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1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

közbeszerzési eljárásban a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 56. § alapján 

 

Ajánlatkérő: Lechner Nonprofit Kft. (1111 Budapest, Budafoki út 59.) 

Közbeszerzési eljárás tárgya: „A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt 

keretében vállalkozási keretszerződés kommunikációs tevékenységek ellátására - 2 

részben” 

 Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás 
 

I.Kiegészítő tájékoztatás: 

 Kérdés és észrevétel Ajánlatkérő által adott válasz, 

kiegészítő tájékoztatás 

1. A rendezvényekhez tartozó műszaki leírásban 

szerepel technikai igény, illetve személyzet is, 

viszont az ártáblában szereplő személyzet 

között nincs technikus. A technikus adott 

rendezvények árának kell tartalmaznia a 

technikus költségét az adott rendezvényre 

vonatkozóan? 

Az eljárás 2. részéhez kapcsolódó, 
árazandó exceltábla „8. Szervezési és 
lebonyolítási díjak” elnevezésű 
munkalapján szerepel a „technikusi 
felügyelet”. A rendezvények árának tehát 
alapból nem kell tartalmaznia a technikus 
költségét.  

2. Kérjük Ajánlatkérőt, erősítse meg, hogy az 

egyes rendezvényekhez kapcsolódó hinterland 

kialakításának költségét az rendezvények 

árának nem kell tartalmaznia! 

A rendezvények árának nem kell 
tartalmaznia a hinterland kialakításának 
költségét. 

3. Hostess-ek esetében szükséges idegen nyelv 

ismerete? Ha igen, milyen nyelvek ismerete 

szükséges? 

Nem szükséges. 

4. A 2-resz-01-03-pr-2017s-196-402907-
20171012.xls ártáblában, a 
sajtórendezvények esetében több kérdésünk 
is lenne, amennyiben az árnak valamennyi 
felmerülő költséget, így technika, személyzet, 
stb. (kivéve account óradíj) tartalmaznia kell: 
a) Milyen személyzetet szükséges biztosítani, 
amelyet az ajánlati árnak tartalmaznia kell?? 
(pl. hostess-igény) 
b) Milyen technikai feltételeket szükséges 
biztosítani, amelyet az ajánlati árnak 
tartalmaznia kell? (pl. hang- és fénytechnika, 
pulpitus, audiovizuális eszközök – pl. 
kivetető stb.) 
 
 
 
 

a)-b) Ajánlatkérő a sajtórendezvények 
esetében is a személyzetet és a technikát 
egyaránt a 2. rész 04-08 sorszámú 
ártáblában található 6-7-8. munkalapon 
szereplő tételekből hívja le. 

c) nincsen, a feladat technikai operatív 
szervezés, majd lebonyolítás a helyszínen. 
A sajtódosszié beltartalmának gyártása 
jelen eljárás 1. részéhez tartozó 
tevékenység. A sajtódosszié 
összepakolását, azaz a sajtódosszié 
tartalmának egyberendezését az 
Ajánlatkérő végzi. 
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c) Ajánlatkérőnek van-e egyéb szolgáltatási 
igénye, melyet a műszaki leírásban nem 
definiált és amelyet az ajánlati árnak 
tartalmaznia kell? Pl. sajtódosszié készítése 
(beltartalom gyártása és összepakolása) 

5. Kérjük Ajánlatkérőt, amennyiben 

rendelkezésére áll, adja meg a 100 db-os puzzle 

méretét! Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, 

teljesítésnek elfogadja az 480x276 mm vagy 

490x360 mm méretűt? 

Ajánlatkérő vizsgálati szempontja a puzzle 
100 db-ra történő feldarabolása, nem 
pedig annak mérete. Ajánlatkérő nem 
fogja vizsgálni a megajánlott méret 
paramétereket. 

6. Kérjük Ajánlatkérőt, pontosítsa a 3D-s puzzle 
műszaki leírását azzal, hogy megad néhány 
(2-3) épület-példát, melyeket a teljesítésként 
elfogad! Az egyes 3D puzzle-oknak az ára 
nagyban eltérő lehet azok összetettsége, 
részletgazdasága szerint.  (pl. Parlament, 
Világítótorony, Lánchíd, Szabadság szobor 
stb.) 

 

A 3D-s puzzle esetében az Ajánlatkérő a 
155 db-os magyarországi épületek, mini 
építészeti sorozatot kéri, melyet az 
árazandó excel táblázatban korábban 
megjelölt. 

7. Kérjük Ajánlatkérőt, erősítse meg, hogy az 

ártábla szerint 1 oldalas Backlight BLP papír 

nyomdatermékek esetén 2 oldalas nyomást, 4+2 

színben kér! 

Igen, az Ajánlatkérő 2 oldalas nyomást 
kér, 4+2 színben. 

8. Kérjük Ajánlatkérőt, erősítse meg, hogy az 

ártábla szerint 2 oldalas Biciklight vinyl 

nyomdatermékek esetén 1 oldalas nyomást, 4+0 

színben kér! 

Igen, az Ajánlatkérő 1 oldalas nyomást 
kért, 4+0 színben. 

 

Kérjük, hogy a jelen tájékoztatás kézhezvételét szíveskedjenek visszaigazolni.  

 

Budapest, 2017. október 27. 

 

Tisztelettel, 

 

Makranczi Ádám 

felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó 

Ész-Ker Zrt. 
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VISSZAIGAZOLÁS  

(ELEGENDŐ EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI)  

 

Lechner Nonprofit Kft. (1111 Budapest, Budafoki út 59.) 

„A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt keretében vállalkozási 

keretszerződés kommunikációs tevékenységek ellátására - 2 részben” 

 

Alulírott ………………………………………………. a(z) …………………………………. Érdekelt Gazdasági 

Szereplő nevében ezúton telefax (+36 1 789 6943) / e-mail (eszker@eszker.eu vagy 

kozbeszerzes@eszker.eu) útján visszaigazolom, hogy a jelen oldallal együtt összesen három 

(számmal kifejezve: 3) számozott oldalból álló „ 1. sz. kiegészítő tájékoztatás” tárgyú 

dokumentumot megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

Kelt:  

 

 

  

  aláírás 

 

 

 

mailto:eszker@eszker.eu

		2017-10-27T12:38:36+0100
	Nem érhetõ el
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




