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
„Rendezvényhelyszín biztosítása Siklóson”

FELADAT: A nevezett projekt kapcsán a felsorolt rendezvények helyszínének biztosítása:
1. Borúti Infónap: (2021. október)
• A borút alapításának évfordulója alkalmából 1 napos rendezvény ahol a borúti tagok
megismerhetik egymás szolgáltatásait, de az esemény külsős vendégek is látogatható
• 5 stand biztosítása a borúti tagoknak + 1 a horvát partnerünknek
• Büfé helyének biztosítása 150 főre
• Szakmai program alatt terem biztosítása, 80 fő ültetett elhelyezésének biztosítása
• Kivetítés lehetőségének biztosítása (a helyszíni adottságok függvényében projektor,
projektor és vetítővászon vagy televíziós megoldással)
• Hangosítás biztosítása
2. Fenntartható turisztikai workshop (2021. szeptember)
• Fenntartható turizmust népszerűsítő tréning workshop szervezése borúti
szolgáltatóknak
• Helyszín biztosítása 20 főre, iskolapados elrendezéssel (asztalokkal és székekkel)
• Kivetítés lehetőségének biztosítása (a helyszíni adottságok függvényében projektor,
projektor és vetítővászon vagy televíziós megoldással)
3. Helyi termékpiacok (2021. augusztus)
• 3 db helyi termék piac helyszínének biztosítása kültéren
• 6 db stand biztosítása: borvidéki helyi termelők bemutatkozása céljából
• Az eseményeken 150 fő részvételére számítunk
• Vízvételi lehetőség és mosdóhelyiség használata a kitelepülők számára
4. Villányi borvidék borverseny (2022. április)
• Helyszín biztosítása körasztalos elrendezéssel 50 fő bírálónak és 4 fő csúcszsűrinek
iskolapados elrendezéssel
• Regisztrációs asztal biztosítása
5. „Szentek ünnepei a Villányi borvidéken”: Márton Nap (2021. december 4.)
• Helyszín biztosítása 50 főre
• Borok elhelyezésének biztosítása (2 db asztal biztosítása) az újborok szabad
kóstolásához
• Székek és asztalok biztosítása 50 főre szabad elrendezéssel
• Hangosítás biztosítása

A megadott létszámok tájékoztató jellegűek. A résztvevők száma a regisztráció függvényében, illetve
az esetleges korlátozó intézkedések függvényében változhat

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.

