisztrációs asztal,
növényzet).
o Ajánlattevő feladata a rendezvénytechnika biztosítása, mely alatt az alábbiak
értendők: vetítéstechnika (projektor, vetítővászon, laptop, kontrollmonitor,
pointer), hangtechnika (pulpitus mikrofon, URH mikrofonokok, valamit ezek
hangosítása) és ezek rendszerben történő működtetése, valamint helyszíni
irodatechnika (laptop, nyomtató, wi-fi hozzáférés). Elvárás, hogy amennyiben
valamelyik prezentáció hang- vagy videóanyagot tartalmaz, azt gond nélkül le
lehessen játszani úgy, hogy az minden, a teremben ülő résztvevő számára
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hallható és látható legyen. A konkrét igények az egyedi megrendelőkben
kerülnek pontosításra.
▪ A Nyertes Ajánlattevő felelős a hangtechnika és esetlegesen a
fénytechnika biztosításáért, illetve a nemzetközi konferencia esetében a
tolmácsberendezés (szinkronkabinok) biztosításáért és megfelelő
elhelyezéséért (a szinkronkabinokból a tolmácsoknak rá kell látniuk az
előadói asztalra, vagy a kabinba kontrollmonitort kell betenni, hogy
követhessék az előadásokat), működtetéséért.
▪ A Nyertes Ajánlattevő felelős a technikai eszközök üzemképes
biztosításáért, illetve az azokat kezelő személyzet állandó jelenlétéért.
▪ Wi-Fi elérés: minden résztvevő számára elérhető minden teremben,
legalább 200 eszköz egyidejű csatlakozását kezelni képes erősségű,
korlátozott felhasználású (letöltés korlátozása). Amennyiben a Wi-Fi
szolgáltatás jelszóval védett, úgy a vendégek tájékoztatása a jelszóról a
vállalkozó feladata.
o Ajánlattevő feladata továbbá a pandémia okozta nehézségekre felkészülve
online részvételt támogató platform teljeskörű biztosítása. A teljeskörűség alatt
az értendő, hogy az adott rendezvénytípusok létszámát figyelembe véve
szükséges mind a fizikai, azaz a helyszínre szállítandó technológiai eszközök,
mind az alkalmazandó szoftverek kiválasztása, beszerelése/beállítása, a
rendezvények alatti folyamatos működtetése.
▪ Ajánlatkérő online platform biztosítása- plenáris jellegű alatt azt érti,
hogy Ajánlattevő biztosítja annak minden feltételét, hogy az adott
rendezvényt bármely, az eseményre regisztrált résztvevő egy e-mailben
kiküldött linken keresztül eléri, látja és hallgathatja azt – ebben az
esetben csak egyoldali kommunikáció szükséges, legfeljebb egyszerre
150 fő külső nézővel. Ezt a linket Nyertes Ajánlattevő a rendezvény
előtti napon megküldi Ajánlatkérőnek.
▪ Online platform biztosítása - workshop jellegű esetében kétoldali
kommunikációról beszélünk, azaz a konferenciához csatlakozott
résztvevőket is lehet hallani, kérdéseket tudnak feltenni, kommunikálni
tudnak egymással a résztvevők, egyszerre minimum 15, maximum 3035 fő részére szükséges platformot biztosítani. A linket, melyen keresztül
a résztvevők csatlakozni tudnak, Nyertes Ajánlattevő egy nappal a
rendezvény előtt megküldi Ajánlatkérőnek.
▪ .
o Továbbá mindkét opció esetében Nyertes Ajánlattevőnek biztosítani kell, hogy
bármikor visszakövethető legyen, hogy kik vettek részt az eseményen, valamint,
hogy Ajánlatkérő igazolni tudja az adott rendezvény online megtartását, az
online résztvevők számát. Ajánlattevő feladata az tehát, hogy minden online
megtartott esemény lebonyolításáról képernyőkép, készüljön, továbbá, hogy a
résztvevők jelenlétet igazoló képernyőképek is rögzüljenek. Megjegyzendő,
hogy Ajánlatkérő egyrészt azzal tervez, hogy mind a helyszínen, mind online
bekapcsolódva lesznek a rendezvényeknek résztvevői, de a pandémia
alakulásától függően az is elképzelhető, hogy csupán az előadók tartózkodnak
egy helyiségben, míg minden résztvevő csak online kapcsolódhat be a
rendezvénybe, esetlegesen egy rendezvény során mindkét technikára is szükség
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lehet. Ennek pontosítása az egyedi megrendelések során történik. A jelenléti ívet
minden rendezvény tekintetében Ajánlatkérő készíti elő és viszi a helyszínre. A
regisztrációkor kiosztandó kérdőíveket Ajánlatkérő készíti elő és adja át
Ajánlattevő részére legkésőbb a rendezvény helyszínén, a regisztráció kezdeti
időpontját megelőzve minimum egy órával.
o Ajánlattevő feladata az előadói névtáblák, badge-ek, ültetőkártyák teljeskörű
előkészítése (azaz névtábla- és badge-tartók helyszíni biztosítása, valamint a
kapcsolódó nyomtatandó anyagok elkészítése – Ajánlatkérővel előzetesen
egyeztetve) a 4.3.1-es pontban kifejtett módon, majd azok helyszínre szállítása
és helyszíni kezelése, kiosztása/kihelyezése Ajánlatkérő iránymutatása szerint.
o A konferenciacsomag elkészítése, rendezvényre történő szállítása, azok
kiosztása/kihelyezése Ajánlattevő feladata.
o COVID-intézkedések: a fennálló pandémiára való tekintettel Ajánlattevő
feladata a hatályos előírásoknak való megfelelés, azaz megfelelő szanitációs
szerek és eszközök biztosítása - a regisztrációkor kézfertőtlenítő kihelyezése, a
kötelező maszkhasználat kitáblázása és a résztvevők erről való tájékoztatása, a
szabályok nem betartása esetén figyelmeztetése, valamint minden teremben és a
catering területén kézfertőtlenítő biztosítása. A maszkhasználatra vonatkozó
szabályok betartása mind Ajánlattevő, mind Ajánlatkérő feladata is.
▪

