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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

1. Ajánlatkérő: 

Vasi Hegyhát-Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület  

Postázási cím: 9800 Vasvár, Kossuth L. u. 8. 

E-mail: info@vasihegyhat-rabamente.hu    

 

2. Az ajánlattételi felhívás tárgya: 

Ajánlatkérő a „wine economy at-hu – A kkv-k hálózatosítása és közös fejlesztése a határon átnyúló borélmény 

régióban” című, ATHU160 azonosító számú projekt keretében Digitális internetes reklámeszközök 

létrehozását, valamint Befelé irányuló kommunikációs szemléletformálási tevékenységeket kíván 

megvalósítani. 

 
 
Az elvégzendő feladat leírása: 
 

I. Digitális internetes reklámeszközök létrehozása 
 
A projekt során bekapcsolt szolgáltatók népszerűsítéséhez szükség van aktuális, jó minőségű fotók, videó 

szpotok elkészítésére. Ennek érdekében a Webmarketinget megalapozó dokumentumok elkészítése történik 

meg 15 a térségben tevékenykedő kkv és egyéb szolgáltató esetében. A tevékenység keretében 1-1 db 

maximum 1,5 perces bemutatkozó kisfilm, illetve 15-15 db nagy felbontású imázsfotó kerül elkészítésre. 

Valamint a térség bemutatásához szükséges aktuális képi anyagok elkészítése valósul meg, min. 20 db a 

tervezett kampányok megalapozását is szolgáló, aktuális imázs fotó készítése valósul meg. Összesen 15 db 

maximum 1,5 perces kisfilm és 245 db nagy felbontású, a fenti paraméterekkel rendelkező imázsfotó készül. 

• 1.ütem: szerződéskötéstől -2021.10.31. - 5 db kkv és egyéb szolgáltató esetében 1,5 perces 

bemutatkozó kisfilm, illetve 15-15 db imázsfotó elkészítése 

• 2.ütem: 2021.11.01. - 2022.04.30. - 5 db kkv és egyéb szolgáltató esetében 1,5 perces bemutatkozó 

kisfilm, illetve 15-15 db imázsfotó elkészítése 

• 3.ütem: 2022.05.01. - 2022.10.31. - 5 db kkv és egyéb szolgáltató esetében 1,5 perces bemutatkozó 

kisfilm, illetve 15-15 db imázsfotó elkészítése, továbbá min. 20 db térségi bemutatáshoz szükséges 

imázs fotó készítése 

Az egyes már elkészült fotókat a teljesítési igazolás kiállítása előtt a Megrendelőnek szükséges átadni, 

felhasználhatóságához szükséges hozzájárulni. 
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II. Befelé irányuló kommunikációs szemléletformálási tevékenység megvalósítása 
 

A projekt keretében magvalósuló célzott kommunikáció keretében a helyi, térségbeli lakosok edukációja is 

megvalósul, annak érdekében, hogy megismerhessék, megtapasztalhassák a helyi szolgáltatásokat és 

fogyaszthassák a helyi termékeket. A „Vegyél helyit – egyél helyit – éld át a helyit” médiakampányok mellett 

az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra: 

• 5 kategóriában (kézművesség, élelmiszeripar, mezőgazdaság, települési vezetők, egyéb) 1-1 db 

találkozó lebonyolítása személyes megjelenés keretében vagy amennyiben a járványügyi jogszabályi 

szabályozás úgy rendelkezik, online keretek közt, ahol pl. a helyi vállalkozók, szolgáltatók 

számolhatnak be történetükről, ezzel is felkeltve a helyi fiatalok érdeklődését a téma iránt. Fontos 

célkitűzés a projekt keretében a települési vezetők szemléletformálásának megvalósítása is, a közös 

együttműködés megvalósítása érdekében, a helyi kkv-k és egyéb szolgáltatók segítése érdekében, 

ezért részükre egy külön alkalommal biztosítunk tájékoztatót, online beszélgetést. 

Részvevők száma: kb. 20-20 fő 

- személyes jelenlét esetén feladat részét képezi: helyi termék kostoló biztosítása, terembérlet, 

technikai háttér ill. szükséges informatikai felszerelés biztosítása, rendezvény dokumentálása 

- online keretek közt megvalósuló program esetében feladat részét képezi: megfelelő online felület 

és host biztosítása, technikai részletek megosztása a résztvevőkkel, résztvevők segítése a 

bekapcsolódásban, rendezvény dokumentálása 

 

• 2 db nyereményjáték lebonyolítása, egy a projektmegvalósítás felénél (2021. karácsonyához 

kapcsolódó tematikával), egy pedig a projekt befejezésekor (2022. kapcsolódó tematikával), amelyek 

során helyi termelőkről és a térségről szóló ismeretterjesztő kvíz kitöltésével, illetve játékban való 

részvétellel értékes helyi termékekből álló ajándékcsomagot nyerhetnek a díjazottak. A kvíz 

kitöltetésére, illetve játékban való részvételre mind online, mind offline formában (pl. rendezvények, 

helyi termék piacok, üzletek) lehetőséget kell biztosítani. 

