AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

„Összefogásban az Észak-Hegyhátért” című, EFOP-1.3.5-16-2016-00290
azonosítószámú projekt keretében
Rendezvények szervezése és lebonyolítása
(beszerzési eljárást megindító dokumentum)

Alsómocsolád, 2017. június

Az eljárás tárgya:
Az „Összefogásban az Észak-Hegyhátért” című, EFOP-1.3.5-16-2016-00290
azonosítószámú projekt keretében Rendezvények szervezése és lebonyolítása
szolgáltatás teljesítése.
Az Ajánlatkérő megnevezése, elérhetőségei, kapcsolattartási pont:
Ajánlatkérő neve: Alapítvány Alsómocsoládért
Székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21.
Telefon: +36 72 451 749
Telefax: +36 72 451 749
E-mail: telehaz.alsomocsolad@t-online.hu
Kapcsolattartási pont, információnyújtás:
Szervezet neve: Alapítvány Alsómocsoládért
Székhelye: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21.
Kapcsolattartó neve: Balogh Anikó kuratóriumi elnök
Telefon/telefax: +36 72 451 749
E-mail: telehaz.alsomocsolad@t-online.hu
A beszerzés mennyisége:
Rendezvények szervezése és lebonyolítása 21 alkalommal
1) Észak-hegyháti érték és identitás – Érték napok: 5 helyszínen 3 évben
összesen 15 alkalommal
2) Családi életre nevelés – Családi nap: 3 helyszínen évente 1 alkalom, összesen
3 alkalommal
3) Észak-hegyháti érték és identitás – Jótékonysági Észak-hegyháti Adventi vásár:
3 helyszínen évente 1 alkalom, összesen 3 alkalommal
Szerződés típusa: Megbízási szerződés
A szerződés időtartama: a szerződés aláírásának napjától a megbízási díj
kiegyenlítéséig terjedő határozott időre szól.
Teljesítési határidő: a szerződés aláírásának napjától 2019. december 31.
Teljesítés helye: Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. – Faluház
Bikal, Zrínyi M. u. 2. – IKSZT
Mágocs, Szabadság u. 19. – Művelődési Ház
Mekényes, Fő u. 115. – Polgármesteri Hivatal
Nagyhajmás, Fő u. 35. – Művelődési Ház

Az Ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás: az Ajánlattevő az ajánlati árat a
mellékelt ajánlati sablonban foglaltak szerint nettó forint + törvényes ÁFA, illetve bruttó
összegben adja meg. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell valamennyi felmerülő
költségét.
Az ellenszolgáltatás fizetésének feltételei: a Megbízott, a ténylegesen
lebonyolított programok függvényében nyújthat be számlát. Számláját legkésőbb tárgyi
hónapot követő hónap 15-ig nyújthatja be.
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Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér. Amennyiben az
Ajánlattevő a szerződésben vállalt teljesítési határidőt nem tartja be, késedelem esetén
minden egyes naptári nap után 10.000 HUF/nap késedelmi kötbért köteles fizetni.
A feladat meghatározása: az „Összefogásban az Észak-Hegyhátért” című, EFOP1.3.5-16-2016-00290 azonosítószámú projekt keretében Rendezvények szervezése
és lebonyolítása szolgáltatás teljesítése:
1) Észak-hegyháti érték és identitás – Érték napok: 15 alkalommal
2) Családi életre nevelés – Családi nap: 3 alkalommal
3) Észak-hegyháti érték és identitás – Jótékonysági Észak-hegyháti Adventi vásár:
3 alkalommal
Elvárások:
I. Rendezvények résztvevőinek biztosítása, létszáma:
Észak-hegyháti érték és identitás – Érték napok: 3750 fő
Családi életre nevelés – Családi nap: 600 fő
Észak-hegyháti érték és identitás – Jótékonysági Észak-hegyháti Adventi
vásár: 240 fő
II. Rendezvények időtartama:
Észak-hegyháti érték és identitás – Érték napok: 3 évben, évente 5
alkalommal, összesen 15 alkalom*1 nap
Családi életre nevelés – Családi nap: 3 évben, évente 1 alkalommal,
összesen 3 alkalom*1 nap
Észak-hegyháti érték és identitás – Jótékonysági Észak-hegyháti Adventi
vásár: 3 évben, évente 1 alkalommal, összesen 3 alkalom*1 nap
III. Rendezvények időpontjai:
Észak-hegyháti érték és identitás – Érték napok: 2017. július, augusztus,

szeptember, 2018. július, augusztus, szeptember, 2019. április, július,
augusztus