A rendezvény lebonyolítása: Ajánlattevő feladata a helyszíni regisztráció üzemeltetése,
az előzetesen előkészített jelenléti ívek aláíratása (majd annak továbbítása Ajánlatkérő
részére a rendezvény végén), az Ajánlatkérő által biztosított regisztrációs csomag
kiosztása/kihelyezése, a kérdőívek kiosztása és azok maradéktalan visszaszedése,
rendezvénytípustól függően sajtóregisztráció elkülönítése és lefolytatása, az
irányítótáblák naprakészségének nyomon követése, szükség esetén a vendégek
személyes irányítása, a vendégek tájékoztatása a felmerülő kérdésekben (szakmai
kérdés esetén Ajánlatkérő tájékoztatása), a termek felügyelete, igény esetén a mikrofon
közönség felé történő továbbítása, valamint a rendezvény zárásakor a rendezvény
bontása, teljeskörű elpakolása. Továbbá, Ajánlattevő feladata a catering biztosítása
(kávészünet, főétkezés), annak időben történő felszolgálásának biztosítása, a folyamatos
feltöltés felügylete.
o A lebonyolítás igény szerinti és a rendezvény méretétől függő létszámú
személyzettel (hostess, rendezvényszervező, vezető rendezvényszervező, fotós,
technikus stb.) történhet, ennek pontosítása rendezvénytípustól függ, így az
egyedi megrendelésekben kerül meghatározásra. A személyzet felkészítése
Ajánlattevő feladata, melyben szükség esetén Ajánlatkérő segítséget biztosít
háttéranyagok formájában. Ajánlatkérő elvárja a személyzet formális,
alkalomhoz illő megjelenését.
o Ajánlattevő feladata, hogy a rendezvény végén Ajánlatkérő részére átadja a
kapcsolódó jelenléti ívet, a visszaszedett kérdőíveket. A megmaradt
konferenciacsomagokat Nyertes Ajánlattevő elszállítja, a következő
rendezvénynél felhasználja.

4.3.3. A rendezvény utómunka szakaszában
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▪
▪

Ajánlattevő feladata a rendezvényről készült fotók átadása Ajánlatkérőnek, a
rendezvényt követő 3 munkanapon belül.
Ajánlatkérő a szerződésnek megfelelően megkezdi a rendezvény pénzügyi
elszámolását, melyben Ajánlattevő teljeskörű együttműködését kéri, tekintettel a
határidők betartására.
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5. FELADAT VÁRHATÓ IDŐIGÉNYE, HATÁRIDŐK, ÜTEMEZÉS
A feladatokat szerződéskötéstől a kutatási projekt szakmai megvalósításának végéig (a projekt
fizikai zárásáig, 2022.06.30-ig) kell ellátni megrendelés függvényében.
A rendezvények tervezett időbeni ütemezése:

Rendezvény megnevezése
Nyitó rendezvény
(Budapest)
Szakmai rendezvények I.
Szakmai rendezvények II.
Szakmai megvalósítást
támogató fókuszcsoportos
interjúk
Nemzetközi konferencia
Tájékoztató felkészítő
roadshow
Záró rendezvény (Budapest)

Darabszám
rendezvény
típusonként
(db)

Résztvevők
tervezett
létszáma
(fő)

2021. február-március

1

50

2021. május-december
2022. január-2022. június

20

20-30

2021. február-2021.
december

20

8-15

2021. szeptember-október

1

200

2021. november-2022. április

14

150

2022. május-június

1

100

Tervezett megvalósítási
határidő

minimum
3.010 fő

ÖSSZESEN

maximum
3.350 fő

6. RÉSZLETES MŰSZAKI TARTALOM
Megnevezés

Rendezvényasszisztencia I.

