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ÁRAJÁNLAT TÉTELI FELHÍVÁS 
 

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület, mint árajánlat kérő az 
alábbi felhívást teszi közzé: 
 
Egyesületünk együttműködve az alábbi LEADER címbirtokos szervezetekkel: Éltető Balaton-
felvidékért Egyesület, Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak Zala Termálvölgye Egyesület, térségek 
közötti együttműködési programot kíván megvalósítani, melynek célja vidéki területeken 
megkezdett fejlesztési utak jó gyakorlatként való bemutatása, átadása és térségi szinten történő 
továbbfejlesztése. 
 
A Bakony és Balaton KKKE, az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett a helyi közösségi 
marketing együttműködés megvalósítására, ennek érdekében a 2007-2013-as programozási 
időszakban több önálló projektet és együttműködést is megvalósított. 
A térségben elindult folyamatok közöl a program keretében fejlesztendőnek tartjuk a helyi 
termékek, szolgáltatások speciálisan turisztikai szolgáltatásokká, turisztikai termékké való 
fejlesztésének elősegítését. 
Ennek érdekében össze kívánjuk kapcsolni az „Érték és minőség” önálló marketing programunkat, 
valamint a Balaton Best Nonprofit Kft-vel közösen megvalósított térségek közötti együttműködési 
programunkat, mely a turisztikai csomagok kialakítására irányult. 
 
Egyeztetve a jelenlegi projektben tervezett együttműködő partnerekkel, valamint korábbi szakmai 
partnereinkkel megfogalmaztunk egy komplex turisztikai fejlesztési elképzelést, melynek 
megvalósításához jelen árajánlat tételi felhívás alapján kívánjuk kiválasztani a szolgáltatót. 
Kérjük, hogy amennyiben érdekli Önöket a jelen dokumentumban megjelölt feladat elvégzése – 
melyre kizárólag pozitív pályázati elbírálás esetén kerül sor – kérjük, hogy az 1. és 2. 
mellékletként megjelölt dokumentumok feltöltésével, tegyék meg ajánlatukat. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a melléklet sem tartalmilag sem formailag nem 
módosítható, amennyiben megjegyzése, kiegészítése van, azt kérjük az „Egyéb 
kiegészítés” pont alatt tegyék meg! 
Kérjük, hogy tanulmányozzák át az árajánlat függetlensége és az összeférhetetlenség elkerülése 
érdekében a 3. számú mellékletet, és ajánlatukat abban az esetben tegyék meg, ha a 
függetlenség fennáll. 
 
Az árajánlatokat kérjük a bakonyesbalaton.berhida@gmail.com vagy a 
bbkkeelnokseg@upcmail.hu e-mail címekre szignózva, aláírva és szkennelve küldjék vissza. 
Kérdés esetén felvilágosítást Kontics Monika munkaszervezet vezetőtől kérhetnek 
+3630/3833120-as telefonszámon vagy a kontics.monika@bakonyesbalaton.hu e-mail címen. 
Berhida, 2017. június 26. 

Pergő Margit 
elnök s.k 
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ELVÉGZENDŐ FELADATOK STRUKTÚRÁJA ÉS TARTALMA 
 
Célunk, hogy a helyi termékek köré olyan turisztikai programcsomagok kerüljenek kialakításra, 
melyek egyrészről segítik a termelők, előállítók tevékenység diverzifikálási szándékait és 
hozzájárulnak a balatoni üdülési szezon meghosszabbításához, a szezonalitás megszüntetéséhez. 
Ezzel a céllal projektünk kapcsolódok, mind a Vidékfejlesztési program kiemelt céljaihoz, mind a 
Balaton térségének fejlesztését célzó stratégiákhoz. 
 
Mindezt úgy kívánjuk együttműködésben megvalósítani, hogy partnereink az általunk 
megteremtett gyakorlatot jó példaként át tudják venni, illetve az általuk megvalósított 
fejlesztések a Bakony és Balaton KKKE térségében is adaptálhatók legyenek a jövőben. 
 
A jelenleg működő „Érték és minőség” közösségi marketing programról részletesebb tájékoztatást 
a www.ertekesminoseg.hu oldalunkon olvashatnak. 
 
EGYMÁSRA ÉPÜLŐ STRUKTÚRÁBAN AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSÁT TERVEZZÜK: 

1. Garantált turisztikai programcsomagok kialakítása a Bakony és Balaton keleti kapuja 
térségében. 

2. Népszerűsítő anyagok készítése a bevont szolgáltatókról, programokról, azok feltöltése 
online felületre. 

3. Print szóróanyagok készítése a csomagok népszerűsítése érdekében. 
4. Szakmai programok szervezése a tudásátadás biztosítása és a projekt népszerűsítése 

érdekében. 
5. Szakmai utakon való részvétel az együttműködő partnerek térségeibe, a jó példák 

megtekintése érdekében. 
 
A TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMELEMEK RÉSZLETES TARTALMA: 

1. Garantált turisztikai programcsomagok kialakítása a Bakony és Balaton keleti 
kapuja térségében. 

 
TEÁOR’08 7912 utazásszervezés  
TESZOR’15 79.12.11 utazásszervezés, túracsomagok összeállítása 

• Garantált turisztikai programok tervezése az élelmiszeralapú helyi termékekre 
építve; 

• élelmiszer előállító szolgáltatók kijelölése legalább 5 helyszínen; 
• konkrét programterv kidolgozása szolgáltatónként; 
• programcsomagok kidolgozása szállásszolgáltatással együtt, legalább 3 különböző 

típusú és/vagy kategóriájú szálláshely bevonásával; 
• árkialakítás; 
• értékesítési csatornák meghatározása. 
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Elvárt végeredmény: 
Mindösszesen legalább 5 garantált program szálláshely nélkül és 5 programcsomag 
szálláshely ajánlattal. 
Az programok beszámoló anyagban való összefoglalása, 1 db nyomtatott és 1 db 
elektronikus formában (DVD/CD/pendrive/letölthető online anyag) való biztosítása. 
A szakmai partnerünk által korábban megvalósított projekt alapján 30 db garantált 
program 5 csomagban történő kidolgozásához 120 munkanapra volt szükség.  

