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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat a TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 azonosítószámú, „Varázsvölgy 
Pásztón” című projekt megvalósítására 498.124.480 Ft támogatást nyert.  
 
A jelenleg is zajló építési munkálatok mellett a projekt egyik attrakciója egy szabadtéri színpad 
kialakítása, melynek többfunkciós használata érdekében szükséges az alábbi audio-vizuális rendszer 
beszerzése: 

- Színpadi hangosítás (Kültéri hangfalak, keverőpult, mikrofonok) 
- Nagy teljesítményű projektor és vászon, mely alkalmas többek között esti kert mozi 

lebonyolítására  
- Nagyméretű LCD kijelző (TV) mobil állványon, mely alkalmas napközbeni tartalom 

megjelenítésére is, pl prezentáció vagy önkormányzati előadások esetén 
 

Az eszközök még szélesebb körben alkalmasak kiszolgálni a Varázsvölgy színpad technikai igényeit, 
és ezen keresztül emelni az ide látogatók élményét. 
Az eszközök megvásárlását beszerzési eljárás keretében kívánjuk megvalósítani. Jelen előterjesztés 
mellékletét képezi az ajánlattételi felhívás, melyet az alábbi szervezeteknek kívánunk megküldeni: 
- Lumen Multimédia Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 23. 
- Data Center Solutions Kft. 3300 Eger, Kodály Zoltán út 6. 
- Digital Cinema International Kft. 1027 Budapest, Horváth utca 14-24. 
 
A fenti beszerzés elindítása érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati 
javaslat elfogadására: 
 
 
Határozati javaslat: 
 
1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Varázsvölgy Pásztón című projekt keretében 
audio-vizuális rendszer beszerzése” tárgyú beszerzési eljárás megindítását a határozat 1. mellékletét 
képező ajánlattételi felhívás alapján jóváhagyja. 
 
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete „Varázsvölgy Pásztón című projekt keretében 
audio-vizuális rendszer beszerzése” tárgyú beszerzés megvalósítására az alábbi gazdasági szereplőket 
kéri fel ajánlattételre: 
- Lumen Multimédia Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 23. 
- Data Center Solutions Kft. 3300 Eger, Kodály Zoltán út 6. 
- Digital Cinema International Kft. 1027 Budapest, Horváth utca 14-24. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Farkas Attila polgármester 
 
Pásztó, 2020.09.04. 
 
  
 Farkas Attila 
 polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
     Dr. Sándor Balázs 

jegyző 
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AJÁNLATADÓ CÉG MEGNEVEZÉSE 
Ajánlatadó cég hivatalos képviselőjének neve, beosztása 
(SZÉKHELY)Irányítószám Város, Közterület megnevezése jellege házszám emelet ajtó 
e-mail cím 

Tárgy: Ajánlattételi felhívás - "Varázsvölgy Pásztón” című, TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 
azonosító számú projekthez kapcsolódó mobil rendezvény-eszközpark beszerzése 

Tisztelt Cím! 

Pásztó Városi Önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyert a „Varázsvölgy Pásztón” 
című, TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 azonosító számú projekt megvalósítására. A tárgyi 
projekt Támogatói Okirata 2018. április hó 19. napján lépett hatályba. 
A projekt keretében 8 féle, összesen 11 db mobil-, rendezvények lebonyolításához szükséges 
eszköz beszerzésére kerül sor a természetben 3060 Pásztó, Szent Imre tér 12. szám alatt 
található ingatlan területén megvalósuló turisztikai beruházáshoz kapcsolódóan. 

A fentiek alapján felkérem a Tisztelt Címet, hogy szíveskedjen árajánlatot tenni az alábbi 
feltételek figyelembevételével. 

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: 

Neve: Pásztó Városi Önkormányzat 

Cím (székhely): 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. 

Telefon: +36 (32) 460-753 

E-mail: forum@paszto.hu  

Képviseletre jogosult személy: Farkas Attila polgármester 

Kapcsolattartó személy: Dénes Anita Városfejlesztési Osztály - osztályvezető 

Kapcsolattartó személy 
elérhetőségei: 

denes.anita@paszto.hu  
+36 (30) 638-2307 

2. A beszerzés tárgyának pontos meghatározása, főbb adatai, mennyisége: 

TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 azonosító számú „Varázsvölgy Pásztón” című projekthez 
kapcsolódó mobil rendezvény-eszközpark beszerzése a mellékelt eszközlista szerint (2. 
sz. melléklet). 
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszköz helyszínen történő telepítését és azok 
rendeltetésszerű használatának betanítását is. 