Elvárt minimum műszaki tartalom
SZEMÉLYZET
Egész napos rendezvényen hostess szolgáltatás biztosítása (2 fő)
A résztvevők fogadása, tájékoztatása, eligazítása a helyszínen,
helyszíni regisztráció biztosítása, jelenléti ív vezetése, aláírások
maradéktalan begyűjtése a résztvevőktől, badge-ek előkészítése,
átadása a résztvevőknek, konferenciacsomagok kiosztása, igény
esetén ruhatár működtetése, előírt dress code-nak (általános üzleti
elegancia) megfelelő ruházatban való megjelenés. Szükség esetén
teremfelügyelet, mikrofonok átadása a közönségnek és az
előadónak.
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Félnapos rendezvényen hostess szolgáltatás biztosítása (4 fő)
A résztvevők fogadása, tájékoztatása, eligazítása a helyszínen,
helyszíni regisztráció biztosítása, jelenléti ív vezetése, aláírások
maradéktalan begyűjtése a résztvevőktől, badge-ek előkészítése,
Rendezvényasszisztencia II.
átadása a résztvevőknek, konferenciacsomagok kiosztása, igény
esetén ruhatár működtetése, előírt dress code-nak (általános üzleti
elegancia) megfelelő ruházatban való megjelenés. Szükség esetén
teremfelügyelet, mikrofonok átadása a közönségnek és az
előadónak.
Egész napos rendezvényen angol nyelven társalgási szinten
beszélő hostess szolgáltatás biztosítása (6 fő)

Rendezvényasszisztencia
III.

Rendezvényszervezői
feladatok – előkészítés I.

Rendezvényszervezői
feladatok – előkészítés II.

A résztvevők fogadása, tájékoztatása, eligazítása a helyszínen,
helyszíni regisztráció biztosítása, jelenléti ív vezetése, aláírások
maradéktalan begyűjtése a résztvevőktől, badge-ek előkészítése,
átadása a résztvevőknek, konferenciacsomagok kiosztása, igény
esetén ruhatár működtetése, tolmácskészülékek kiosztása, előírt
dress code-nak (általános üzleti elegancia) megfelelő ruházatban
való megjelenés. Szükség esetén teremfelügyelet, mikrofonok
átadása a közönségnek és az előadónak.
Rendezvény előkészítése és megelőző szervezése.
Helyszínjavaslatok kiválasztása, Ajánlatkérő iránymutatása
szerinti foglalása, részvétel helyszínbejáráson.
Ad hoc jelleggel szálláshely kiválasztása és foglalása Ajánlatkérő
iránymutatása szerint.
Catering megszervezése, menüsor előzetes jóváhagyásra történő
küldése Ajánlatkérőnek.
A rendezvényekre történő regisztrációhoz online felület
biztosítása, a regisztrációk fogadása, visszaigazolás küldése a
regisztrációról, regisztráltak listájának folyamatos küldése
Ajánlatkérőnek, a végleges lista megküldése a regisztráció
lezárultakor.
A rendezvény lebonyolításához szükséges személyzet
megszervezése, felkészítése (hostessek, technikus, fotós).
Konferenciacsomagok összeállításának koordinálása.
Rendezvény előkészítése és megelőző szervezése az angol nyelv
társalgási szintű ismeretével.
Helyszínjavaslatok kiválasztása, Ajánlatkérő
szerinti foglalása, részvétel helyszínbejáráson.