 
A garantált programokat az alábbi rendszer szerint kell kidolgozni: 

- a program megnevezése, 
- a program rövid (ajánló jellegű leírása), 
- a program részletes ismertetése (részletes program a benne foglalt 

szolgáltatásokkal), 
- képek, 
- a program helyszíne (szöveges megnevezése a helynek, ahol a program 

megrendezésre kerül,), 
- a programhoz kapcsolódó legfontosabb földrajzi helyek rövid leírással, 

koordinátákkal google maps rendszerben beazonosítható módon, 
- a program indulási helye (a hely ahonnan a program indul, pl. kirándulás esetén, 

ahol a buszra fel kell szállni), 
- kategória, besorolás (ami segíti a tájékoztatást és tájékozódást), 
- a program időtartama, 
- a program időpontja (amennyiben releváns és folyamatos garantált program, nem 

bejelentkezés alapján), 
- a program bekerülési értéke, a fix és létszámfüggő költségek szétbontásával, 
- a program ajánlott eladási ára, 
- a minimum létszám amennyiben releváns (ami alatt a program nem indul el), 
- a maximum létszám amennyiben releváns (ami fölött a program betelik és nem 

lehet rá többet jelentkezni), 
- szervezési határidő, (az az időpont, amikor a program kezdési időpontja előtt el 

kell dönteni, hogy elindul-e), 
- jelentkezési határidő (az az utolsó időpont, a mikor a programra még jelentkezni 

lehet), 
- lemondási határidő (a jelentkezést eddig a pontig lehet következmények nélkül 

lemondani) 
- lemondási feltételek 
- a program nyitó dátuma (melyik időponttól lehetséges az első meghirdetés) 
- javaslattétel az értékesítés rendszerére 
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2. Népszerűsítő anyagok készítése a bevont szolgáltatókról, programokról, azok 

feltöltése online felületre. 
 
TEÁOR’08 7990 Egyéb foglalás VAGY 7311 Reklámügynöki tevékenység és 5819 Egyéb 
kiadói tevékenység  
TESZOR’15 79.90.11 Turisztikai reklám / 73.11.11 Reklám tervezés és 58.19.29 Egyéb mns online 
tartalom 
 
Népszerűsítő anyagok összeállítása a térségről és a turisztikai csomagok szolgáltatóiról (legalább 
5), csomagok honlapon történő elhelyezése www.ertekesminoseg.hu  
A működő oldal rendszerébe az 1. pontban leírt anyagok feltöltése, valamint legalább 5 a 
honlapon még nem szereplő szolgáltató bemutatása 
 

3. Print szóróanyagok készítése a csomagok népszerűsítése érdekében. 
TEÁOR’08 7990 Egyéb foglalás VAGY 7311 Reklámügynöki tevékenység és 5819 Egyéb 
kiadói tevékenység  
TESZOR’15 79.90.12 Turista tájékoztatás / 73.11.11 Reklám tervezése és 58.19.15 nyomtatott 
reklámanyag, prospektus 
 
3.1 szórólap 
6000 db szórólap A5 méretben 2 oldalas 4+4 színnel nyomva, 80gr műnyomóra teljes tartalmi 
kivitelezéssel 
 
3.2 ragasztott térkép 
3000 db tépős térkép A3 méretben 1 oldalas 2/4 színnel nyomott tetején ragasztott legalább 80 
gr matt papírra 
 

4. Szakmai programok szervezése a tudásátadás biztosítása és a projekt 
népszerűsítése érdekében. 

 
Kérjük, hogy a 2. számú mellékletben a rendezvényszervezés, lebonyolítás tevékenység 
árképzését a tartalmi elemek részletezésével szíveskedjenek bemutatni. 
 
TEÁOR’08 8230 kongresszusok, konferenciák és kereskedelmi bemutatók szervezése 
TESZOR’15 82.30.11 konferenciaszervezés, szakmai programok szervezése 
 
4.1 
Nyitórendezvény, a projekt indításakor. 10.00 – 15 óra 
A résztvevők tervezett száma 10 fő 
Cél a projekt bemutatása, érintettekkel, potenciális partnerekkel való megismertetése, a térségi 
együttműködés alapjainak lefektetése, közös célok, elvárások és feladatok meghatározása. Az 
alábbi tevékenységek szerint: 

- helyszín biztosítása, helyszínnel kapcsolatos tanácsadás, egyeztetés, foglalás, 
- program szervezése, meghívások kezelése 
- helyszíni regisztráció 
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- vendéglátás 

o kávészünet 2 alkalom (kávé, tea, ásványvíz, üdítő, sós és édes sütemény) 
o ebéd (svédasztal, előétel 2 féle főétel, 2 féle desszert, ásványvíz, üdítő) 

- beszámoló készítése, esemény dokumentálása, kommunikálása az alábbi tematikával: 
a) a rendezvény helyszíne, időpontja: 
b) a célcsoport megjelölése:  
c) a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását,  
d) képdokumentáció (legalább 10 db dátumozott a fontosabb eseményeket, elszámolandó 

tételek megvalósulását dokumentáló fotók) 
 
A kommunikációs elemeken a Bakony és Balaton KKKE, valamint a Széchenyi 2020 és EMVA 
kötelező arculati elemeit használni kell 
 
4.2 
Study tour a Bakony és Balaton KKKE területén. 1 napos 9.30 – 18.00 óra 
A programra meghívottak az együttműködő partnerek térségéből jelentkező érdeklődők. 
A résztvevők tervezett száma 50 fő 
Cél a Bakony és Balaton KKKE területén megvalósult közösségi marketing program és a garantált 
programcsomagok kialakításának bemutatása. 

- helyszínek biztosítása, helyszínnel kapcsolatos tanácsadás, egyeztetés, foglalás a 
szolgáltatóknál, minimum 5 helyszínen 

- Helyi termékkóstoló szervezése  
o füstölt termék 
o pékáru 
o tejtermék 
o konzerv termékek savanyú és édes 
o bor 3 féle 

- programterv kialakítása, program szervezése, meghívások kezelése, helyszíni regisztráció 
- sajtóanyag készítése, sajtómeghívók kiküldése 
- vendéglátás 

o Reggeli kávébekészítés, kávé, tea, pékáru 
o ebéd (svédasztal, előétel főétel, desszert, ásványvíz, üdítő) 

- beszámoló készítése, esemény dokumentálása, kommunikálása 
o a rendezvény helyszíne, időpontja: 
o a célcsoport megjelölése:  
o a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását,  
o képdokumentáció (legalább 10 db dátumozott a fontosabb eseményeket, elszámolandó 

tételek megvalósulását dokumentáló fotók) 
 
A kommunikációs elemeken a Bakony és Balaton KKKE, valamint a Széchenyi 2020 és EMVA 
kötelező arculati elemeit használni kell. 
 