Ezen szemléletformálási tevékenység eredményeként a szolgáltatók a térségi piacon (helyi termék 

piac) is ismertté válnak, a térségben élők is megismerhetik, megvásárolhatják és reményeink szerint 

megszeretik a termelők, szolgáltatók által készített termékeket/nyújtott szolgáltatásokat.  

 

• 1.ütem: szerződéskötéstől - 2021.12.31. - 1 db nyereményjáték lebonyolítása 

• 2.ütem: 2022.01.01.- 2022.06.30. - 2 db találkozó lebonyolítása 

• 3.ütem: 2022.07.01.- 2022.12.31. - 1 db nyereményjáték és 3 db találkozó lebonyolítása 

 

A feladatok elvégzése során az Ajánlatadó részéről folyamatos egyeztetés szükséges a Megrendelővel az 

feladatrészek tematikáját tekintve. A tevékenység ellátása során figyelembe kell venni és alkalmazni kell az 

Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program arculati előírásait. 



 
 

 
 

3. Beszerzés típusa: 

Közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés legalább három ajánlattevő meghívásával. 

 

4. Szerződés típusa: megbízási szerződés 

 

5. A teljesítés ideje:  

A szerződés teljesítésének határideje: 2022. év december hó 31. napja vagy a projekt záró dátuma 

(amennyiben módosul). 

Előteljesítés minden egyes ütem tekintetében megengedett, a megbízóval történt egyeztetés alapján. 

 

6. Az ajánlati ár:  

Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat euróban meghatározva kell megadnia feltüntetve a nettó ajánlati árat, az 

ÁFA értékét és a bruttó összeget is a „Felolvasólap” (1. sz. melléklet) hiánytalan kitöltésével. 

 

7. Fizetési feltételek 

Megbízott 5 részszámla és 1 végszámla kiállítására jogosult a Megbízó által kiállított teljesítési igazolás alapján, 

az alábbiak szerinti ütemezésben: 

 Határideje 

1. részszámla 2021.10.31 

2. részszámla 2021.12.31 

3. részszámla 2022.04.30 

4. részszámla 2022.06.30. 

5. részszámla 2022.10.31. 

Végszámla 2022.12.31. 

 

Előteljesítés a megbízóval egyeztetve lehetséges. 

A kifizetés a számla kiállítását követő 8 napon belül történik. 

A Megbízó a megbízási díjat az igazolt teljesítést követően a Megbízott által kiállított és befogadható számla 

ellenében, átutalással köteles megfizetni. 

Az Ajánlattevő az ajánlati felhívásban részletezett feladatok elvégzésére jogosult alvállalkozó bevonására. 

Amennyiben alvállalkozó bevonása szükséges a nyertes Ajánlattevő köteles az alvállalkozói szerződések 

tartalmára, összegére és kifizetésére vonatkozó transzparenciát biztosítani akként, hogy a Támogató szervezet 

erre irányuló kérése esetén köteles az alvállalkozói közreműködésre vonatkozó dokumentumokat, 

információkat rendelkezésre bocsátani. 

 

 

 

 



 
 

 
 

8. Ajánlatok értékelésének szempontja: 

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese a 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtó Ajánlattevő a Felolvasólapon szereplő összesen bruttó 

ajánlati ár alapján. Az ajánlatok begyűjtése és elbírálása során hiánypótlásra nincs lehetőség, a döntés a 

beérkezett dokumentumok alapján történik. 

Az ajánlatokat az ajánlatkérő a beérkezést követően 5 munkanapon belül elbírálja. 

 

9. Ajánlat benyújtásának módja, szabályai: 

Az ajánlatok benyújtására személyesen, vagy e-mailben az ajánlatkérő irodájában (9800 Vasvár, Kossuth L. u. 

8..), illetve az iroda@vasihegyhat-rabamente.hu e-mail címen van lehetőség. Az ajánlatokat 1 eredeti 

példányban kell benyújtani, lezárt borítékban, amelyen szükséges a következőt feltűntetni „AJÁNLAT – wine 

economy at-hu, ATHU160 projekt keretében Digitális internetes reklámeszközök létrehozása, valamint 

Befelé irányuló kommunikációs szemléletformálási tevékenység megvalósítása”. 

10. Az ajánlattétel benyújtásának határideje: 

2021. szeptember 28. 9:00 

11. A szerződéskötés tervezett időpontja: 

      2021. szeptember 29. 

 

mailto:iroda@vasihegyhat-rabamente.hu