iránymutatása
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Szálláshelyek kiválasztása és foglalása Ajánlatkérő iránymutatása
szerint.
Catering megszervezése, menüsor előzetes jóváhagyásra történő
küldése Ajánlatkérőnek.
Arculattervezés
koordinálása,
folyamatos
egyeztetés
Ajánlatkérővel.
Konferenciacsomag elkészítésének koordinálása, folyamatos
egyeztetés Ajánlatkérővel.
A rendezvényre történő regisztrációhoz online felület biztosítása
angol nyelven, a regisztrációk fogadása, visszaigazolás küldése a
regisztrációról, regisztráltak listájának folyamatos küldése
Ajánlatkérőnek, a végleges lista megküldése a regisztráció
lezárultakor.
Transzferszolgáltatás biztosítása, a hazai és nemzetközi előadók
reptérről/reptérre/pályaudvarról/pályaudvarra,
valamint
a
rendezvényhelyszínre történő szállításának szervezése.
Tolmácstechnika (fülke és készülékek) és tolmácsszolgáltatás
szervezése, a rendezvényhelyszínre történő szállítása, azok
beszerelésének és működtetésének biztosítása, 2 fő tolmács
szerződtetése.
A rendezvény lebonyolításához szükséges személyzet
megszervezése, felkészítése (hostessek, technikus, fotós).
A rendezvényhelyszín és a személyzet koordinálása

Rendezvényszervezői
feladatok – lebonyolítás I.

Rendezvényszervezői
feladatok – lebonyolítás II.

A résztvevők érkezése előtt a helyszín arculatnak megfelelő
kialakítása, a terek berendezése az Ajánlatkérő egyedileg
meghatározott igényei szerint, a hostessek és további személyzet
(technikus, fotós) koordinálása, ültetőkártyák, névtáblák
elhelyezése, székeken, asztalokon, a tájékozódást segítő
információs elemek (irányítótáblák) elhelyezése, a kért
rendezvénytechnikai eszközök összeszerelése és működésének
biztosítása, résztvevők útbaigazítása, étkezés és kávészünet
felügyelete, lebonyolításának biztosítása, a hostessek és a
technikus eligazítása, felügyelete, a regisztráció helyszíni
előkészítése
és
lebonyolításának
működtetése,
a
konferenciacsomagok helyszíni koordinálása, fotók készítése,
folyamatos kommunikáció Ajánlatkérővel, a helyszín, catering
vagy bármi egyéb, a hatáskörébe tartozó feladat kapcsán
intézkedés, a rendezvény bontása és utómunka (fotók eljuttatása
Ajánlatkérőnek, pénzügyi elszámolás).
A rendezvényhelyszín és a személyzet koordinálása - az angol
nyelv társalgási szintű ismeretével

23

A résztvevők érkezése előtt a helyszín arculatnak megfelelő
kialakítása, a terek berendezése az Ajánlatkérő egyedileg
meghatározott igényei szerint, a hostessek és további személyzet
koordinálása, a transzferek koordinálása, a tolmácsberendezés
működtetése, a tolmács koordinálása, ültetőkártyák, névtáblák
elhelyezése székeken és asztalokon, a tájékozódást segítő
információs elemek (irányítótáblák) elhelyezése, a kért
rendezvénytechnikai eszközök beszerelése és működésének
biztosítása a rendezvény teljes időtartama alatt, a résztvevők
útbaigazítása angol nyelven is, étkezés és kávészünet felügyelete,
lebonyolításának biztosítása, a hostessek és a technikus
eligazítása, felügyelete, a regisztráció helyszíni előkészítése és
lebonyolításának működtetése, a konferenciacsomagok helyszínre
történő elszállítása, helyszíni koordinálása, fotók készítése,
folyamatos kommunikáció Ajánlatkérővel, a helyszín, catering
vagy bármi egyéb, a hatáskörébe tartozó feladat kapcsán
intézkedés, a rendezvény bontása és utómunka (fotók eljuttatása
Ajánlatkérőnek, pénzügyi elszámolás).
A nemzetközi konferencia arculatának megtervezése
Arculattervező

Konferenciacsomag
elkészítése

Rendezvénytechnikai
eszközök I.

Projektlogó tervezése, programfüzet és leporello tervezése,
tördelése, nyomdai előkészítése, a projekthez köthető
szóróanyagok (mappa, toll, jegyzettömb), roll-up tervezése,
nyomdai előkészítése.
A
nemzetközi
konferencia
konferenciacsomagjának
elkészítése
Konferenciacsomag
(zsinórfüles
papírtáskába
helyezve
programfüzet (angol és magyar nyelvű), projekttájékoztató
leporelló (angol és magyar nyelvű), mappa és a benne elhelyezett
jegyzettömb, toll) 200 fő részére és roll-up elkészítése: a
konferenciacsomag és roll-up legyártatása, a nyomdától való
elhozatala, tárolása, a konferenciacsomagok összekészítése és
rendezvényhelyszínre történő szállítása.
HELYSZÍN
Rendezvényekhez szükséges alapvető technikai eszközök
biztosítása
Vetítéstechnika (1 db projektor, 1 db vetítővászon (min. 225x300
cm), 1 db laptop, 1 db pointer), helyszíni irodatechnika (1 db
laptop, 1 db színes nyomtató), valamint 1 db flipchart tábla
papírral és 4-4 különböző színű filccel.
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Rendezvényekhez szükséges alapvető technikai eszközök
biztosítása

Rendezvénytechnikai
eszközök II.