3. A szerződés meghatározása: 
Adásvételi szerződés 

4. A szerződés időtartama vagy teljesítés határideje: 
2020. november 30., mely dátumhoz Ajánlatkérőnek kiemelt érdeke fűződik. 
Megrendelő előteljesítést szerződéskötéstől elfogad.  

5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, határideje: 
Ajánlatkérő a nettó vételár 40%-áig biztosít előleget. 

mailto:matraaljabutor@gmail.com
mailto:matraaljabutor@gmail.com
mailto:forum@paszto.hu
mailto:denes.anita@paszto.hu
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Formai követelményeknek megfelelően a Pásztó Városi Önkormányzat részére kiállított és 
elfogadott számla, valamint teljesítésigazolás és hiánymentes átadás-átvételi jegyzőkönyv 
és/vagy szállítólevél alapján 30 napon belül átutalással. 
A teljesítésigazolás kiállításának feltétele valamennyi előírt követelmény teljesítése. 
Amennyiben nyertes Ajánlattevő a jelenleg is építési területen történő átadást nem tudja 
megvalósítani, Ajánlatkérő lehetőséget biztosít az eszközök Ajánlatkérő székhelyén 
történő átvételre, azonban Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a teljesítést csak az 
eszközök telepítését követően ismeri el. 

6. Az eszköz szállítási címe: 
Pásztó Városi Önkormányzat 
3060 Pásztó, Szent Imre tér 12. (Szalai Malom, Fogadóépület és Színpad) 

7. Szerződési biztosítékok megjelölése: 
 36 hónap jótállás, 
 minimum 24 hónap gyártói garancia, 
 meghiúsulási kötbér, mely a vételár 30%-a, 
 késedelmi kötbér, mely naptári naponként a vételár 5%-a. 

8. Az ajánlatok értékelési szempontja: 
Ajánlatkérő a legalacsonyabb ellenszolgáltatási végösszeg (2. sz. mellékletben felsorolt 
tételek összege együttesen) alapján választja ki a nyertes Ajánlattevőt. 
A tartalmi előírásoknak nem megfelelő ajánlatok nem vesznek részt az értékelésben. 

9. Az ajánlattételi határidő: 2020. szeptember 25. (péntek), 10:00 

10. Az ajánlat benyújtásának módja és címe: 
Az 1. sz. és 2. sz. mellékletek zölddel jelölt mezőinek kitöltését, majd nyomtatását 
követően cégszerű aláírással ellátva az ajánlatokat postai úton vagy személyesen vagy 
elektronikusan1 szíveskedjen számunkra zárt borítékban megküldeni/eljuttatni a következő 
címre: 

Pásztó Városi Önkormányzat (Titkárság) 
3060 Pásztó, Kölcsey u. 35 

vagy 
forum@paszto.hu  

A borítékra szíveskedjen ráírni: 

Árajánlat – mobil eszközpark (Varázsvölgy) 
TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 

Csak az ajánlattételi határidő után (2020.09.25., 10:00) bontható fel! 

11. Az ajánlattételre nyitva álló határidő, amíg a felhívás visszavonható (Ptk. 6.74. §): 

2020. szeptember 25. (péntek), 09:00 

12. A szerződéskötés tervezett időpontja: 
Az ajánlatok elbírálást követően azonnal, de legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig. 

13. Ajánlatok bontásának ideje, helye: 
2020. szeptember 25., 10:10 
Pásztó Városi Önkormányzat - 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. – Városfejlesztési Osztály 

 
1 Az elektronikusan megküldött ajánlatok megnyitását Ajánlattevőnek jelszóval zárolnia szükséges, mely jelszót 
az ajánlattételi határidőt követő legkésőbb 10. percig köteles Ajánlatkérő részére megküldeni! 

mailto:forum@paszto.hu
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14. Ajánlattételi kötöttség: 
Ajánlattételi határidőtől számított 60 nap. 

15. Alkalmassági követelmények: 
Nem releváns. 

16. Egyéb követelmények: 
 Felhívom szíves figyelmét a jelen ajánlatkérésben foglalt előírások és feltételek alapos 

áttekintésére és kérem, hogy ajánlatát a leírtak figyelembevételével tegye meg. 
 Az árajánlat 3. számú mellékletét képezi az Ajánlatadó által az 1. sz. és 2. sz. 

mellékletekhez csatolt műszaki leírásokat tartalmazó dokumentum/ok. 
 Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az Ajánlattevő valamennyi, a tárgyi 

eszközbeszerzéshez kapcsolódó feladatok ellátása során felmerülő kiadásait. 
 Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívás nem jár 

szerződéskötési kötelezettséggel az ajánlatkérő számára (Ptk. 6:74 § (2) bek.) és a 
döntéshozó eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást. 

 Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen beszerzési eljárás során a 
hiánypótlás lehetőségét nem biztosítja. 

 A 2. sz. melléklet az 1. sz. melléklet elválaszthatatlan részét képezi. A zöld mezők 
kitöltése-, valamint a 2. sz. melléklet minden oldalának szignálása kötelező. 

 Kizáró okok: a beszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő: 
a) előkészítésben közreműködő személy vagy döntéshozó, 
b) aki az a) pontban meghatározott személy Ptk. szerinti hozzátartozója, 
c) olyan gazdálkodó szervezet, melyben az a)-b) pontokban megjelölt személy 

vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag, ügyintéző, kezelő vagy 
képviseleti szervének tagja, vagy amelyben az a)-b) pontokban megjelölt 
személy tulajdonrésszel rendelkezik, 

d) akinek a helyi adóhatóságnál nyilvántartott tartozása van. 
Ajánlattevő a szerződéskötéskor a helyi adóhatóságtól beszerzett igazolással 
tanúsítja, hogy a helyi adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása nincs. 

Továbbá felhívom figyelmét, hogy az Ajánlattevő kötelessége a környezetvédelmi 
termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény tárgyi hatálya alá tartozó termékdíj-köteles 
termékekkel kapcsolatban felmerülő bejelentési-, bevallási- és befizetési kötelezettség 
teljesítése is. 
Fentiek alapján kérem, ajánlatát a mellékelt ajánlattételi nyilatkozatokon megtenni 
szíveskedjen (1. és 2. sz. melléklet)! 

Pásztó, 2020. szeptember … 

 …………………………… 
 Farkas Attila polgármester 
 Pásztó Városi Önkormányzat 
Melléklet: 

1. sz. melléklet: Ajánlattételi nyilatkozat 
(varazsvolgy_rendezveny_eszkozbeszerzes_1.sz_2.sz_melleklet.xlsx) 

2. sz. melléklet: Részletes ajánlattételi nyilatkozat 
(varazsvolgy_rendezveny_eszkozbeszerzes_1.sz_2.sz_melleklet.xlsx) 

3. sz. melléklet: Adásvételi szerződés – MINTA 
(adasveteli_szerzodes_varazsvolgy_mobil_rendezvény_eszkoz.docx) 



TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018  1. sz. melléklet

Tárgy:

1.

Honlap elérhetőség:

2.

3.

4.

5. Nyilatkozom, hogy az ajánlatkérésben előírt alkalmassági követelményeknek megfelelek.

6.

7.

Kelt:

………………………………………
ajánlattevő cégszerű aláírása

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

A 2. sz. melléklet alapján az ajánlati ár összesen:

-                   -                     -                               

Nettó (Ft) ÁFA (Ft) Bruttó (Ft)

Eszközbeszerzés összesen

Az ajánlatban szereplő ajánlati árat teljes mértékben a fentiek figyelembevételével
alakítottam ki, és nyertességem esetén ezen iratokban szereplő feltételeknek megfelelően az
alábbi összeg erejéig szerződésben is rögzítem vállalásaimat:

Adószám
vagy Cégjegyzékszám:

"Varázsvölgy Pásztón” című, TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 azonosító számú projekthez kapcsolódó
mobil rendezvény-eszközpark beszerzése

Nyilatkozom, hogy ajánlatomat az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig fenntartom.

Tudomásul veszem, hogy az ajánlatkérésben megadott ajánlati feltételek rám, mint
ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.

Az ajánlatomban megfogalmazottak mindenben megfelelnek a valóságnak.

E-mail cím:

Ajánlattevő megnevezése:

Székhelye:

Telefon/Fax:

Ajánlattevőként kijelentem, hogy a részemre megküldött ajánlatkérés alapján az alábbi
ajánlatot nyújtom be. 

Nyilatkozom, hogy nem tartozunk az ajánlatkérésben előírt kizáró okok hatálya alá.