4.3 
Záró rendezvény, 1 napos (9.30 – 18.00 óra) 20 fő 
A résztvevők tervezett száma 20 fő 
Cél, a program zárásaként az eredmények bemutatása, kommunikálása, cél, hogy egy-egy 
garantált program a sajtó munkatársai számára bemutatásra kerüljön. 
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- helyszín biztosítása, helyszínnel kapcsolatos tanácsadás, egyeztetés, foglalás 
- programterv kialakítása, program szervezése, meghívások kezelése, 4 előadó biztosítása 
- helyszíni regisztráció 
- sajtóanyag készítése, sajtómeghívók kiküldése 
- vendéglátás 

o 2 alkalom kávébekészítés, kávé, tea, édes és sós sütemény 
o ebéd (svédasztal, előétel főétel, desszert, ásványvíz, üdítő) 
o Helyi termékkóstoló szervezése (füstölt termék, péktermék, tejtermék, konzervtermék, 

borok) 
- beszámoló készítése, esemény dokumentálása, kommunikálása 

o a rendezvény helyszíne, időpontja: 
o a célcsoport megjelölése:  
o a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását,  
o képdokumentáció (legalább 10 db dátumozott a fontosabb eseményeket, elszámolandó 

tételek megvalósulását dokumentáló fotók) 
A kommunikációs elemeken a Bakony és Balaton KKKE, valamint a Széchenyi 2020 és EMVA 
kötelező arculati elemeit használni kell 
 

5. Szakmai utakon való részvétel az együttműködő partnerek térségeibe, a jó 
példák megtekintése érdekében. 

 
TEÁOR’08 7911 utazásközvetítés TESZOR’15 79.11.14 Közlekedési eszköz bérlésének 
foglalása, közlekedési eszköz biztosítása rendezvényhez 
 
Busz biztosítása 3 alkalommal 
A Bakony és Balaton KKKE térségéből az együttműködő partnerek szakmai programjain 1-1 
alkalommal (összesen 3 alkalom) alkalmanként max. 14 fő vesz részt. 
A programok célja, hogy az együttműködő partnerek alaposabban megismerjék egymás 
térségeit, tevékenységét és a jó példának szánt vidékfejlesztési megoldásait. 
A study tourokon való részvételt elsősorban a HACS tagjainak, helyi termelőknek, 
szolgáltatóknak, a közösségi marketing program tagjainak, újonnan belépő érdeklődőknek 
ajánljuk fel. 
A programok időtartama tervezetten egy munkanap (indulástól érkezésig), mivel az út hossza 
kilométerben az árajánlat tételi felhívás készítésének időpontjában nem határozható meg, a 
buszok – legalább 14 fő + 1 fő (biztosított sofőr) szállítására alkalmas - díját 1 munkanap 
időtartamra kérjük meghatározni szíveskedjenek.  
 
Berhida, 2017. június 26. 
 
 
Az árajánlat tételi felhívás mellékletei: 
1. sz. melléklet – Árajánlat  
2. sz. melléklet – Árajánlat, rendezvények részletezése, egységárak kialakításának bemutatása 
3. számú melléklet – Független árajánlat feltételei 
4. számú melléklet – 1. számú melléklet kitöltését segítő excel tábla 
 
 
 
       Pergő Margit 
       elnök 
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ÁRAJÁNLAT 1. SZ. MELLÉKLET- AZ AJÁNLAT ELVÁLASZTHATATLAN RÉSZE AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL KIADOTT RÉSZLETES 
MŰSZAKI TARTALMAT MEGHATÁROZÓ ÁRAJÁNLAT TÉTELI FELHÍVÁS 

 
KÖTELEZŐ, TARTALMILAG, FORMAILAG NEM VÁLTOZTATHATÓ, KÉRJÜK, HOGY KITÖLTVE, MINDEN OLDALON SZIGNÓZVA, A VÉGÉN 
CÉGSZERŰEN ALÁÍRVA, SZKENNELVE KÜLDJE VISSZA. 
 
 
ÁRAJÁNLAT KÉRŐ: BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 
CÍM 8181 BERHIDA, VESZPRÉMI ÚT 1-3. 
KÉPVISELŐ PERGŐ MARGIT 
ADÓSZÁM 19383578-1-19 
REGISZTRÁCIÓS SZÁM 1004392516 
 
ÁRAJÁNLAT ADÓ  
CÍM  
ÁRAJÁNLAT KIÁLLÍTÓ, BEOSZTÁS  
ADÓSZÁM  
 
 
REFERENCIA MEGJELÖLÉSE: 
 
AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK IDEJE:  
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Teáor teszor 
Tartalom 

részletes műszaki tartalom az 
árajánlat kérő dokumentumban 

me mennyi-ség egységár nettó összár nettó ÁFA 27% összár bruttó 

7912 
utazásszervezés 

79.12.11 
utazásszervezés, 
túracsomagok 
összeállítása 

garantált turisztikai programok 
tervezése az élelmiszeralapú helyi 
termékekre építve; 
élelmiszer előállító szolgáltatók 
kijelölése legalább 5 helyszínen; 
konkrét programterv kidolgozása 
szolgáltatónként; 
programcsomagok kidolgozása 
szállásszolgáltatással együtt, 
legalább 3 különbőző típusú és/vagy 
kategóriájú szálláshely bevonásával; 
árkkialakítás; 
értékesítési csatornák 
meghatározása. 
Mindösszesen legalább 5 garantált 
program szálláshely nélkül és 5 
programcsomag. 

