Tisztelt Ajánlattevők!
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, mint Ajánlatkérő „Vállalkozási keretszerződés
az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Társadalmi Megújulás Operatív Program
(TÁMOP) 2.2.1-08/1-2008-0002 keretében „A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése”
című kiemelt projekt keretében megvalósuló 2010. évi rendezvények szállodai és éttermi,
valamint az ehhez kapcsolódó rendezvényszervezési szolgáltatás biztosítása, a rendezvények
helyszínének, technikai feltételeinek, valamint a szállás, étkezés és büfészolgáltatás feltételeinek,
továbbá az étkezéshez és a technikai ügyelet ellátásához kapcsolódó személyzet biztosítására.”
(K.É. 25111/2009. 2009. november 23.) tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi kiegészítő
tájékoztatást adja:
1. Kérdés:
Az ajánlati felhívás 11.2.1 pontja „27 alkalomban” rögzíti a rendezvényszervezési szolgáltatás
nyújtását. Ugyanakkor az Ajánlattételi dokumentáció 15-16. oldalán található összefoglaló
táblázatból 74 alkalom számolható össze.
Jól értelmezzük, hogy a 27 (részben), azonos paraméterekkel rendelkező, esetenként 1-10
alkalommal ismétlődő rendezvényről van szó?
Válasz:
Az Ajánlattételi felhívás 27 alkalom kitétel az ajánlattételi dokumentáció 3.4 pontjában található
táblázat soraira utal, így valóban 27 részben tervezünk rendezvényeket összesen maximum 74
alkalommal.
Igen, az ajánlattevő jól értelmezi, az egyes sorokban található rendezvények azonos
paraméterekkel rendelkeznek, és az adott sorban megtalálható alkalommal kerülnek
lebonyolításra.
2. Kérdés:
A 2-es csoportban 9 időpont szerepel 10 alkalom megjelölése mellett. Egy időpont lemaradt,
illetve ez pótlólag kerül kijelölésre, vagy valójában csak 9 lesz.
Válasz:
A 2. sorban szereplő rendezvény során két alkalom előre láthatóan egy hónapban kerül
megrendezésre.
3. Kérdés:
Az egyes csoportok – különböző településen tartandó - rendezvényei várhatóan más-más
napokon lesznek? Van-e elképzelés arról, hogy maximum hány különböző csoporthoz tartozó
rendezvény időpontja eshet egybe (azaz ugyanazon a napon maximum hány rendezvény lehet
egyszerre)?
Válasz:
Az egyes rendezvények pontos időpontja még nem ismert, ezért ezt jelen pillanatban nem tudjuk
meghatározni. Az ajánlati dokumentációban rögzítetteknek megfelelően tájékoztatni fogjuk az
Ajánlattevőt az egyes rendezvények időpontjáról.
4. Kérdés:
A gyakorlat azt mutatja, hogy előadók, trénerek sokszor érkeznek meg a távolabbi helyszínre a
rendezvényt megelőző este és szállást kérnek. Kell-e ilyen esetekkel számolni, vagy ilyenkor az
előadó maga oldja meg a szállást.
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Válasz:
Nem kell ilyen esettel számolni, az előadó maga oldja meg a szállást.
5. Kérdés:
A 7AP konferencia (24.) csoportban 4 db 80 fős konferenciát jeleznek elő 2010 januárjára. Ezek
időpontja szükséges lenne az időbeli közelség miatt.
Válasz:
Az Ajánlatkérő jelenleg 2010. január 25. – 29. közötti időpontra tervezi a rendezvény
lebonyolítását. Azonban a konkrét időpontról az Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációban
rögzítetteknek megfelelően fogja tájékoztatni az Ajánlattevőt.
6. Kérdés:
Nincs előírás a gazdasági alkalmasság igazolására. Valóban nincs szükség bankigazolásra és nem
előírás a pozitív gazdálkodási eredmény?
Válasz:
Bankigazolás benyújtása és a pozitív gazdálkodási eredmény igazolása nem követelmény.