Hivatalos képviselő:



TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 2. sz. melléklet

No. Tétel 
megnevezése Rövid specifikáció Eszköz gyártójának 

megnevezése
Eszköz típusának 

megnevezése

Eszköz 
származási 

országa

Eszköz gyártási 
éve

VTSZ szám
(Vámtarifa 

Szám)

Db Nettó egységár
(Ft)

Nettó érték
(Ft)

ÁFA
(Ft)

Bruttó érték
(Ft)

2                    -                         -                         -      

RÉSZLETES AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Tárgy: "Varázsvölgy Pásztón” című, TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 azonosító számú projekthez kapcsolódó mobil rendezvény-eszközpark beszerzése

1. Professzionális 
kijelző

Professzionális nagyméretű, nappali- és 
éjszakai képmegjelenítésre is egyaránt 

alkalmas, LED technológiájú kijelző,
legalább 2 m képátlóval, 16:9 
képaránnyal, 4K felbontással.

Az eszköznek tartalmaznia szükséges 
minimum 2 db HDMI in portot, 1 db Dvi 

portot, 1 db USB portot, valamint az 
eszköz rendeltetésszerű 

használathoz/működéséhez szükséges 
kábeleket, csatlakozókat.

Az eszköz gyártói garanciája minimum 
24 hónap.

1/10



TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 2. sz. melléklet

No. Tétel 
megnevezése Rövid specifikáció Eszköz gyártójának 

megnevezése
Eszköz típusának 

megnevezése

Eszköz 
származási 

országa

Eszköz gyártási 
éve

VTSZ szám
(Vámtarifa 

Szám)

Db Nettó egységár
(Ft)

Nettó érték
(Ft)

ÁFA
(Ft)

Bruttó érték
(Ft)

2                    -                         -                         -      

2. Mobil, gurítható 
konzol

A No. 1 tétel rendeltetésszerű 
használatához szükséges mobil, 

gurítható, strapabíró, konzol- vagy 
állványrendszer, mechanikusan állítható 

magassággal és elgurulásgátlóval.
Az eszköz gyártói garanciája minimum 

24 hónap.

2/10



TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 2. sz. melléklet

No. Tétel 
megnevezése Rövid specifikáció Eszköz gyártójának 

megnevezése
Eszköz típusának 

megnevezése

Eszköz 
származási 

országa

Eszköz gyártási 
éve

VTSZ szám
(Vámtarifa 

Szám)

Db Nettó egységár
(Ft)

Nettó érték
(Ft)

ÁFA
(Ft)

Bruttó érték
(Ft)

2                    -                         -                         -      

3.

No. 1. tétel 
képmegjelenítés
éhez szükséges 

háttérlaptop 
beszerzése

4 GB memória kapacitású, Windows 
kompatibilis, legalább 13"-os kijelző, 

min. 1 db USB 3.0-, HDMI-, JACK porttal, 
magyar billentyűzettel, kábelekkel, min. 
4 óra akkumulátoros üzemidővel, min. 

24 hónap gyártói garanciával. 

3/10



TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 2. sz. melléklet

No. Tétel 
megnevezése Rövid specifikáció Eszköz gyártójának 

megnevezése
Eszköz típusának 

megnevezése

Eszköz 
származási 

országa

Eszköz gyártási 
éve

VTSZ szám
(Vámtarifa 

Szám)

Db Nettó egységár
(Ft)

Nettó érték
(Ft)

ÁFA
(Ft)

Bruttó érték
(Ft)

4.

Kül- és 
beltéren is 

használható 
mobil 

hangrendszer

A hangrendszer tartalmazzon legalább 2 
db nagyteljesítményű hangsugárzót 

(min. 300W), 2 db beltéri hangsugárzót 
(min 300W), 2 db hangfalállványt, 2 db 
rádiós mikrofont, végerősítőt, 1 db min. 

8 csatornás digitális WiFi-ről is 
vezérelhető keverőt.

A hangrendszernek eszközeinek 
egymással, és külön-külön is 

kompatibilisnek, használhatónak kell 
lennie.

Az eszköz gyártói garanciája minimum 
24 hónap.

4/10



TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 2. sz. melléklet

1                 -                      -                      -      

No. Tétel 
megnevezése Rövid specifikáció Eszköz gyártójának 

megnevezése
Eszköz típusának 

megnevezése

Eszköz 
származási 

országa

Eszköz gyártási 
éve

VTSZ szám
(Vámtarifa 

Szám)

5. Kültéri motoros 
vetítővászon

Távirányítóval irányítható, 
gyűrődésmentes, min. 5 m széles és min. 

3 m magas, két oldalt is látható, 
rögzíthető, összecsukható motoros 

vetítővászon elsősorban kültéri 
használatra.