db 10     

7990 Egyéb 
foglalás 
VAGY 
7311 
Reklámügynöki 
tevékenység és  
5819 Egyéb kiadói 
tevékenység  
 

79.90.11 Turisztikai 
reklám 
73.11.11 Reklám tervezés 
és 58.19.29 Egyéb mns 
online tartalom 

népszerűsítő anyagok készítése a 
térségről és a turisztika csomag 
szolgáltatóiról (legalább 5) 
csomagok honlapon történő 
elhelyezése 
www.ertekesminoseg.hu  

db 5     

79.90.12 Turista 
tájékoztatás 
73.11.11 Reklám 
tervezése és 58.19.15 
nyomtatott reklámanyag, 
prospektus 

szórólap A5 2 oldalas 4+4 színnel 
nyomva, 80gr műnyomóra teljes 
tartalmi kivitelezéssel 

db 6000     

tépős térkép A3 méret 1 oldalas 4 
színnel nyomott tetején ragasztott 
legalább 80 gr matt papírra 

db 3000     

mailto:bbkkekozpont@bakonyesbalaton.hu
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8230 
kongresszusok, 
konferenciák és 
kereskedelmi 
bemutatók 
szervezése 

82.30.11 
konferenciaszervezés, 
szakmai programok 
szervezése 

nyitórendezvény szolgáltatókkal 10 
fő fő 10     

projektben study tour 1 napos 50 fő fő 50     

záró rendezvény, study tour a sajtó 
munkatársaival 1 napos 20 fő fő 20     

7911 
utazásközvetítés 

79.11.14 
Közlekedési eszköz 
bérlésének foglalása, 
közlekedési eszköz 
biztosítása 
rendezvényhez 

3 alkalom max 15 főre, egy 
munkanapra al 3     

ÖSSZESEN         

 
NYILATKOZAT 
AZ ÁRAJÁNLAT ADÓ NEVÉBEN NYILATKOZOM, HOGY A FELHÍVÁSBAN MEGJELÖLT VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKKEL ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG NEM ÁLL FENN, AZ 
ÁLTALAM KIÁLLÍTOTT ÁRAJÁNLAT AZ ÁRAJÁNLAT KÉRŐTŐL FÜGGETLEN. 
 
 
DÁTUM 
 
 
       ÁRAJÁNLAT KIÁLLÍTÓJÁNAK ALÁÍRÁSA, BEOSZTÁSA 
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ÁRAJÁNLAT 2. SZ. MELLÉKLET - AZ AJÁNLAT ELVÁLASZTHATATLAN RÉSZE AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL KIADOTT RÉSZLETES 

MŰSZAKI TARTALMAT MEGHATÁROZÓ ÁRAJÁNLAT TÉTELI FELHÍVÁS 
RENDEZVÉNYEK RÉSZLETEZÉSE, EGYSÉGÁRAK KIALAKÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA 

 
ÁRAJÁNLAT ADÓ  
CÍM  
ÁRAJÁNLAT KIÁLLÍTÓ, BEOSZTÁS  
ADÓSZÁM  
 
 

8230 
kongresszusok, konferenciák és kereskedelmi 
bemutatók szervezése 

82.30.11 
konferenciaszervezés, szakmai programok szervezése 

nyitórendezvény szolgáltatókkal 10 fő 
projektben study tour 1 napos 50 fő 

záró rendezvény, study tour a sajtó munkatársaival 1 napos 20 fő 

EGYÉB KIEGÉSZÍTÉS, (AMENNYIBEN RELEVÁNS): 
 
 
Nyitórendezvény szolgáltatókkal (10.00 – 15.00 óra) 10 fő 

TEVÉKENYSÉGRÉSZ TEVÉKENYSÉG NETTÓ EGYSÉGÁR NETTÓ ÁR/ FŐ 
HELYSZÍN BIZTOSÍTÁSA, HELYSZÍNNEL KAPCSOLATOS 
TANÁCSADÁS, EGYEZTETÉS, FOGLALÁS,   

PROGRAM SZERVEZÉSE, MEGHÍVÁSOK KEZELÉSE   
HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓ   
VENDÉGLÁTÁS   
KÁVÉSZÜNET 2 ALKALOM (KÁVÉ, TEA, ÁSVÁNYVÍZ, 
ÜDÍTŐ, SÓS ÉS ÉDES SÜTEMÉNY)   

EBÉD (SVÉDASZTAL, ELŐÉTEL 2 FÉLE FŐÉTEL, 2 FÉLE 
DESSZERT, ÁSVÁNYVÍZ, ÜDÍTŐ)   

mailto:bbkkekozpont@bakonyesbalaton.hu
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BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSE, ESEMÉNY DOKUMENTÁLÁSA, 
KOMMUNIKÁLÁSA   

ÖSSZESEN NETTÓ   
ÁFA 27%   
ÖSSZESEN BRUTTÓ   

 
Projektben study tour 1 napos (9.30 – 18.00 óra) 50 fő 
 

TEVÉKENYSÉGRÉSZ TEVÉKENYSÉG NETTÓ EGYSÉGÁR NETTÓ ÁR/ FŐ 
HELYSZÍNEK BIZTOSÍTÁSA, HELYSZÍNNEL KAPCSOLATOS 
TANÁCSADÁS, EGYEZTETÉS, FOGLALÁS A 
SZOLGÁLTATÓKNÁL, MINIMUM 5 HELYSZÍNEN 

  

HELYI TERMÉKKÓSTOLÓ SZERVEZÉSE    
FÜSTÖLT TERMÉK   
PÉKÁRU   
TEJTERMÉK   
KONZERV TERMÉKEK SAVANYÚ ÉS ÉDES   
BOR 3 FÉLE   
PROGRAMTERV KIALAKÍTÁSA, PROGRAM SZERVEZÉSE, 
MEGHÍVÁSOK KEZELÉSE, HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓ   

SAJTÓANYAG KÉSZÍTÉSE, SAJTÓMEGHÍVÓK KIKÜLDÉSE   
VENDÉGLÁTÁS   
REGGELI KÁVÉBEKÉSZÍTÉS, KÁVÉ, TEA, PÉKÁRU   
EBÉD (SVÉDASZTAL, ELŐÉTEL FŐÉTEL, DESSZERT, 
ÁSVÁNYVÍZ, ÜDÍTŐ)   

BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSE, ESEMÉNY DOKUMENTÁLÁSA, 
KOMMUNIKÁLÁSA   

ÖSSZESEN NETTÓ   
ÁFA 27%   
ÖSSZESEN BRUTTÓ   
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Záró rendezvény, study tour a sajtó munkatársaival 1 napos (9.30 – 18.00 óra) 20 fő 
 