Vetítéstechnika (2 db projektor, 2 db vetítővászon (min. 265x350
cm), 2 db laptop, 1 db kontrollmonitor, 1 db óramonitor, 1 db
pointer), hangtechnika (1 db pulpitus mikrofon vevőegységgel, 2
db mobilmikrofon vevőegységgel, hangosítás), helyszíni
irodatechnika (1 db laptop, 1 db színes nyomtató), valamint
minimum 3 db flipchart tábla papírral és 4-4 különböző színű
filccel.
Rendezvényekhez szükséges alapvető technikai eszközök
biztosítása

Rendezvénytechnikai
eszközök III.

Vetítéstechnika (1 db projektor, 1 db vetítővászon (300x400 cm),
1 db laptop, 1 db kontrollmonitor, 1 db óramonitor, 1 db pointer),
hangtechnika (1 db pulpitus mikrofon vevőegységgel, 2 db
mobilmikrofon vevőegységgel, hangosítás), valamint helyszíni
irodatechnika (1 db laptop, 1 db színes nyomtató).
Rendezvényekhez szükséges online platform biztosításaplenáris jellegű

Rendezvénytechnikai
eszközök IV.

Ajánlattevő biztosítja annak minden technológiai feltételét, hogy
az adott rendezvényt bármely, az eseményre regisztrált résztvevő
egy e-mailben kiküldött linken keresztül eléri, látja és hallgathatja
azt – ebben az esetben csak egyoldali kommunikáció szükséges,
legfeljebb egyszerre 150 fő külső nézővel.
Rendezvényekhez szükséges online platform biztosítása workshop jellegű

Rendezvénytechnikai
eszközök V.

Kétoldali kommunikációról lehetőségének biztosítása, azaz a
rendezvényhez csatlakozott résztvevőket is lehet hallani,
kérdéseket tudnak feltenni, kommunikálni tudnak egymással a
résztvevők, egyszerre minimum 15, maximum 30-35 fő részére
szükséges platformot biztosítani.
Tolmácsfülke (1 db központi egység, 2 fős fülke), tolmácskészülék
100 főre és szinkrontolmács (2 fő egy napra).
VIP terem a szervezők és előadók részére

Szinkrontolmácsolás
szolgáltatás

Terembérlés I.

Terembérlés II.

Kb. 10 fős VIP terem a rendezvény kiemelt vendégei, előadói,
szervezői részére, a terem kapacitásának megfelelő számú székkel
és asztallal. A VIP terem ad helyet a helyszíni irodatechnikának,
illetve 10 fő részére kávészünet bekészítésnek.
Workshop terem 15-20 fős
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Minimum 50 m2 alapterületű, természetes fény általi
megvilágítású terem, amely szükség esetén sötétíthető.
Felszereltség: várhatóan minimum 10 fő, legfeljebb 20 fő
leültetésére alkalmas terem széksoros vagy szigetszerű
elrendezéssé, igény esetén plusz asztalokkal.
Plenáris terem 30-40 fős

Terembérlés III.

Terembérlés IV.

Terembérlés V.

Parkolás

Kávészünet I.

Minimum 80 m2 alapterületű, természetes fény általi
megvilágítású terem, amely szükség esetén sötétíthető és
mobilfallal (vagy egyéb technológiával) osztható két teremrészre.
Felszereltség: egy előadói asztal (min. 5 fős), előadói pulpitus
várhatóan minimum 20 fő, legfeljebb 30 fő leültetésére alkalmas
széksoros vagy szigetszerű elrendezéssel, igény esetén plusz
asztalokkal.
Plenáris terem 150-160 fős
Legalább 200 m2 alapterületű, természetes fény általi
megvilágítású konferenciaterem, amely szükség esetén sötétíthető.
Felszereltség: egy előadói asztal (min 5 fős), előadói pulpitus,
várhatóan 150 fő, legfeljebb 160 fő leültetésére alkalmas székek
széksoros elrendezéssel.
Plenáris terem 200-220 fős
Legalább 250 m2 alapterületű, természetes fény általi
megvilágítású konferenciaterem, amely szükség esetén sötétíthető.
Felszereltség: egy előadói asztal (min 5 fős), előadói pulpitus,
várhatóan 200 fő, legfeljebb 220 fő leültetésére alkalmas székek
széksoros elrendezéssel.
A rendezvényhelyszínen a résztvevők 30%-nak és az előadók
számára fenntartott és részükre ingyenesen igénybe vehető, az
előadóknak névre szólóan kitáblázott parkolóhelyek biztosítása.
ELLÁTÁS
Kávészünet folyamatos feltöltéssel 30 percig:
- 1 adag friss presszókávé, kávétejszínnel, hideg/meleg tejjel,
cukorral/édesítőszerrel
- 1 adag friss tea (fekete, zöld, gyümölcs), citromlével,
cukorral/édesítőszerrel
- 1 adag (0,5 l) ásványvíz szénsavas/mentes vegyesen, 0,5 l
kiszerelésben, pohárral szervírozva
- Rostos gyümölcslé 3 féle ízben, , 2x2dl/fő, pohárban
szervírozva
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- Szénsavas üdítő ital 3 féle ízben, 2x2dl/fő, pohárban
szervírozva
Kávészünet folyamatos feltöltéssel 30 percig:

