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Beszámoló pályázatok állapotárólBeszámoló pályázatok állapotárólBeszámoló pályázatok állapotárólBeszámoló pályázatok állapotáról 

 

 

AAAA./ Benyújtott pályázatok./ Benyújtott pályázatok./ Benyújtott pályázatok./ Benyújtott pályázatok    

1./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Sport Mecénás pályázatiSport Mecénás pályázatiSport Mecénás pályázatiSport Mecénás pályázati kiírására 

2014.04.29-én nyújtottunk be pályázatot „„„„Herman Ottó Bükk hegységi kötődései Herman Ottó Bükk hegységi kötődései Herman Ottó Bükk hegységi kötődései Herman Ottó Bükk hegységi kötődései ––––    Turisztikai Turisztikai Turisztikai Turisztikai 

programsorozat”programsorozat”programsorozat”programsorozat” címmel. A pályázott összeg 245.000 Ft.  

A pályázat elbírálásáról támogató döntés született. A szerződéskötés megtörtént. A megítélt 

támogatás 150.000 Ft, mely a Szövetség bankszámláján 2014.10.28.-án jóváírásra került. 

Felhasználása az alábbi kiadás nemekre: Mikuláscsomagok összeállítása, hangosítás, koszorúk 

beszerzése, kitűző gyártásához kapcsolódó alapanyagok. 

A pályázat megvalósítása folyamatban van. 2014.09.20.-i (résztvevők 87 fő) és 2014.10.11.-i 

(résztvevők 541 fő) túrák sikeresen megvalósultak.  

A 2014.11.15.-i túra szervezése, valamint a jelentkező iskolák visszaigazolása folyamatban van. 

 

 

2./ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Idegenforgalmi AlapIdegenforgalmi AlapIdegenforgalmi AlapIdegenforgalmi Alap terhére történő 

pályázatpályázatpályázatpályázati kiírásra 2014.04.29-én nyújtottunk be pályázatot „Erdőkerülő „Erdőkerülő „Erdőkerülő „Erdőkerülő ––––    LillafüredLillafüredLillafüredLillafüredről ről ről ről 

LillafüredreLillafüredreLillafüredreLillafüredre”””” címmel. Az igényelt támogatás 76.000 Ft. Vállalt önrész: 76.000 Ft. (Az önrész 

mértéke kötelezően előírt összege a projekt összköltségének min. 50%-a.). 

A pályázat elbírálásának eredménye: a 1401. azonosítószámon nyilvántartott programunk 

73.000 Ft támogatásban részesül. A szerződés megkötése megtörtént. A megítélt támogatás 

Szövetségünk bankszámláján 2014.08.28.-án jóváírásra került. 

A pályázat megvalósítása folyamatban van. A szerkesztői csapat október végéig a kiadvány 80 

%-os készültségi fokon áll. Kiadvány megjelenése 2014. december. 

 

 

3./ EMOPEMOPEMOPEMOP----2.1.1/B2.1.1/B2.1.1/B2.1.1/B----12121212----2012201220122012----0160016001600160    pályázatpályázatpályázatpályázat    

„Az Országos Kékkör (OK) Észak-Magyarországi régiót érintő nyomvonalának és attrakcióinak 

multifunkciós fejlesztése, a túraútvonalak téradat alapú nyilvántartási és fenntartási 

rendszerének kialakítása a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése”. 

� Megvalósításhoz szükséges szakértői díjak – 3.810.000 Ft 

(A szolgáltatási rendszer fejlesztéséhez igénybevett szakmai tanácsadások.) 

� Nyilvánosság biztosításának költsége – 2.349.500 Ft 

(Kötelező nyilvánossági tevékenységek elvégzése.) 

� Üzleti marketing – 18.849.340 Ft 

(A projekt üzleti marketing jellegű tevékenységei: arculattervezések, kiadványok, study-

tour.) 

� Eszközbeszerzései költségek – 3.425.190 Ft 

(Kerékpárosbarát szolgáltatási eszközök és a felmérések, nyilvántartás, fenntartás, 

karbantartás eszközei.) 
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Gazdasági események időrendben:Gazdasági események időrendben:Gazdasági események időrendben:Gazdasági események időrendben:    

Kapott előleg: 6.753.082. Ft (2014.04.17.) 

B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség által a kapott előlegből banki átutalással kifizetett 

termék, szolgáltatás:  

� B, C és D típusú projekttáblák összesen bruttó 251.384 Ft értékben 2014.04.22.-én. 

Ajánlatkérési eljárást lefolytató, beszerzést bonyolító: Magyar Természetjáró 

Szövetség. 

Szállító: Gravoform Kft. (Budapest). 

� webes felület és honlap elkészítése bruttó 190.500 Ft értékben 2014.10.15.-én. 

Ajánlatkérési eljárást lefolytató, megrendelést bonyolító: Magyar Természetjáró 

Szövetség. 