TEVÉKENYSÉGRÉSZ TEVÉKENYSÉG NETTÓ EGYSÉGÁR NETTÓ ÁR/ FŐ 
HELYSZÍN BIZTOSÍTÁSA, HELYSZÍNNEL KAPCSOLATOS 
TANÁCSADÁS, EGYEZTETÉS, FOGLALÁS   

PROGRAMTERV KIALAKÍTÁSA, PROGRAM SZERVEZÉSE, 
MEGHÍVÁSOK KEZELÉSE, 4 ELŐADÓ BIZTOSÍTÁSA   

HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓ   
SAJTÓANYAG KÉSZÍTÉSE, SAJTÓMEGHÍVÓK KIKÜLDÉSE   
VENDÉGLÁTÁS   
2 ALKALOM KÁVÉBEKÉSZÍTÉS, KÁVÉ, TEA, ÉDES ÉS SÓS 
SÜTEMÉNY   
EBÉD (SVÉDASZTAL, ELŐÉTEL FŐÉTEL, DESSZERT, 
ÁSVÁNYVÍZ, ÜDÍTŐ)   
HELYI TERMÉKKÓSTOLÓ SZERVEZÉSE (FÜSTÖLT TERMÉK, 
PÉKTERMÉK, TEJTERMÉK, KONZERVTERMÉK, BOROK)   
BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSE, ESEMÉNY DOKUMENTÁLÁSA, 
KOMMUNIKÁLÁSA   

ÖSSZESEN NETTÓ   
ÁFA 27%   
ÖSSZESEN BRUTTÓ   

 
 
 
DÁTUM 
 
 
       ÁRAJÁNLAT KIÁLLÍTÓJÁNAK ALÁÍRÁSA, BEOSZTÁSA 
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3. számú melléklet Független árajánlat feltételei 
 
Árajánlatot olyan gazdasági szereplő adhat, aki ténylegesen végzi a (TEÁOR kóddal azonosított) 
tevékenységet, amely a NAV nyilvántartásban szerepel, ebben referenciája van. 

 Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett 
vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében 
nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. 
pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, 
munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól 
származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a 
szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett 
szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, 
vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem 
független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy 
másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül. 

 
Fogalmak: 
Ajánlattevő:  az árajánlat kiállítója (szervezeti szinten vizsgálva) 
Támogatást igénylő: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület 
 

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület irányító és felügyeleti 
szervének tagjai: 

Pergő Margit, Berhida 
Bátor Árpád, Várpalota 

Gyenge Katalin, Balatonkenese 
Varga Mihály, Litér 
Bódi János, Litér 

Molnár Ferenc, Várpalota 
Freyné Takács Tímea, Balatonalmádi 

Győry Tünde, Jásd 
Szabó Gergely, Küngös 

Kőszegi Ilona, Királyszentistván 
Szabó Balázs, Felsőörs 

Juhász Tibor, Balatonkenese 
Hebling Zsolt, Alsóörs 

dr. Bogárdiné Kedves Valéria, Ősi 
 
Berhida, 2017. június 26. 
 
       Pergő Margit 
       elnök s.k. 
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Teáor teszor
Tartalom

részletes műszaki 
tartalom az árajánlat 

me mennyi-ség egységár nettó összár nettó ÁFA 27% összár bruttó

7912
utazásszervezés

79.12.11
utazásszervezés, 
túracsomagok 

garantált turisztikai 
programok tervezése 
az élelmiszeralapú 

db 10 0 Ft 0 Ft 0 Ft

79.90.11 Turisztikai 
reklám
73.11.11 Reklám 

népszerűsítő anyagok 
készítése a térségről 
és a turisztika csomag 

db 5 0 Ft 0 Ft 0 Ft

szórólap A5 2 oldalas 
4+4 szannel nyomva, 
80gr  műnyomóra 

db 6000 0 Ft 0 Ft 0 Ft

tépős térkép A3 méret 
1 oldalas 4 színnel 
nyomott tetején 

db 3000 0 Ft 0 Ft 0 Ft

nyitórendezvény 
szolgáltatókkal  10 fő

fő 10 0 Ft 0 Ft 0 Ft

projektben study tour 
1 napos 50 fő

fő 50 0 Ft 0 Ft 0 Ft

záró rendezvény sajtó 
munkatársaival 1 

fő 20 0 Ft 0 Ft 0 Ft

7911
utazásközvetítés

79.11.14
Közlekedési eszköz 
bérlésének foglalása, 

 3 alkalom max 15 főre al 3 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

CSAK AZ ÜRES MEZŐKET KELL TÖLTENI

7990 Egyéb foglalás
VAGY
7311 Reklámügynöki 
tevékenység és 
5819 Egyéb kiadói 
tevékenység 

79.90.12 Turista 
tájékoztatás
73.11.11 Reklám 
tervezése és 58.19.15 
nyomtatott 
reklámanyag, 

8230
kongresszusok, 
konferenciák és 
kereskedelmi 
bemutatók szervezése

82.30.11
konferenciaszervezés, 
szakmai programok 
szervezése

ÖSSZESEN



Tevékenységrész tevékenység nettó egységár nettó ár/ fő

helyszín biztosítása, helyszínnel
kapcsolatos tanácsadás, egyeztetés,
foglalás,

0 Ft

program szervezése, meghívások
kezelése 0 Ft

helyszíni regisztráció 0 Ft

vendéglátás 0 Ft 0 Ft

kávészünet 2 alkalom (kávé, tea, ásványvíz,
üdítő, sós és édes sütemény) 0 Ft

ebéd (svédasztal, előétel 2 féle főétel, 2 féle
desszert, ásványvíz, üdítő) 0 Ft

beszámoló készítése, esemény
dokumentálása, kommunikálása 0 Ft

Összesen nettó 0 Ft 0 Ft

Áfa 27% 0 Ft 0 Ft

Összesen bruttó 0 Ft 0 Ft

CSAK AZ ÜRES MEZŐKET KELL TÖLTENI



Tevékenységrész tevékenység nettó egységár nettó ár/ fő

helyszínek biztosítása, helyszínnel kapcsolatos
tanácsadás, egyeztetés, foglalás a
szolgáltatóknál, minimum 5 helyszínen