Kávészünet II.

Kávészünet III.

Főétkezés I.

Főétkezés II.

- 1 adag friss presszókávé, kávétejszínnel, hideg/meleg tejjel,
cukorral/édesítőszerrel
- 1 adag friss tea (fekete, zöld, gyümölcs), citromlével,
cukorral/édesítőszerrel
- 1 adag (0,5 l) ásványvíz szénsavas/mentes vegyesen, 0,5 l
kiszerelésben, pohárral szervírozva
- Rostos gyümölcslé 3 féle ízben, 2x2dl/fő, pohárban szervírozva
- Szénsavas üdítő ital 3 féle ízben, 2x2dl/fő, pohárban
szervírozva
- 10 dkg pogácsa
- 10 dkg édes aprósütemény (pl.: keksz)
- 10 dkg édes sütemény (pl.: rétes, vagy krémes sütemény)
Kávészünet folyamatos feltöltéssel 30 percig:
- 1 adag friss presszókávé, kávétejszínnel, hideg/meleg tejjel,
cukorral/édesítőszerrel
- 1 adag friss tea (fekete, zöld, gyümölcs), citromlével,
cukorral/édesítőszerrel
- 1 adag (0,5 l) ásványvíz szénsavas/mentes vegyesen, 0,5 l
kiszerelésben, pohárral szervírozva
- Rostos gyümölcslé 3 féle ízben, , 2x2dl/fő, pohárban
szervírozva
- Szénsavas üdítő ital 3 féle ízben, 2x2dl/fő, pohárban
szervírozva
- 10 dkg pogácsa
- 10 dkg édes aprósütemény (pl.: keksz)
- 10 dkg édes sütemény (pl.: rétes, vagy krémes sütemény)
- 3 db "kanapé" szendvics/fő ( vegyes ízekben, hússal és
húsmentesen)
Svédasztalos, hidegtálas ellátással, mely tartalmaz legalább
egyféle vegetáriánus fogást :
- minimum 2 féle saláta,
- 2 féle sült hús (15-20 dkg),
- 3 féle "kanapé" szendvics,
- 3 féle desszert,
- gyümölcs (2-3 db, kb. 10 dkg)
Svédasztalos ellátás állófogadással, mely tartalmaz legalább
egyféle vegetáriánus fogást :
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Szállás I.
Szállás II.
Transzfer I.
Transzfer II.

- 2 féle előétel,
- 2 féle leves,
- 3 féle főétel (legalább 1 fogás tartalmazzon húst (15-20 dkg) és
legalább 1 vegetáriánus fogás is legyen),
- 3 féle desszert,
- saláták, savanyúság,
- péksütemény,
- gyümölcs (2-3 db, kb. 10 dkg)
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS
Egyágyas szoba 1 fő részére, 3*-os szállodában
Egyágyas szoba 1 fő részére, 4*-os szállodában
Transzfer személyautóval
Transzfer 7+1 fős kisbusszal
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TARTALOMJEGYZÉK
Dokumentum
Tartalomjegyzék
Felolvasólap (az EKR által biztosított űrlapot kell kitölteni)
Szakmai ajánlat – Árazótábla (a Felolvasólap kötelező melléklete)

Oldalszám
1. oldal
EKR
2-6. oldal

Nyilatkozat üzleti titokról (az EKR által biztosított űrlapot kell kitölteni)

EKR

Nyilatkozat a szerződéskötési feltételek vonatkozásában (iratminta
szerint)

7-8. oldal

A 2. értékelési részszempontra tett megajánlás alátámasztására a –
legmagasabb szakmai tapasztalattal rendelkező – szakemberre vonatkozó
nyilatkozat (feltüntetve a szakember nevét!)