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására az Ajánlattevőknek be kell csatolniuk az előző
két naptári év (2007, 2008) a közbeszerzés tárgya (szállodai, éttermi, valamint az ehhez
kapcsolódó rendezvényszervezési szolgáltatás) szerinti forgalmáról szóló nyilatkozatot.
7. Kérdés:
Az NSZFI székhelyén sorra kerülő rendezvények esetén a parkolóhelyeket ugye nem kell
biztosítani?
Válasz:
Nem kell.
8. Kérdés:
Kérjük, szíveskedjenek támpontot adni a fénymásolás volumenét illetően.
Válasz:
Egy–egy alkalommal várhatóan kb. 100-150 oldal/nap, de előfordulhat az is, hogy nem lesz
szükség erre a szolgáltatásra.
9. Kérdés:
A ****-os helyszínek esetében, a megadott városban a buszpályaudvartól való 10 perces
gyalogos távolság ugye úgy értelmezendő, hogy a helyi közlekedésnél alkalmazott
buszmegállótól számítva is ugyanez a paraméter érvényesíthető? Tehát jól értelmezzük, hogy egy
buszmegállótól való távolság is megfelel?
Válasz:
A vasútállomástól és/vagy buszpályaudvartól számított gyalogosan vagy tömegközlekedéssel 10
perces távolságban legyen a rendezvény helyszíne.
10. Kérdés:
A rendezvények szervezésével összefüggésben esetlegesen felmerülhet természetbeni juttatások
után adófizetési kötelezettség.
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Bármely rendezvény esetében lehetséges-e, hogy a résztvevők, vagy egy részük, az 1995. évi
CXVII.Tv (SZJA Tv.) 1. melléklete 7.17 pontja alá tartoznak és ez alapján adómentesek?
Ha viszont a részvevők „statusa” miatt pl. a fenti vagy más adómentesség nem áll fenn, úgy ez
esetben minden catering ajánlati elem esetében, annak bruttó (Áfa-val növelt) értékére vetített 54
% Szja-val és 2010. január 1-től 27 % Eho-val kell számolni.
Ajánlatkérő viseli, és bonyolítja ez esetben az adó és járulék terheket, annak adminisztrációját?
Válasz:
Adómentesség egyetlen esetben sem áll fenn. Az Ajánlatkérő viseli és bonyolítja az adó és
járulékterheket és annak adminisztrációját.
11. Kérdés:
A dokumentáció 18. oldala 3.5.2. pont
A catering meghatározásakor az a) pontban büfét említenek, míg az összes többi alpontban
kávészünetet.
Van-e különbség a kettő között? Ha igen, mi a büfé részletes taralma?
Válasz:
Nincs különbség.
12. Kérdés:
Dokumentáció, 21. oldal, 3.7 Egyéb információ
„Az Ajánlattevőnek be kell nyújtania az egyes rendezvényekre vonatkozó részletes árajánlatát a
4. sz. melléklet szerint, amelyben az egyes szolgáltatások egységárai kerülnek feltüntetésre.
Kérjük, az egyes szolgáltatásoknál a feltüntetett mértékegységeket alkalmazzák. Valamennyi
számadat esetében a számokat 2 tizedes jegyig kell kerekíteni.”
A 2 tizedes jegyre való kerekítés pontosan milyen számadatra vonatkozik?
Válasz:
Tekintettel arra, hogy a dokumentáció részeként külön Excell fájl került kidolgozásra (amit
kitöltve kötelesek az ajánlattevők benyújtani), a számításokat a fájl automatikusan végzi. Kérjük,
az Önök által megadott számokat 2 tizedes jegy pontossággal adják meg.
13. Kérdés:
Dokumentáció 21. oldal, 3.7. pontjához:
„Az Ajánlattevőnek be kell nyújtania egy összesített árajánlatot a 3.4 pontban meghatározott
egyes rendezvénytípusokra vonatkozóan a 4. sz. mellékletben megadott egységárak alapján az 5.
sz. melléklet szerint.