Családi életre nevelés – Családi nap: 2017. szeptember, 2018. május,

2019. április

Észak-hegyháti érték és identitás – Jótékonysági Észak-hegyháti Adventi
vásár: 2017. november, 2018. november, 2019. november
IV. Tekintettel arra, hogy a projekt támogatásból valósul meg, a Kommunikációs és
arculati kézikönyvben foglaltak alkalmazása és az arculati elemek használata
kötelező a dokumentumokon!
Észak-hegyháti érték és identitás – Érték napok
A településeken még fellelhető, helyi értékként számon tartott emberi tudások
bemutatása, továbbtanítása a fiatalabb generációk és a társtelepülések lakosai felé.
A program elsődleges célja, hogy az idősebb generációk által őrzött tudás
továbbörökítődjön, így megmaradjanak a helyi értékek.
Az együttműködés, a tudás átadása olyan informális tanulás, mely közös élményt ad, és
amely csökkenti a generációk közötti távolságot. Valamint a településen fellelhető, a
település lakóinak fontos, történelmi pillanatokat is megörökítő, helytörténeti
jelentőségű fotók kiállítása napjaink technikájának alkalmazásával, mellyel célunk a
helytörténeti ismeretek bővítése, a helyi kötődés, az identitástudat erősítése, az együvé
tartozás érzésének a kiállításon keresztül történő erősítése.
A települési értéknapok fesztiválszerűen kerülnek megszervezésre.
Családi életre nevelés – Családi napok az Észak-Hegyháton
A projekt során 3 Családi Napot szeretnénk tartani, melyek célja a családok közti és a
szomszédsági viszony erősítése, illetve a térségi közösségek létrejöttének elősegítése. A
családi nap, olyan közösségi nap, amikor az előkészítéssel, szervezéssel,
megvalósítással kapcsolatos feladatokat (programok szervezése, vendégül látás) a
célcsoport aktív bevonásával biztosítjuk.
A tevékenység során egy, a minden korcsoport igényeit kielégítő közösségi, szabadidős
programot szervezünk, mely elősegíti a közösségi kapcsolatok erősítését és a
társadalmi kohéziót.
A Családi napnak a társadalmi kohézió erősítésén túl további céljai is vannak.
Fontosnak tartjuk, hogy az akcióterületen élők – akik eddig többnyire csupán
haszonélvezői voltak a térségi rendezvényeknek – a civil szervezetekkel és az
Önkormányzattal való együttműködésre alapozva a település összlakossága számára
tartalmas és hasznos szabadidő eltöltési alternatívákat nyújtsanak.

