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BEVEZETÉS 

Az ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehető 
legteljesebb biztosításával minden ajánlattevőnek lehetővé tegye a sikeres ajánlattételt. Ezen 
cél elérése érdekében a jelen dokumentáció tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, 
melyek elősegíthetik a sikeres ajánlattételt.  
 
BESZERZÉS TÁRGYA 

Vállalkozói szerződés a Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület által megrendezésre 
kerülő 2021. évi Fékomadta fesztivál gasztronómiai feladatainak ellátására. 
 
AJÁNLATTEVŐ FELADATA 

Ajánlattevő köteles a beszerzés tárgyát képező szolgáltatást a jelen dokumentáció Műszaki 
leírásában (1. számú melléklet) meghatározott mennyiségi és minőségi meghatározás szerint a 
vonatkozó jogszabályok, szabványok, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények 
betartása mellett megvalósítani.  
  
A TELJESÍTÉS HELYE ÉS SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA  

A Fékomadta fesztivál előre láthatóan 2021. április 10-én 12.00-24.00 között kerül 
megrendezésre. A fesztivál helyszíne: Zsámbék, Zichy Miklós tér. A szerződés a fesztivál 
időtartamára kerül megkötésre. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a fesztivál 
időpontját módosítsa, azonban a módosítás előtt minimum 5 munkanappal ezt köteles 
ajánlatkérőnek jelezni. Ajánlattevő tudomásul veszi – és ajánlatát ennek megfelelően nyújtja be 
-, hogy a fesztivál szabadtéri, sikerességét és a résztvevők létszámát több tényező, így például 
az időjárás is befolyásolhatja.  
 
RÉSZAJÁNLAT  

Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt kizárja.  
 
AZ AJÁNLATTÉTEL KÖLTSÉGEI  

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevőnek kell 
viselnie. 
 
AZ AJÁNLATOK KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI  

Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely ajánlat az 
ajánlati kötöttség beállta után semmilyen formában – sem formailag, sem tartalmilag – sem 
módosítható.  
 



 

Az ajánlattevő a dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban az ajánlattételi határidőt 
megelőzően legkésőbb 7 nappal írásban kiegészítő információkért fordulhat az ajánlatkérőhöz, 
aki a kért információt legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző harmadik napig írásban 
megadja. Az ajánlattevőknek kiegészítő tájékoztatás iránti igényeiket írásban kell benyújtaniuk 
az info@zsambekinfo.hu e-mail címre. A tájékoztatás tartalmát valamennyi ajánlattevő, 
elektronikus formában megkapja.  
 
AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA 

Az ajánlatokat e-mail-ben kérjük benyújtani 2021. február 11. csütörtök 12.00 óráig az 
info@zsambekinfo.hu e-mail címre. 
 
AZ AJÁNLATOK VISSZAVONÁSA, AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 

Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számítva 120 nap. 
 
AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE 

Az ajánlatok közül az összességében legelőnyösebb ajánlat, vagyis a szakmai ajánlat és az 
ajánlati ár bírálati szempont figyelembevételével kerül értékelésre. 
 
Az értékelés módszere: az ajánlatkérő a részszempontokon belül az arányosítás elve alapján 
értékel, azaz az adott részszempontokon belül a legjobb ajánlat - jelen esetben például a 
legmagasabb területbérleti díj - kapja a legtöbb pontot, a többi ajánlat értékelési pontszáma 
ehhez viszonyítva arányosítással (fordított arányosság) kerül megállapításra. 
 

1. Területbérleti díj (bruttó HUF-ban megadva) 
 
A területbérleti díjat egy összegben kell meghatározni, melyet a Felolvasólapon kell 
szerepeltetni. (20 pont) 
 

2. Szakmai ajánlat 
A 2. részszempont esetében szakmai zsűri bevonásával, sorbarendezéssel dönt az 
Ajánlatkérő úgy, hogy az egyes ajánlatok tartalmi elemei az összes ajánlat azonos 
tartalmi elemeihez viszonyított sorrendjében elfoglalt helyük szerint érhetnek el 
helyezést. (90 pont). Az értékelési szempontok: 

 a benyújtott ajánlat részletezettsége, kidolgozottsága, minősége, 

szakmai színvonala (10 pont) 

 Ajánlatkérő értékeli az ajánlattevő kreativitását és átgondoltságát is (10 

pont) 

 Illeszkedés a fesztivál hangulatához, stílusához (10 pont) 

 Ajánlatkérő értékeli az étel-és italkínálat sokszínűségét, árszínvonalát 

(10 pont) 



 

 A „Személyzeti” étel-és ital kínálat minősége, összetétele, ára (10 pont) 

 Ajánlatkérő értékeli az ajánlattevő referenciáit (10 pont) 

 Ajánlatkérő értékeli a helyi termékek arányát (10 pont) 

 ZSMIE tagság megléte (10 pont) 

 

AZ EREDMÉNYHIRDETÉS TERVEZETT IDŐPONTJA 

2021. február 12. péntek 18.00 óra 
 

SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA 

2021. február 15. 

 

CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 

 Felolvasólap a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 

 részletesen kidolgozott ajánlat a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően 

 

 

 
Zsámbék, 2020. január 25. 

 

  
 Russói Tamás elnök 
 Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület 
 Ajánlatkérő 

 

 

 

  



 

1. számú melléklet 

 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

A Fékomadta fesztivál immár 3. alkalommal kerül megrendezésre Zsámbékon a Zsámbéki-
medence Idegenforgalmi Egyesület szervezésében. Az eseményen középkori farsangi 
hagyományok elevenednek meg óriásbábosok, hagyományőrzők, zenészek, táncosok, íjászok, 
lovagok és boszorkányok segítségével.  
 