0 Ft

Helyi termékkóstoló szervezése 0 Ft 0 Ft
füstölt termék 0 Ft
pékáru 0 Ft
tejtermék 0 Ft
konzerv termékek savanyú és édes 0 Ft
bor 3 féle 0 Ft

programterv kialakítása, program szervezése,
meghívások kezelése, helyszíni regisztráció 0 Ft

sajtóanyag készítése, sajtómeghívók kiküldése 0 Ft

vendéglátás 0 Ft 0 Ft
Reggeli kávébekészítés, kávé, tea, pékáru 0 Ft
ebéd (svédasztal, előétel főétel, desszert,
ásványvíz, üdítő) 0 Ft
beszámoló készítése, esemény
dokumentálása, kommunikálása 0 Ft

Összesen nettó 0 Ft 0 Ft
Áfa 27% 0 Ft 0 Ft
Összesen bruttó 0 Ft 0 Ft

CSAK AZ ÜRES MEZŐKET KELL TÖLTENI



Tevékenységrész tevékenység nettó egységár nettó ár/ fő
helyszín biztosítása, helyszínnel
kapcsolatos tanácsadás, egyeztetés,
foglalás

0 Ft

programterv kialakítása, program
szervezése, meghívások kezelése, 4
előadó biztosítása

0 Ft

helyszíni regisztráció 0 Ft
sajtóanyag készítése , sajtómeghívók
kiküldése 0 Ft

vendéglátás 0 Ft 0 Ft
2 alkalom kávébekészítés, kávé, tea, édes és
sós sütemény 0 Ft
ebéd (svédasztal, előétel főétel, desszert,
ásványvíz, üdítő) 0 Ft
Helyi termékkóstoló szervezése (füstölt
termék, péktermék, tejtermék,
konzervtermék, borok)

0 Ft

beszámoló készítése, esemény
dokumentálása, kommunikálása 0 Ft

Összesen nettó 0 Ft 0 Ft
Áfa 27% 0 Ft 0 Ft
Összesen bruttó 0 Ft 0 Ft

CSAK AZ ÜRES MEZŐKET KELL TÖLTENI
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ÁRAJÁNLAT TÉTELI FELHÍVÁS 
„Önfenntartást segítő élő vidéki agrárhagyományok” című együttműködési 

projekt 
 

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület, mint árajánlat kérő az 
alábbi felhívást teszi közzé: 
 
Egyesületünk együttműködve az alábbi szervezetekkel: Litér Község Önkormányzata, 
Nemesgörzsönyért Közalapítvány, térségek közötti együttműködési programot kíván 
megvalósítani, melynek célja az vidék önfenntartását segítő agrárhagyományok felelevenítése, 
bemutatása és népszerűsítése. 
A szervezetek több éves együttműködési múlttal rendelkeznek, melynek továbbfejlesztése a jelen 
árajánlat tételi felhívással érintett program. 
 
A Bakony és Balaton KKKKE jelen együttműködési program keretében kapcsolódva a partnerek 
programjaihoz az „Érték és Minőség” közösségi marketing program továbbfejlesztését tervezi, 
kiszélesítve azt a térségi és magyar gasztronómiai hagyományok projektbe emelésével. 
 
Építve a partnerek programtematikájára az alábbi gasztrotematikus területeken: 

- interaktív receptgyűjtemény elkészítése szoftveres támogatással 
- gasztronómiai rendezvény megvalósítása 

 
Kérjük, hogy amennyiben érdekli Önöket a jelen dokumentumban megjelölt feladat elvégzése – 
melyre kizárólag pozitív pályázati elbírálás esetén kerül sor – kérjük, hogy az 1. mellékletként 
megjelölt dokumentumok feltöltésével, tegyék meg ajánlatukat. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a melléklet sem tartalmilag sem formailag nem 
módosítható, amennyiben megjegyzése, kiegészítése van, azt kérjük az „Egyéb 
kiegészítés” pont alatt tegyék meg! 
Kérjük, hogy tanulmányozzák át az árajánlat függetlensége és az összeférhetetlenség elkerülése 
érdekében a 2. számú mellékletet, és ajánlatukat abban az esetben tegyék meg, ha a 
függetlenség fennáll. 
 
Az árajánlatokat kérjük a bakonyesbalaton.berhida@gmail.com vagy a 
bbkkeelnokseg@upcmail.hu e-mail címekre szignózva, aláírva és szkennelve küldjék vissza. 
Kérdés esetén felvilágosítást Gál Andrea munkaszervezet vezető helyettestől kérhetnek 
+3630/8778895-ös telefonszámon vagy a gal.andrea@bakonyesbalaton.hu e-mail címen. 
Berhida, 2017. június 26. 

Pergő Margit 
elnök s.k 
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ELVÉGZENDŐ FELADATOK STRUKTÚRÁJA ÉS TARTALMA 
 
Célunk, hogy az „Érték és Minőség” programot a gasztronómia területével szélesítsük és mindenki 
számára hozzáférhető receptgyűjteményt, interaktív receptkönyvet készítsünk el. 
 
Mindezt úgy kívánjuk együttműködésben megvalósítani, hogy kapcsolódunk együttműködő 
partnereink tematikájához. 
 
A jelenleg működő „Érték és minőség” közösségi marketing programról részletesebb tájékoztatást 
a www.ertekesminoseg.hu oldalunkon olvashatnak. 
 
EGYMÁSRA ÉPÜLŐ STRUKTÚRÁBAN AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSÁT TERVEZZÜK: 

1. Receptek gyűjtése feldolgozása az alábbi tematikához illeszkedően (a végleges tematika a 
projekt megvalósítás alatt kerül kidolgozásra): 

a) sertésből készült ételek 
b) birkából készült ételek 
c) szilvás ételek 
d) tészták, házi péktermékek 
e) nyílttűzi sütés, főzés 
f) tájjellegű ételek 

2. A 2. pont szerint összegyűjtött anyag tartalmi és grafikai szerkesztése, előkészítése. 
3. a www.ertekesminoseg.hu oldal továbbfejlesztése egy interaktív receptkönyv 

alrendszerrel, mely lehetőséget ad az olvasók számára a receptek beküldésre is. 
Kép, opcionálisan videó feltöltési lehetőség videómegosztóról behúzva, hozzávalók, 
elkészítés, értékelési és komment lehetőség FB-os accounttal, receptkategorizálási 
lehetőség 

4. Ételbemutató gasztro-program szervezése 
 
A TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMELEMEK RÉSZLETES TARTALMA: 
 