Szolgáltatást nyújtó: Enterprise Informatika Kft.(Tatabánya) 

 

Projekthez kapcsolódóProjekthez kapcsolódóProjekthez kapcsolódóProjekthez kapcsolódó,,,,    megyei Szövetségünket érintő megyei Szövetségünket érintő megyei Szövetségünket érintő megyei Szövetségünket érintő folyamatban lévő közbeszerzési folyamatban lévő közbeszerzési folyamatban lévő közbeszerzési folyamatban lévő közbeszerzési 

eljárások, ajánlatkérések, eljárások, ajánlatkérések, eljárások, ajánlatkérések, eljárások, ajánlatkérések, sssszerződéskötések:zerződéskötések:zerződéskötések:zerződéskötések:    

A./ A Magyar Természetjáró Szövetség – a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

Harmadik Része alapján, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja és 122/A. § nemzeti 

eljárásrendben közbeszerzési eljárást kezdeményezett szolgáltatás megrendelése tárgyban. 

Az eljárás megnevezése: „Grafikai tervezési és DTP feladatok” 

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2014. október 22.  

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2014. november 6.,10:00 óra. 

Az ajánlatok felbontásának helye: Ajánlatkérő hivatalos közbeszerzési tanácsadójának 

székhelye: ONMERIT Tanácsadó Kft. (székhely: 1137 Budapest, Katona József u. 27. IV/3. [19. 

kapucsengő]), tárgyaló. Ideje: 2014. november 6., 10:00 óra. 

 

A közbeszerzés tárgya, mennyisége:A közbeszerzés tárgya, mennyisége:A közbeszerzés tárgya, mennyisége:A közbeszerzés tárgya, mennyisége: 
Meglévő arculati elemek felhasználásával sajtóanyagok, eredménykommunikációs anyagok, 
honlapok grafikai tervezése; direkt kommunikációs és PR anyagok, eszközök tervezése, a 
projektekhez kapcsolódóan az alábbiak szerint: 

1. a nyilvánosság biztosításához szükséges nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, 
szórólapok) grafikai tervezése, tördelése és nyomdai előkészítése 2 oldal 
terjedelemben, egyféle kialakításban; 

2. eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok, tájékoztató anyagok 
grafikai tervezése, tördelése és nyomdai előkészítése 4 oldal terjedelemben, 
egyféle kialakításban; 

3. turistaatlasz és útikönyv készítéséhez kapcsolódó grafikai munkák 96 + 4 oldal 
terjedelemben, egyféle kialakításban; 

4. kiadványokhoz, honlaphoz kapcsolódó grafikai munkák - az egyes régiókban 
szereplő kiadványok, térképek grafikai tervezése 96 + 4 oldal terjedelemben, illetve 
az Országos Kékkör régiós szakaszainak bemutatásáról szóló honlap grafikai 
munkáinak tervezése, designterv elkészítése, grafikai, infografikai és ergonómiai 
tervezés, honlap koncepció (layout) készítése (7 honlap készítése, egységes grafikai 
elemekkel); 
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5. sajtótájékoztatókhoz, sajtóanyagokhoz kapcsolódó sajtócsomagok grafikai 
feladatainak (tervezés, tördelés, nyomdai előkészítés) elvégzése – mappa 6 oldal 
terjedelemben, projektleírás [minimum 2 oldal, maximum 10 oldal 
(szövegmennyiségtől függő terjedelemben)], meghívó 2 oldal terjedelemben, 
CD/DVD teljes felületén megjelenő terjedelemben, 1 db 1 éves Turista Magazin 
előfizetésére feljogosító, egyedi sorszámmal ellátott voucher 2 oldal 
terjedelemben; 

6. az Országos Kékkör szakaszokon elhelyezésre kerülő információs táblabelsők 
tartalmának összeállítása, nyomdai előkészítése – 503 féle, egyedileg eltérő 
táblaterv készítése. 

 
B./ A Magyar Természetjáró Szövetség a projekt keretében 2014.10.22-én ajánlatokat kért  
az Országos Kékkör regionális szolgáltató hálózatának* arculatterve, valamint arculati 
kézikönyv elkészítése, mely a szervezet külső és belső környezetével folytatott 
kommunikációs- és tevékenység programjának leírására, megjelenítésére szolgál. A 
régiónként eltérő, mégis egységes arculat tartalmi és formai tartalmának kidolgozása, 
illeszkedve a Magyar Természetjáró Szövetség arculatához.  
 

*Szolgáltatói hálózat: A térség (régió) öko- és kerékpáros turisztikai szolgáltatóhálózata. A 
kijelölt gyalogos és kerékpáros nyomvonalak (turistaútvonalak) mentén található egyes 
(meglévő) szolgáltató és/vagy kereskedelmi tevékenységet folytató egységek (első körben 
szálláshelyek, kerékpáros szerviz pontok és erdei kisvasutak) hálózatba kapcsolása. A 
hálózatba kapcsolt egységek arculata a hasonló minőséget mutatja az adott szolgáltatást 
igénybe vevő turisták számára.     
  
Ajánlatok megküldésének határideje a Magyar Természetjáró Szövetség részére: 2014.10.28., 
12:00 óra 
A beérkezett ajánlatok alapján a Magyar Természetjáró Szövetség a bírálati döntéshozatalt 
2014.10.30.-án lefolytatta, a nyertes ajánlattevőt kihirdette, a szerződéskötés folyamatban 
van. 
 
 
Miskolc, 2014. november 04.  
 
 
Összeállította: Bernáth Marietta 