Ajánlattevő feladata a fesztivál során: 
 

1. A rendezvényre látogatók (zömmel családok) részére ételkínálat biztosítása  
Közép-és felsőkategóriás ételkínálat biztosítása, mely tükrözi a középkort (például 
köles, csülök, kismalac sütés, kemencében sült ételek stb.) 
A várható látogatói létszám 2.000-3.000 fő, mely létszámot természetesen 
nagymértékben befolyásolja az időjárás, a járványügyi helyzet alakulása stb. A 
létszám meghatározásakor az előző 2 évben lebonyolított rendezvények 
látogatottsági adataiból indult ki ajánlatkérő. Ajánlatkérő a rendezvény marketing-és 
PR tevékenységéről gondoskodik, az előző évek sajtóanyaga minden ajánlattevő 
számára elérhető az Interneten. 
 
Ajánlatában kérjük mutassa be, hogy milyen ételkínálatot kíván biztosítani a 
résztvevőknek, kérjük térjen ki a tálalásra, valamint az ételek árára is. Kérjük 
ismertesse a rendelkezésre álló személyzetet, kitérve a kiszolgáló személyzet 
ruházatára is!  
Kérjük ismertesse a felhasznált alapanyagok származási helyét is!  
Kérjük ismertesse a fizetési lehetőségeket is (érintésmentes fizetés lehetősége stb.) 
 

2. A rendezvényen dolgozók, fellépők, azaz a „személyzet” részére ellátás biztosítása 
A rendezvényen kb. 60 fő segítő vesz részt (szervezők, mentők-tűzoltóság-rendőrség 
munkatársai, fellépők, önkéntesek stb.). Részükre ajánlatkérő finanszírozza az 
ellátást.  
 
Ajánlatában kérjük mutassa be, hogy a személyzet részére milyen étel-italcsomagot 
kíván biztosítani. Kérjük ismertesse az ételek adagonkénti bruttó árát! (a személyzet 
esetében alkoholfogyasztás nem megengedett). Kérjük vázolja fel, hogy a személyzet 
ellátásának biztosítására milyen módszert tart a legcélravezetőbbnek! (például 
kiszolgálás külön helyiségben, nyakbaakasztók/karperecek használata stb.) 
 
 
 



 

3. A rendezvényre látogatók italfogyasztásának biztosítása 
Tekintettel arra, hogy az esemény február hónapban kerül megrendezésre, kérjük 
ismertesse, hogy milyen meleg italokkal kíván készülni a fesztiválra, kérjük térjen ki 
ezek árára is! (forralt bor, tea, kávé) 
Kérjük ismertesse, hogy milyen röviditalokat, söröket és borokat kíván kínálni az 
eseményen! Kérjük térjen ki ezek beszerzési forrására is!  
Kérjük ismertesse, hogy milyen italválasztékot kíván nyújtani a 18 év alattiak részére!  
 

4. Egyéb ételkínálat 
Kérjük ismertesse, hogy milyen desszerteket, csemegéket stb. kíván értékesíteni a 
fesztiválon (például rétes, kürtőskalács, sajt stb.) Kérjük térjen ki a termékek 
beszerzési forrására, esetleg a felhasznált alapanyagokra is! Kérjük ismertesse a 
termékek árát! 
 
 

A Fékomadta fesztivál vezérfonala a középkor, ezért az ajánlatok elbírálásánál előnyt élveznek 
azon pályázatok, melyek illeszkednek a középkorhoz – akár az ételkínálatban, akár a 
kiszolgálószemélyzet ruházatában, akár a tálalási módokban. 
 
Kiemelten fontosnak tartjuk a helyi termelők és szolgáltatók támogatását, ezért a bírálatnál 
előnyt élveznek azon pályázók, akik kínálatukat úgy állítják össze, hogy abban kiemelt szerepet 
kapnak a helyben előállított termékek (akár alapanyag, akár tálalási mód tekintetében). 
 
Az ajánlatok elbírálásánál előnyt élveznek a Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület 
tagjai.  
 
Az ajánlatok elbírálásánál előnyt jelent az érintésmentes fizetés lehetőségének biztosítása. 
 
Az ajánlatok elbírálásánál előnyt élveznek azon pályázók, akik referenciáikat bemutatják. 
 
Ajánlatkérő lehetőséget biztosít ajánlattevőnek alvállalkozók bevonására, azonban az ő 
szolgáltatásukért ajánlattevő felel.   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  



 

2. számú melléklet 

 

FELOLVASÓLAP 

 

Ajánlat tárgya: Fékomadta fesztivál „Gasztronómia” 

Ajánlattevő neve:   

Ajánlattevő címe:  

Ajánlattevő telefonszáma:  

Ajánlattevő képviselőjének a neve:   

Ajánlattevő e-mail címe:  

  

Területbérleti díj összege (bruttó ajánlati ár)  

   

Alulírott …………………………………, mint a ………………………………………… (székhely: 
…………………………………..) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlattételi 
felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, 
utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy az 
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, 
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, 
hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést 
megkötjük, és a szolgáltatást teljesítjük az ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatunkban 
lefektetettek szerint. 

Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy a szerződés teljesítéséhez valamennyi szükséges 
engedéllyel, személyi-és tárgyi feltételekkel rendelkezünk. 

 

Dátum Cégszerű aláírás 

  

  

 