1. Receptek gyűjtése feldolgozása az alábbi tematikához illeszkedően (a végleges 
tematika a projekt megvalósítás alatt kerül kidolgozásra) 
TEAOR’08 74.90 Mns. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
TESZOR’15 74.90.19 / ÖVTJ’16 7490008 Egyéb Mns szakmai, tudományos és üzleti 
szolgáltatás, Kulturális és egyéb társadalmi szakmai tervezés, szakértés, műszaki, 
gazdasági és más szakmai könyv, kézikönyv, dokumentum stb. megírása a szerzői 
jogvédelemben részesülők kivételével. 
Receptek tematikájának kidolgozása, melyben prioritást élveznek a helyi, tájjellegű, helyi 
alapanyagokat felhasználó receptek, figyelembe véve a partnerek programjainak szakmai 
tartalmát, elsősorban (de nem kizárólagosan)  

a) sertésből készült ételek 
b) birkából készült ételek 
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c) szilvás ételek 
d) tészták, házi péktermékek 
e) nyílttűzi sütés, főzés 
f) tájjellegű ételek 

Receptek gyűjtése a térségekben és helyi alapanyagokra alapozva a fenti tematikára. 
 
2. A 2. pont szerint összegyűjtött anyag tartalmi és grafikai szerkesztése, 

előkészítése. 
TEAOR’08 7410 Grafikai tervezés 
TESZOR’15 74.10.19 / ÖVTJ’16 7410001 egyéb speciális formatervezés, grafikai tervezés 
Az 1. pontban összegyűjtött receptek grafikai szerkesztése, a 3. pontban meghatározott 
felületre való feltöltésre alkalmas formátumban való elkészítése. (dokumentum adatbázis 
kialakítása) 
 

3. A www.ertekesminoseg.hu oldal továbbfejlesztése egy interaktív receptkönyv 
alrendszerrel,  
TEAOR’08 6311 Adatszolgáltatás, web-hosting szolgáltatás 
TESZOR’15 63.11.19 / ÖVTJ’16 631101/631105 Egyéb hosting szolgáltatás, webhosting 
A Bakony és Balaton KKKE tulajdonában lévő honlap továbbfejlesztése, új aloldal nyitása a 
meglévő struktúra figyelembe vételével, mely lehetőséget ad a saját gyűjtésű anyagok 
feltöltésére, megjelenítésre, illetve az olvasók számára is a receptek beküldésre is. 
Megjelenés formája: 

- recept leírása: hozzávalók, elkészítés, 
- Kép, opcionálisan videó feltöltési lehetőség videómegosztóról behúzva,  
- értékelési és komment lehetőség FB-os accounttal,  
- receptkategorizálási lehetőség. 

1. és 2. pontban leírt anyagok feltöltése. 
 

4. Ételbemutató gasztro-program szervezése  
TEAOR’08 9329 Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
TESZOR’15 93.29.29 / ÖVTJ’16 932901 Mns szabadidős tevékenység 

- rendezvényterv kidolgozása 
o időpont meghatározása, nyári időszakban, 5 óra időtartamban (17.00-22.00 

óra) 
o helyszínek meghatározása 
o tematika meghatározása 
o ismert séf bevonása, főzőbemutató szervezése, lebonyolítása 

- kulturális program  
 legalább 1 országos hírű és 2 helyi/térségi fellépő biztosítása 

- szükséges technika, infrastruktúra biztosítása (színpad legalább 30m2, fény és 
hangtechnika fél playback műsorokhoz, hangosítás főzőbemutatóhoz, 
biztonsághoz) 

- legalább 5 fő rendező személyzet biztosítása 
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- sajtóanyag készítése a programot megelőzően és azt követően 
 

- beszámoló készítése, esemény dokumentálása, kommunikálása az alábbi 
tematikával: 

a) a rendezvény helyszíne, időpontja: 
b) a célcsoport megjelölése:  
c) a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását,  
d) képdokumentáció (legalább 10 db dátumozott a fontosabb eseményeket, 

elszámolandó tételek megvalósulását dokumentáló fotók) 
 
Berhida, 2017. június 26. 
 
 
Az árajánlat tételi felhívás mellékletei: 
 
1. számú melléklet – Árajánlat  
2. számú melléklet – Független árajánlat feltételei 
3. számú melléklet – 1. számú melléklet kitöltését segítő excel tábla 
 
 
 
       Pergő Margit 
       elnök sk. 

mailto:bbkkekozpont@bakonyesbalaton.hu
http://www.bakonyesbalaton.hu/


 
 
 
 

  

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület  
Leader Helyi Akciócsoport 

8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 
Telefon: +3630 877 8896 

E-mail: bbkkekozpont@bakonyesbalaton.hu  
www.bakonyesbalaton.hu 

 

- 1 - 

 

ÁRAJÁNLAT 1. SZ. MELLÉKLET- AZ AJÁNLAT ELVÁLASZTHATATLAN RÉSZE AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL KIADOTT RÉSZLETES 
MŰSZAKI TARTALMAT MEGHATÁROZÓ ÁRAJÁNLAT TÉTELI FELHÍVÁS 

 
KÖTELEZŐ, TARTALMILAG, FORMAILAG NEM VÁLTOZTATHATÓ, KÉRJÜK, HOGY KITÖLTVE, MINDEN OLDALON SZIGNÓZVA, A VÉGÉN 
CÉGSZERŰEN ALÁÍRVA, SZKENNELVE KÜLDJE VISSZA. 
 