A tevékenység legfőbb eredménye: az akcióterületen élő, szervezésben részt vett
lakosok tudatos, stratégiában gondolkodó, projectmegvalósításban járatos, motivált és
aktív szereplőivé válnak a térségi közéletnek.
A Családi napok közvetlen célja az, hogy a családok konstruktív, érdekes programok
során időt töltsenek együtt, az őket ért impulzusok hatására intenzívebben
kommunikáljanak, ezáltal a családi kohézió erősödjék. Ezt példák, pozitív értékek
közvetítésével kívánjuk elérni.
Tervezett programjaink kulturális és egészségfejlesztő elemeket tartalmaznak.
Kulturális programok: szempontként megfogalmaztuk, hogy a család minden tagjának,
korosztálytól függetlenül érdekes, tanulságos, fejlesztő programokat nyújtsunk, a
konkrét előadókat a célcsoporttal közösen fogjuk kiválasztani.
Egészségfejlesztés: a projekt egészségfejlesztő szegmense több pillérből,
programelemből áll. Célunk komplex, egyrészt információt akarunk közvetíteni,
másrészt életmódbeli változásokat kívánunk elérni.
- Sport: terveink között szerepel, hogy alternatív, kevésbé ismert sportokat
(méta, petanque, floorball stb.) bemutatunk, illetve kipróbálásra is lehetőség nyílik.
Ezen kívül vetélkedő jelleggel, stációk beiktatásával, ügyességi, családon belüli
együttműködést feltételező programot szervezünk, helyi önkéntesek bevonásával.
- Egészségtudatos életforma kialakítását információval segítő előadások tartása:
előadóink között szerepelne dietetikus, testépítő, kineziológus, életvezetési tanácsadó
tart rövid, gondolatébresztő, vitaindító előadást. Ezt beszélgetés, véleménycsere követi,
mivel tapasztalatunk szerint bármely ismeret internalizálását a szóbeli közlés, vélemény
felvállalás erősíti, ezáltal teremtve meg az egyénben az érték megszilárdulását.
- Állapot felmérés: sokrétű intézményi és civil kapcsolatunknak köszönhetően
többféle, fizikai paramétere vonatkozó vizsgálat, felmérés megvalósulhat, így vércukor
szint, vérnyomás, testtömeg index, testzsír mérés történik, melyet személyre szabott
tanácsadás egészít ki.
Észak-hegyháti érték és identitás – Jótékonysági Észak-hegyháti Adventi
vásár
Az Adventi vásár jellegzetes kirakodóvásár-szerű utcai rendezvény, mely ma
reneszánszát éli. Bár az alap cél a karácsonyi vásárlás megkönnyítése térségből
származó, minőségi kézműves termékekkel, fontos, hogy a kulturális vonal is nagy
hangsúlyt kapjon, alkalom nyíljon értékes kultúra-fogyasztásra, a keresztény és
kifejezetten magyar hagyományok felelevenítésére, az advent jellegzetességeinek és
jelentésének kibontakoztatására.
Ennek okán a kirakodó vásár mellé társul népi játszóház, hagyományőrző műsor,
betlehemezés, de megjelenik a minőségi és alkalomhoz illő meghívott előadók műsora
mindhárom alkalommal, terveink szerint ST. Martin előadóművész, Fekete Nándor
orgonaművész és Kovács Szilárd orgonaművész személyében.

A vásáron a kézművesek termékeiért befolyt adományokat a térség nehézsorsú
családjainak karácsonyi megsegítésére fordítjuk.
Megbízott feladatai:
Rendezvények résztvevőinek biztosítása
Rendezvények teremigényének, technikai hátterének megszervezése és
biztosítása
Rendezvények résztvevőinek ellátása
Rendezvényen fellépő művészek biztosítása
Rendezvények pontos dokumentálása: 100 fő alatti rendezvényeken Jelenléti ív
alkalmanként,
100
fő
feletti
rendezvények
esetén
Jegyzőkönyv;
Fotódokumentáció alkalmanként minimum 20 db dátumozott fotóval; Szakmai
beszámoló a Rendezvények megvalósulásáról
Benyújtandó dokumentumok:
 Ajánlat az ajánlattételi sablon felhasználásával
 Nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevőnek nincs 90 napnál régebbi lejárt
köztartozása
 Nyilatkozatot referenciáról
 Nyilatkozat összeférhetetlenségről
 Az ajánlattétel időpontjában érvényes aláírási címpéldány vagy aláírás minta
egyszerű másolatban
További információk:
 Az ajánlattétel nyelve: magyar
 Hiánypótlás: Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget egy alkalommal, teljes
körben biztosít.
 Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017/06/28 16:00
 Az ajánlat benyújtásának módja és címe: szkennelve, elektronikus
formában elküldeni a telehaz.alsomocsolad@t-online.hu e-mail címre, valamint
papír alapon megküldeni vagy személyesen leadni az Alapítvány Alsómocsolád
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. címre/címen.
 Az
ajánlatok
bírálati
szempontja:
a
legalacsonyabb
összegű
ellenszolgáltatás. A nyertes ajánlattevő az lesz, aki megfelel a kiírásban foglalt
feltételeknek és ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazza.
 Eredménytelenné nyilvánítás: az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket,
hogy jelen eljárást indokolási kötelezettség nélkül, eredménytelenné
nyilváníthatja.

 Eredmény közlése: Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az Ajánlattevőket
értesíti az ajánlatok beérkezését követő 10 naptári napon belül.
 Szerződéskötés tervezett időpontja: az eredmény közlését követően
azonnal.

Az ajánlat benyújtására vonatkozó egyéb információk: az ajánlatot eredeti
formában a megadott módon és címekre kell elküldeni úgy, hogy az ajánlat és
mellékletei az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően megérkezzenek. Az adatlap
tartalmán és formáján változtatni nem lehet!

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017/06/23.

s.k. Balogh Anikó
kuratóriumi elnök
Alapítvány Alsómocsoládért

