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Ajánlattételi felhívás
A Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., a továbbiakban: Gazdasági
Versenyhivatal vagy ajánlatkérő) az alábbi tárgyban ezúton kér árajánlatot Öntől/Cégüktől:
Az ajánlatkérés tárgya és mennyisége: Félnapos hibrid/online konferencia technikai
lebonyolítása
Főbb feladatok leírása:
A Gazdasági Versenyhivatal 2022. január 27-én, csütörtökön hibrid lebonyolítású online
konferenciát szervez az alábbiak szerint:
Konferencia időpontja: 2022. január 27. (csütörtök), 9.30 órai kezdéssel és kb. 13.00 órai
zárással. Az előadásokat többségében a GVH földszinti konferencia terméből tervezzük
közvetíteni. A járványügyi helyzettől függően elképzelhető, hogy távoli bejelentkezést is
biztosítanunk kell. A konferencia előadóin kívül a helyszínen nem lesznek résztvevők, csak az
előadók és szervezők (technikai lebonyolítók és rendezvényszervezők). A konkrét feladatokat
a csatolt műszaki leírás tartalmazza.
Az eljárás eredményeként megkötendő szerződésre vonatkozó lényeges adatok:
Teljesítés határideje: 2022. január 27.
Regisztráció indítása: 2022. január 17.
Elszámolás módja: teljesítést követően, számla kézhezvételét követően 15 napon belül
Az ajánlatok benyújtásának helye és módja: Gazdasági Versenyhivatal Közszolgálati és
Kommunikációs Iroda, emailen a rendezvenyszervezes@gvh.hu e-mailcímre
Ajánlattételi határidő: 2022. január 7. 12.00 óra
Az ajánlatok fenntartásának határideje: 2022. február 28.
A beérkezett ajánlatokat az ajánlatkérő az alábbi szempontok alapján értékeli:
-

ajánlati ár,

-

referencia, legalább két online rendezvény technikai lebonyolításának megjelölés

Kérjük, hogy ajánlatában az ellenszolgáltatás összegét forintban, mind a nettó, mind a bruttó
érték megjelölésével szíveskedjék feltüntetni.
Tájékoztatom, hogy a versenyeztetési eljárás eredményeként a Gazdasági Versenyhivatal
kizárólag olyan szervezettel köthet szerződést, mely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. A
Gazdasági Versenyhivatal a versenyeztetési eljárás, valamint a szerződéskötés során előírja
továbbá a gazdasági szereplők részére az Antikorrupciós részstratégiájának megismerését és az
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abban foglaltak elfogadását is, ezért kérjük, ajánlatához csatolja a jelen levelünkhöz mellékelt
kitöltött és cégszerűen aláírt nyilatkozatot.
A Gazdasági Versenyhivatal Antikorrupciós részstratégiája az alábbi oldalon érhető el:
https://gvh.hu/gvh/strategia/a_gazdasagi_versenyhivatal_strategiaja
Az ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy az ajánlattevőktől további kiegészítő tájékoztatást és
pontosítást kérjen, valamint az ajánlattevőkkel szükség esetén tárgyaljon.
Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen árajánlatkérés nem eredményez a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 6:74. § (1) bekezdése szerinti szerződéskötési kötelezettséget.
Tájékoztatom továbbá, hogy az ajánlatkérő fenntartja a jogát az ajánlatkérés visszavonására,
illetve a versenyeztetési eljárás eredménytelenné nyilvánítására.
A versenyeztetési eljárással kapcsolatban felmerülő kérdése esetén az alábbi kapcsolattartónk
áll szíves rendelkezésére:
Név: Baráth Erika
Telefonszám: +36 30 511 9033
E-mail: barath.erika@gvh.hu, rendezvenyszervezes@gvh.hu
Budapest, 2022. január 3.

Gazdasági Versenyhivatal
Mellékletek:
1. sz. melléklet: Műszaki leírás
2. sz. melléklet: Nyilatkozat átláthatóságról, valamint a Gazdasági Versenyhivatal
Antikorrupciós részstratégiájának megismeréséről és az abban foglaltak elfogadásáról
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1. sz. Melléklet

Műszaki leírás

A Gazdasági Versenyhivatal 2022. január 27-én, csütörtökön hibrid lebonyolítású online
konferenciát szervez az alábbiak szerint:
Konferencia időpontja: 2022. január 27. (csütörtök), 9.30 órai kezdéssel és kb. 13.00 órai
zárással. Az előadásokat többségében a GVH földszinti konferencia terméből tervezzük
közvetíteni. A járványügyi helyzettől függően elképzelhető, hogy távoli bejelentkezést is
biztosítanunk kell. A konferencia előadóin kívül a helyszínen nem lesznek résztvevők, csak az
előadók és szervezők (technikai lebonyolítók és rendezvényszervezők)
Kérjük, hogy az ajánlat tartalmazza az alábbiakat:
-

Virtuális konferencia lebonyolításához GVH arculattal megjelenített platform
működtetése

-

Webkonferencia lebonyolítása, virtuális színpad, előadók felkészítése

-

Rendezvény interaktivitás biztosítása, tartalomkezelés

-

Regisztrációs felület megjelenítése a platformon, regisztráció kezelése

-

Titkosított streaming

-

Helyszíni közvetítés kitelepülő stábbal

-

Szélessávú internet biztosítása

-

Előadók száma: kb. 10 fő, résztvevők létszáma: kb. 200 fő

-

Opciósan tartalmazza külső előadó/előadók bejelentkezését
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2. sz. Melléklet

NYILATKOZAT
átláthatóságról, valamint a Gazdasági Versenyhivatal Antikorrupciós részstratégiájának
megismeréséről és az abban foglaltak elfogadásáról

Alulírott [Név] ([anyja neve, lakóhely, születési idő]) mint a(z) [ajánlattevő neve] ([székhely,
adószám]) képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az általam képviselt
szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában
foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül.
Nyilatkozom továbbá, hogy a Gazdasági Versenyhivatal Antikorrupciós részstratégiáját
megismertem, és az abban foglaltakat magamra és az általam képviselt szervezet működésére
nézve kötelezőnek ismerem el.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul
köteles vagyok a változásról tájékoztatni az ajánlatkérőt a versenyeztetési eljárás során,
valamint − ha annak eredményeként megrendelésre, illetve szerződéskötésre kerül sor −
mindaddig, amíg a közöttünk fennálló visszterhes jogügylet alapján az ajánlatkérőnek fizetési
kötelezettsége áll fenn szervezetünkkel szemben.
Tudomásul veszem, hogy a korrupcióellenes jogszabályok megsértése vagy az azoknak való
meg nem felelés esetén, továbbá amennyiben nyilatkozatom valótlan tartalmú, a
versenyeztetési eljárás eredményeként szerződéskötésre nem kerülhet sor, illetve az ajánlatkérő
a már megvalósult megrendelést vagy szerződést felmondja, vagy − ha a teljesítésre még nem
került sor – attól eláll. Ebben az esetben a felmondásból, elállásból eredő kár megtérítését
szervezetünk nem követelheti.
Budapest, dátum

...................................................................
ajánlattevő cégszerű aláírása
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