 
ÁRAJÁNLAT KÉRŐ: BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 
CÍM 8181 BERHIDA, VESZPRÉMI ÚT 1-3. 
KÉPVISELŐ PERGŐ MARGIT 
ADÓSZÁM 19383578-1-19 
REGISZTRÁCIÓS SZÁM 1004392516 
 
ÁRAJÁNLAT ADÓ  
CÍM  
ÁRAJÁNLAT KIÁLLÍTÓ, BEOSZTÁS  
ADÓSZÁM  
 
 
REFERENCIA MEGJELÖLÉSE:  
 
AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK IDEJE:  
 

 
szignó 
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Teáor teszor/ÖVTJ 
Tartalom 

részletes műszaki tartalom az 
árajánlat kérő dokumentumban 

me mennyi-ség egységár nettó összár nettó ÁFA 27% összár bruttó 

Mns egyéb 
szakmai, 
tudományos, 
műszaki 
tevékenység 
7490 

Kulturális és egyéb 
társadalmi szakmai 
tervezés, szakértés 
74.90.19 
74.90.08 

Helyi alapanyagokból készült 
ételek receptjeinek gyűjtése, 
kidolgozása, a Bakony és 
Balaton KKKE valamint a 
GEMARA LEADER HACS 
területén , receptek 
dokumentálása,  

db 60     

Grafikai tervezés 
7410 

egyéb speciális 
formatervezés, 
grafikai tervezés 
74.10.19 
74.10.01 

Összegyűjtött receptek grafikai 
szerkesztése, online felületre 
való feltöltésre alkalmas 
formátumban való elkészítése 

db 60     

Adatfeldolgozás, 
web-hoszting 
szolgáltatás 
6311 

Egyéb adatbázis 
szolgáltatás 
63.11.19 
63.11.01/05 

a www.ertekesminoseg.hu 
honlap továbbfejlesztése a 
meghatározott műszaki 
tartalom alapján  

db 1     

Mns egyéb 
szórakoztatás, 
szabadidős 
tevékenység 
9329 

Egyéb m.n.s 
szórakoztatás  
93.29.2  
932901  

ételbemutató gasztro program 
szervezése, lebonyolítása  alkalom 1     

    
rendezvényterv 
kidolgozása, ismert séf 
biztosítása 

alk 1     

    kulturális program 
országos hírű előadó fő 1     

 
szignó 
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    kulturális program 
helyi/térségi előadó fő 2     

    szükséges technika, 
infrastruktúra biztosítása alk 1     

    rendező személyzet 
biztosítása fő 5     

    sajtóanyag készítése db 2     

    beszámoló készítése alk 1     

ÖSSZESEN         

 
 
NYILATKOZAT 
AZ ÁRAJÁNLAT ADÓ NEVÉBEN NYILATKOZOM, HOGY A FELHÍVÁSBAN MEGJELÖLT VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKKEL ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG NEM ÁLL FENN, AZ 
ÁLTALAM KIÁLLÍTOTT ÁRAJÁNLAT AZ ÁRAJÁNLAT KÉRŐTŐL FÜGGETLEN. 
 
 
DÁTUM:  
 
 
       ALÁÍRÁS (CÉGSZERŰ) 
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3. számú melléklet Független árajánlat feltételei 
 
Árajánlatot olyan gazdasági szereplő adhat, aki ténylegesen végzi a (TEÁOR kóddal azonosított) 
tevékenységet, amely a NAV nyilvántartásban szerepel, ebben referenciája van. 

 Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett 
vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében 
nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. 
pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, 
munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól 
származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a 
szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett 
szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, 
vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem 
független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy 
másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül. 

 
Fogalmak: 
Ajánlattevő:  az árajánlat kiállítója (szervezeti szinten vizsgálva) 
Támogatást igénylő: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület 
 

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület irányító és felügyeleti 
szervének tagjai: 

Pergő Margit, Berhida 
Bátor Árpád, Várpalota 

Gyenge Katalin, Balatonkenese 
Varga Mihály, Litér 
Bódi János, Litér 

Molnár Ferenc, Várpalota 
Freyné Takács Tímea, Balatonalmádi 

Győry Tünde, Jásd 
Szabó Gergely, Küngös 

Kőszegi Ilona, Királyszentistván 
Szabó Balázs, Felsőörs 

Juhász Tibor, Balatonkenese 
Hebling Zsolt, Alsóörs 

dr. Bogárdiné Kedves Valéria, Ősi 
 
Berhida, 2017. június 26. 
 
       Pergő Margit 
       elnök s.k. 
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Felhasználó
Téglalap

Felhasználó
Beírt szöveg
2.



Teáor teszor/ÖVTJ
Tartalom

részletes műszaki tartalom az árajánlat kérő dokumentumban
me mennyi-ség egységár nettó összár nettó ÁFA 27% összár bruttó

Mns egyéb szakmai, 
tudományos, műszaki 
tevékenység
7490

Kulturális és egyéb 
társadalmi szekmai 
tervezés, szekértés
74.90.19
74.90.08

Helyi alapanyagokbó készült ételek receptjeinek gyűjtése, 
kidolgozása, a Bakony és Balaton KKKE valamint a GEMARA 
LEADER HACS területén , receptek dokumentálása, 

db 60 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Grafikai tervezés
7410

egyéb speciális 
formatervezés, 
grafikai tervezés
74.10.19
74.10.01

Összegyűjtött receptek grafikai szerkesztése,  online felületre való 
feltöltésre alkalmas formátumban való elkészítése

db 60 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Adatfeldolgozás, web-
hoszting szolgáltatás
6311

Egyéb adatbázis 
szolgáltatás
63.11.19
63.11.01/05

a www.ertekesminoseg. Hu honlap továbbfejlesztése a 
meghatározott műszaki tartalom alapján 

db 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Mns egyéb 
szórakoztatás, 
szabadidős 
tevékenység
9329

Egyéb m.n.s 
szórakoztatás 
93.29.2 
932901 

ételbemutató gasztro program szervezése, lebonyolítása alkalom 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft

rendezvényterv kidolgozása, ismert séf biztosítása alk 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
kulturális program országos hírű előadó fő 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
kulturális program helyi/térségi előadó fő 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
szükséges technika, infrastruktúra biztosítása alk 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft
rendező személyzet biztosítása fő 5 0 Ft 0 Ft 0 Ft
sajtóanyag késíztése db 2 0 Ft 0 Ft 0 Ft
beszámoló készítése alk 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

CSAK AZ ÜRES MEZŐKET KELL TÖLTENI

ÖSSZESEN


	Árajánlat tételi felhívás_bbkkke
	1. és 2. számú melléklet
	3. számú melléklet
	4 számú melléklet
	1 melléklet számoló
	2_1 számoló
	2_2 számoló
	2_3 számoló

	Árajánlat kérése
	Badásra_felhívás_agrár.pdf
	Árajánlat kérése_agrár_mail
	Árajánlat tételi felhívás_bbkkke_agrár
	1. számú melléklet
	2. számú melléklet
	3. számú melléklet
	Munka1





