AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
a Tenkes Borvidékfejlesztő Nonprofit Kft. HUHR/1901/2.1.3/0054 azonosító számon nyilvántartott
„Cross Border Wine Routes 2” határon átnyúló együttműködési projektje kapcsán
„Rendezvényekhez catering szolgáltatás biztosítása”

FELADAT: A nevezett projekt kapcsán a felsorolt rendezvényeken catering szolgáltatás biztosítása
1. Projekt záró konferencia: (2022. augusztus)
• Tea, kávé, ásványvíz savas és mentes, 1 féle szénsavas és egy szénvasmentes üdítő
biztosítása 50 fő részére. 2 féle sós és 2 féle édes aprósütemény (10-10 dkg/fő)
2. Borászati konferencia Villányban (2021. szeptember)
• Első nap: ebéd biztosítása (leves, főfogás és desszert) 40 főre és vacsora biztosítása
(leves, főfogás és desszert) 20 főre
• Második nap: Ebéd biztosítása 40 főre (leves, főfogás és desszert), kávé, frissítő
(savas és mentes víz) biztosítása 40 főre
3. Borúti Infónap (2021. október)
• Büfé vacsora biztosítása 150 főre: előételként borvidéki helyi termékek (sajt, füstölt
árú kenyérrel), egyféle hús és egy vegetáriánus étel, mint főfogás, egy desszert
biztosítása 150 főre
4. Fenntartható turisztikai workshop (2021. szeptember)
•

Tea, kávé, ásványvíz savas és mentes, 1 féle szénsavas és egy szénvasmentes üdítő
biztosítása 50 fő részére. 2 féle sós és 2 féle édes aprósütemény (10-10 dkg/fő), 2 -2
féle helyi termék (sajt és füstölt áru)

5. Villányi borverseny (2022. április)
• Szakértők étkezésének biztosítása: 30 főre svédasztalos reggeli és 3 fogásos ebéd
(leves, főétel és desszert)

6. „Szentek ünnepei Villányban”: Vince-nap (2022. január)
• Falatkák biztosítása 2* 30 főre, összesen 60 főre,
2 féle szendvics, pogácsa (10 dkg/fő), 1 féle édes sütemény (10 dkg/fő), szódavíz vagy
szénsavas víz. (Borokat a helyi termelők biztosítják)
7. „Szentek ünnepei Villányban”: Márton Nap (2021. december 4.)
• Kóstoló falatkák biztosítása 50 főre
2 féle szendvics, pogácsa (10 dkg/fő), 1 féle édes sütemény (10 dkg/fő), szódavíz vagy
szénsavas víz

A megadott létszámok tájékoztató jellegűek. A résztvevők száma a regisztráció függvényében, illetve
az esetleges korlátozó intézkedések függvényében változhat, de a Megrendelő az eseményt
megelőző napon tájékoztatja a Vállalkozót a létszám alakulásáról.

A Tenkes Borvidékfejlesztő Nonprofit Kft., mint Ajánlatkérő, az Ajánlattevők részére előírja a bevont
alvállalkozói szerződések tartalmára, összegére és kifizetésére vonatkozó transzparenciát, mely
ellenőrzés tárgyát képezi. A saját és alvállalkozókon keresztül végzett teljesítéseket a számla
mellékleteként benyújtott számlarészletezőn részletesen bemutatni szükséges.