A vetítővászon felületének az időjárási 
körülményekre tekintettel, könnyen 

tisztíthatónak kell lennie, mely 
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Db Nettó egységár
(Ft)

Nettó érték
(Ft)

ÁFA
(Ft)

Bruttó érték
(Ft)

1                    -                         -                         -      

No. Tétel 
megnevezése Rövid specifikáció Eszköz gyártójának 

megnevezése
Eszköz típusának 

megnevezése
Eszköz 

származási 
Eszköz gyártási 

éve
VTSZ szám
(Vámtarifa 

  

  
       

       
   

   

     
   

    
tisztíthatósági elvárás nem ronthatja a 

vetíthetőség minőségét.
Az eszköz gyártói garanciája minimum 

24 hónap.

6/10



TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 2. sz. melléklet

Db Nettó egységár
(Ft)

Nettó érték
(Ft)

ÁFA
(Ft)

Bruttó érték
(Ft)

1                    -                         -                         -      

No. Tétel 
megnevezése Rövid specifikáció Eszköz gyártójának 

megnevezése
Eszköz típusának 

megnevezése
Eszköz 

származási 
Eszköz gyártási 

éve
VTSZ szám
(Vámtarifa 

6.
Kültéri 

vetítőberen-
dezés

LCD vetítési technológiájú, min. 5500 
Ansi Lumen fényerejű, WUXGA 

felbontású, 2.000.000:1 kontrasztú, 
mennyezetre szerelhető, lézer 

fényforrású vetítőgép, HDMI- és analóg 
VGA bemenettel, min. 24 hónap gyártói 

garanciával.

7/10



TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 2. sz. melléklet

Db Nettó egységár
(Ft)

Nettó érték
(Ft)

ÁFA
(Ft)

Bruttó érték
(Ft)

1                    -                         -                         -      

7.
Vandálbiztos 

állványrendszer a 
NO. 6. tételhez

Zárható kivitelű, kültéri, mennyezetre 
szerelt (függesztett), vandálbiztos 

tartószerkezet/állványrendszer eszétikus 
megjelenéssel a No. 6. tételhez 

kapcsolódóan, min. 24 hónap gyártói 
garanciával.
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No. Tétel 
megnevezése Rövid specifikáció Eszköz gyártójának 

megnevezése
Eszköz típusának 

megnevezése
Eszköz 

származási 
Eszköz gyártási 

éve
VTSZ szám
(Vámtarifa 

Db Nettó egységár
(Ft)

Nettó érték
(Ft)

ÁFA
(Ft)

Bruttó érték
(Ft)

1                    -                         -                         -      

8.
Gurulós tároló 

konténer a No. 6. 
tételhez

Dupla falú alumínium profilokból, fekete 
műanyag bevonattal/vagy fém 

bevonattal ellátott, rétegelt falamezből 
készült, vastag keményhabbal bélelt, 

egyterű gurulós konténer, kitámasztható 
zsanérokkal, hordozást segítő acélfüllel 

és fenéklapra szerelt fékezhető 
kerekekkel kizárólag a No. 6. tétel 

tárolására, mozgatására, min. 24 hónap 
gyártói garanciával.
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No. Tétel 
megnevezése Rövid specifikáció Db Nettó egységár

(Ft)
Nettó érték

(Ft)
ÁFA
(Ft)

Bruttó érték
(Ft)

9. Szállítás
A No. 1-8. pontokban megnevezett 

eszközök helyszínre szállítása.
3060 Pásztó, Szent Imre tér 12.

1                 -                      -                      -      

0 0 0

Kelt:

Árajánlatomhoz CSATOLOM a fent megajánlott eszköz(ök) részletes műszaki leírását tartalmazó dokumentumot/dokumentumokat (pl. gép adatlap, műszaki paraméterek 
felsorolása, szemléltető fotók a termékről, egyéb releváns dokumentum, stb.), mely/ek ajánlatom 3. sz. mellékletét képezik.

(Megfelelő rész aláhúzandó!)

Kérem ellenőrizze, hogy minden, cégszerű aláírást nem tartalmazó odlalt szignált ajánlatában!

………………………………………
ajánlattevő cégszerű aláírása

ÖSSZESEN

Nyilatkozom, hogy az ajánlatkérés tárgyában megnevezett eszköz(ök) kapcsán szervezetünk KERESKEDŐI / GYÁRTÓI tevékenységet folytat.

Nyilatkozom és egyben aláírásommal igazolom, hogy a fent megnevezett, megajánlott eszköz(ök) új(ak).
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