9. oldal

A szerződés teljesítésében részt vevő (alkalmassági előírások
vonatkozásában bemutatott) szakemberekre vonatkozó nyilatkozat (az
EKR által biztosított űrlapot kell kitölteni)

EKR

Nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bekezdése tekintetében (EKR-űrlap; nemleges
nyilatkozat esetén is)

EKR

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerint (EKR-űrlap; nemleges
nyilatkozat esetén is)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint (az EKR által biztosított
űrlapot kell kitölteni)
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben,
előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt (adott esetben)

EKR
EKR

10. oldal

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja vonatkozásában
(az EKR által biztosított űrlapot kell kitölteni)

EKR

Nyilatkozat kizáró okok vonatkozásában (az EKR által biztosított űrlapot
kell kitölteni)

EKR

Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában (az EKR által
biztosított űrlapot kell kitölteni)
Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás vonatkozásában
(az EKR által biztosított űrlapot kell kitölteni)
A 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti hiteles cégaláírási nyilatkozat
(közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve ügyvéd vagy
kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta

EKR

EKR

11-12. oldal

A 2. értékelési részszempontra megajánlott szakember saját kezűleg aláírt
szakmai
önéletrajza:
végzettségére,
képzettségére,
szakmai
(többlet)tapasztalatára (munkahely(ek)re vonatkozó adatokkal, legalább
év/hónap (tól-ig) bontásban – olyan részletezettséggel, hogy abból
egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltételeknek való
megfelelés és az értékelés körében tett megajánlások teljesülése, a
végzettséget és képzettséget igazoló dokumentum(ok) (iskolai
oklevél/diploma) egyszerű másolata; a szakemberek saját kezűleg aláírt
rendelkezésre állási nyilatkozata, könyvvizsgálói igazolvány másolata
(iratminta szerint)

13-18. oldal

2. számú melléklet- Ajánlati sablon

Konténer megnevezése

Kategóriák

Mennyiségi egység

Nettó

egységár (FT)

összesen db
/konténer

Nettó

Összesen ár (Ft)

SZEMÉLYZET

Rendezvényasszisztencia

I

konténer/nap

24 000 HUF

480 000 Ft

ll

konténer/nap

48 000 HUF

768 000 Ft

lll.

konténerlnap

79 000 HUF

í58 000 Ft

l.

napidíj/nap

30 000 HUF

1

50 000 Ft

\
Konténer megnevezése

Nettó

Kategóriák

Mennyiségi egység

ll.

napidú/nap

40 000 HUF

I

napidíj/nap

35 000 HUF

ll

napidíj/nap

50 000 HUF

egységár (FT)

összesen db
lkonténer

Nettó

Összesen ár (Ft)

Rendezvényszervezői

feladatok - elókészítés-

320 000 Ft

29

1 015 000 Ft

Rendezvény szervezői
feladatok - lebonyolítás

1

00 000 Ft

Konténer megnevezése

Kategóriák

Arculattervezó

Konferenciacsomag

elkészítése

;i;

Mennyiségi egység

Nettó

egységár {FT}

össeesen db
lkontóner

Nettó

Össresen ár

db/konién€r

300 000 HUF

dblkonténeI

600 000 HUF

600 000

1 6ü0 000

1

30ü 000 Ft

rt

HELYszíN

Rendezvénytechnikai

l.

db/nap

s0 000 Ft

il.

dblnap

110000Ft

lll.

db/nap

160 000 Ft

11

1 760

lV,

dblnap

80 000 Ft

31

2 480 000 Ft

dblnáp

B0 000 Ft

60

4 800 000 Ft

dblkonténer

270 000 Ft

2

540 000 Ft

Ft

2 200 000 Ft

000 Ft

eszközök

§zinkrontolmác§

§zolgáltatás

{Ft)

Konténer megnevezése

Terembérlés

Kategóriák

Mennyiségi egység

egységár (FT}

összesen db
/konéner

Nettó

Nettó

Összesen ár (Ft)

I

db/nap

45 000 Ft

29

1 305 000

ll,

db/nap

45 000 Ft

M

1 980 000 Ft

lll.

db/nap

75 000 Ft

20

1 500

lV.

dbi nap

100 000 Ft

700 000 Ft

db/nap

160 000 Ft

320 000 Ft

konténer/nap

40 000 Ft

Parkolás

Ft

000 Ft

49

,í

150

1 150 000 Ft

960 000 Ft

ellÁrÁs

I

adagffő

1 000 Ft

1

Konténer megnevezése

Kategóriák

Mennyiségi egység

ll.

adag/íő

lll.