Az 5. sz. melléklet táblázatának mindösszesen sora szerinti nettó ajánlati ár az összes alkalomra,
ÁFA, bruttó ajánlati ár az összes alkalomra kerül a felolvasó lapra (2. sz. melléklet).”
A dokumentáció 2 db 7. számú mellékletet tartalmaz. Jól gondoljuk, hogy „RÉSZLETES
ÁRAJÁNLAT ÖSSZESÍTÉS
(Excel formátumban kérjük benyújtani)” elnevezésű melléklet az 5. sz. melléklet?
Válasz:
Az ajánlattevő jól értelmezi a dokumentációt.
A mellékletek helyes számozása a következő:
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RÉSZLETES ÁRAJÁNLAT ÖSSZESÍTÉS (Excel formátumban kérjük benyújtani): 5. sz
melléklet
Megrendelés (szállodai és éttermi, valamint rendezvényszervezési szolgáltatás biztosításához
kapcsolódóan) 6. sz melléklet
14. Kérdés:
Dokumentáció 17. oldal, 3.5.2 Catering
Kávészünet tartama: „…2 x 15 dkg aprósütemény biztosítása szükséges”
A kávészüneteknél használatos aprósütemények darabja kb. 2-2,5 dkg, így a kiírás szerint egy
főre egy kávészünetnél 12-15 db aprósüteményt igényelnek. Nem történt itt elírás?
Válasz:
Nem.
15. Kérdés:
Dokumentáció 18. oldal 3.5.3 Szállás
Jól gondoljuk-e, hogy Ajánlatkérő alapvetően kétágyas elhelyezést igényel és egyágyas
elhelyezésre igény csak a nemek száma miatti eltérés miatt kerülhet sor?
Válasz:
Várhatóan főleg kétágyas szobákban kerülnek a résztvevők elhelyezésre, de a nemek számán
kívül is előfordulhat még egyágyas elhelyezésre vonatkozó igény. Ennek a száma jelenleg nem
ismert. Az 1 és 2 fő/szoba elhelyezés bontását az Ajánlatkérő a megrendelésben pontosítja.
16. Kérdés:
Dokumentáció 20. oldal 3.5.5 Kiegészítő szolgáltatás
„Ajánlattevő gondoskodik a rendezvényhez kapcsolódó…kitűzőkről”
Minden résztvevő részére kell kitűzőket készíteni?
Válasz:
Igen
17. Kérdés:
Dokumentáció 21. oldal 2. bekezdés
Jól értjük-e, hogy a terem méretét a Korrekciós megrendelésben Ajánlatkérő már nem
módosíthatja még akkor sem, ha a résztvevői létszám ezt indokolná?
Válasz:
Igen, jól értelmezi az Ajánlattevő. A terem mérete nem módosítható.
18. Kérdés:
Ajánlattételi dokumentáció 3.4 pontjában
Az egyes rendezvények tervezett adatainak felsorolása táblázatban (2 AP Szakmai felkészítés) a
következő vidéki városok szerepelnek:
Szentendre, Cegléd, Békéscsaba, Szeged, Siófok, Pécs, Salgótarján, Miskolc, Dunaújváros,
Veszprém, Sopron, Zalaegerszeg, Szolnok, Debrecen
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Ezzel
szemben
az
ajánlattételi
dokumentáció
részét
képező
Reszletes_arajanlat_rendszerv2010_091123.xls táblázat fülein (2 AP Szakmai felkészítés) a
fejlécekben következő vidéki városok vannak megjelölve:
Kecskemét, Szeged, Kaposvár, Pécs, Eger, Miskolc, Székesfehérvár, Veszprém, Szombathely,
Zalaegerszeg, Nyíregyháza, Debrecen
Kérem, hogy oldják fel a két dokumentum közti ellentmondást, illetve jelöljék meg, hogy az
ajánlat összeállításánál mely városokra kell ajánlatot adni.
Válasz:
Az ajánlati dokumentációban szerepelnek helyesen a városok. Kérjük, hogy az ajánlat
benyújtásánál ezt vegyék figyelembe.
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