Nettó

egységár (FT}

összesen db

Nettó

/konténer

Összesen ár (Ft)

1 100 Ft

3950

4 345 000 Ft

adag/fó

2 500 Ft

2750

6 875 000 Ft

adaglíő

2 500 Ft

adaglíő

2 500 Ft

kávészüneí

I

750 000 Ft

Fóétkezés

ll.

500

1 250 000 Ft

EGYÉBSZOLGÁLTATÁS
Szállás
Transzíer
* AjánlattevŐ

l,

éjszaka

11 800 Ft

ll.

élszaka

11 800 Ft

6

70 800 Ft

l.

aIkalom

10 000 Ft

10

100 000 Ft

ll

alkalom

20 000 Ft
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hátározza meg az össz napot az ismertetelt rendezvények és kapcsolódó feladatok alapján
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feladatok,

rl

,-

l.

l n úblázat
tcsáteges szám,iLíral bövítheiő.

szabadtéri

24hőnap

Koráhhi tapasztalat ismertctése,

KEZDESI

és ltEFEJtiZnSt iOOpontiai (é",-

lrónap pontossággal}

í]lláttltt munkakör ós
feladato k felsoro lása,
olyan részletességgel,hogy
atrbíll az

Szakmai
tapasztalat
hónapoklran

TöBBLETTÁPAszTA-

LAT {értékelésiszempont)
szerint meghatározott
feltételnck való m egfelelós

20l7. december - 2020. novctnber

A Moonline Kft. által
szervezett, te§eskörű

3ó hónap

rendezvény sz-crvezés i

í'eladatok ellátása és
vezetése, Zi§tkő{t céges
rendezvények, fesáiválok,
önkormányzati események,
termékbemutatók,
sajtótajékoztatók,

promóciós

&ladatok,

szabadtéri rendezvónyek

M(Ji{KAHELYEK
és úgy haladion az időben visszafblé
2(}05

--

jelenleg is

Cég; ivloorrline llclstcss és
í{errdezvény ii g;-, nökség Kl't.
lJeOsztás : tulaj donos,

Cég: Gold Flame Kft, * Barabás Villa
Beosztás: rendezvényigazgató, iétesítményvezető
Cég: Rorer llcrrdczr,,ény Klt.
Bcosztás : scnior rcndczr,énvs

z,cry cr,ő

Cég:. Hazay Interservice Kft.
Bcosztás: junior

Cég: I lyatt ilotels, Orlando. USA
Beosztás: Management T'raince F&l} arrd

Keltezés (helysóg. úv. hórrap" nap)
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NYtl,ATKOZAT
a 2. értékclósi szempont tckintetétrcn nregajánlott

szakember rendclkezósrc állásáról

Alulírott Virág Katalin. mint a(z) AXIA Grcrup Z,rt. (sz,ékhely: 1025 f}udapcst. Vérhalom r:tca
által ajánIott
33/a,) al
renclezvinyszcrvtz{s:1 szlkember kiielentem, hog},rószt veszek a Nemzeti Adatlédelmi Ós
Információszabadság Hatóság, mint Ajánlatkirö ,,l/állalkozitsi lieretszerződés megköíése u
KÓFOP-2.2.6-YEKoP-I8-20I9-0000l uzonosí|ószeímú,,,Áí.infermúciószabadság hazai
g},akortatdnuk fe\térképezéseés haíékonysógánaA növelése" elnevezésű kiemelt projekt
keretéhen ,Szakmai tevékenJ,ségettúntogató rendezvéltyek lebon1,olítúsa" íórgjllj$611"
tárgvban indítcitt kiizheszcrzési c§árásban.
Ki.|elentenr tor'áb|rá. irogy az ajánlat rrl,ertessége csetén képes vag1,ok dolgtrzni. és dolgozni

kír'ánok a szelzódés lclies idótartanra során. az ajánlatban szereplő lbladatkörben, nrclyrc
vonatkozóatl

az" iinó

ictraj zonrat beny íri tot ták.

Nvilatkozoni. lrogy az cljárásba törtónó bevonásomról luclorttással bírok.
NY'ilaikozatommal ki-ieicntem. hog!, nincs más olrvarr kötelezettségcm
a l'ent _ielzett időszakra
vonatkozóan. atnclv a jelen szerzódés tel.icsitése
során a munkar,égzósemet bármilyen
szempontból akadál1,ozrrá"

Kelt; Budapest" ?020" december 23.

Elötttink, mint tanúk előtt:

el;;ras,f1o*{L{a*<*

Név: l"b.ruát íwrc
Lakcím: ?.óa q ua_11 t_a.l!u,i
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tiv'tkozának, vet'mint
a llt,l3) (Mőszaki, illtíve
szs[mai
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