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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

 

TÁRGY 

Ajánlattételi felhívás a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 
üzemeltetésében lévő Városligeti Műjégpályán a 2021-2022. évi korcsolyaszezonban az 
egészségügyi és elsősegély-nyújtási feladatok ellátására 

 

AJÁNLATKÉRŐ Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 
1146 Budapest, Olof Palme sétány 5. 

- továbbiakban: BSK Nkft. vagy Ajánlatkérő 

AJÁNLATKÉRŐ 
KAPCSOLATTARTÓJA 

Happ László műszaki igazgató 
Telefon: +36/30 600 2209 
E-mail: l.happ@mujegpalya.hu 

SZERZŐDÉS TÍPUSA megbízási szerződés 

SZERZŐDÉS 
IDŐTARTAMA 

A Városligeti Műjégpálya 2021-2022. évi téli korcsolyaszezon időtartama.  

A korcsolyaszezon előreláthatóan 2021 november végén kezdődik és 2022 februárjában ér 
véget.  A pontos időtartam a járványhelyzet és az időjárás függvényében kerül 
meghatározásra. 

Tervezett nyitva tartás a 2021-2022. évi szezonban 
 

o Hétfő:   9.00 – 13.00  17.00-21.00  
o Kedd:   9.00 – 13.00  17.00-21.00  
o Szerda:  9.00 – 13.00  17.00-21.00  
o Csütörtök:  9.00 – 13.00  17.00-21.00  
o Péntek:   9.00 – 13.00  17.00-21.00  
o Szombat:           10.00 – 14.00  16.00-21.00  
o Vasárnap:          10.00 – 14.00  16.00-20.00  
 

Tervezett nyitva tartás a korcsolya oktatási program idején 
 

o Hétfő:   7.30 – 14.00  17.00-21.00  
o Kedd:   7.30 – 14.00  17.00-21.00  
o Szerda:   7.30 – 14.00  17.00-21.00  
o Csütörtök:  7.30 – 14.00  17.00-21.00  
o Péntek:   7.30 – 14.00  17.00-21.00  
o Szombat:            10.00 –14.00  16.00-21.00  
o Vasárnap:           10.00 –14.00  16.00-20.00 

 
Fontos, hogy a nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a nyitási időpont előtt 15 perccel már a helyszínen 
kell tartózkodnia megfelelő létszámú egészségügyi személyzettel. 

 
Az utolsó, a pandémiát megelőző korcsolyaszezon (2019-2020) vendégszáma: 
 

NAP DÉLELŐTTI 
NYITVA TARTÁS 

Várható 
vendégszám 

ESTI 
NYITVA 
TARTÁS 

Várható 
vendégszám 

hétfő 9:00 – 13:00 300-500 fő 17:00-21:00 
1000-2000 fő 

kedd 9:00 – 13:00 300-500 fő 17:00-21:00 1000-2000 fő 

http://www.bsk.sport.hu/
mailto:iroda@mujegpalya.hu
mailto:l.happ@mujegpalya.hu
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szerda 9:00 – 13:00 300-500 fő 17:00-21:00 1000-2000 fő 

csütörtök 9:00 – 13:00 300-500 fő 17:00-21:00 1500-2500 fő 

péntek 9:00 – 13:00 400-600 fő 17:00-21:00 2000-3000 fő 

szombat  10:00 – 14:00 1600-2000 fő 16:00-21:00 
2500-3500 fő 
 

vasárnap 10:00 – 14:00 1600-2000 fő 16:00-21:00 
2500-3500 fő 
 

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a járványhelyzettel összefüggésben kialakult gazdasági helyzetben 
és a turizmus visszaesése következtében a vendégszám a 2021-2022. évi korcsolyaszezonban jelentősen 
visszaeshet, illetve a sportlétesítmény meghatározott időre bezárásra kerülhet jogszabály vagy 
tulajdonosi döntés alapján a szezon alatt is.  
 
Óvodai-iskolai korcsolyaoktatás tervezett időtartama:  

NAP DÉLELŐTTI 
NYITVA TARTÁS 

hétfő 7:30 – 13:00 

kedd 7:30 – 13:00 

szerda 7:30 – 14:00 

csütörtök 7:30 – 14:00 

péntek 7:30 – 14:00 

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az óvodai-iskolai korcsolya oktatási program tervezetten 11 hetes 
időszakot fed le, azonban a járványügyi készenlét időszakában a résztvevő nevelési-oktatási 
intézmények száma jelentősen lecsökkenhet, illetve folyamatosan változhat.    
 

SZERZŐDÉS TÁRGYA A nyertes Ajánlattevő köteles a Városligeti Műjégpályán a szerződés időbeli hatálya alatt, a 

mindenkori nyitva-tartásnak, a várható vendégek számának megfelelő, illetve a 

sportesemények megrendezésére és egészségügyi biztosítására vonatkozó hatályos 

jogszabályokban meghatározott létszámban ellátni az egészségügyi ügyeletet, megszervezni 

a mozgóőrséget, gondoskodni az elsősegély-nyújtási feladatok, valamint a járványügyi 

készenlét egyes feladatainak ellátását. A hivatalos nyitva-tartástól eltérő - eseti 

rendezvényekhez kapcsolódó - foglalkoztatást az Ajánlatkérő legkésőbb 48 órával előbb, 

írásban jelzett elvárása szerint kell teljesíteni.  

A nyertes Ajánlattevő a sérültek, betegek állapotának megfelelően a helyszínen gondoskodik 

az elsődleges ellátásról, és szükség esetén a rászoruló kórházba történő szállításának 

megszervezéséről, a betegek és sérültek díjmentes gyógyszerrel, kötszerrel történő 

ellátásáról, valamint az ügyelet ellátásához szükséges műszerek biztosításáról is.  

A nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy a sportesemények megrendezésére és egészségügyi 

biztosítására vonatkozó hatályos jogszabályokban [(215/2004. (VII. 13.) Korm. Rendelet; a 

5/2006. (II.7.) EüM rendelet; Sporttörvény)] foglaltak szerint és a polgárjogi, büntetőjogi 

felelősség tudatában jár el a feladat ellátása során. 

Eseti rendezvényekhez kapcsolódó szolgálat: a nyitva tartási időszakon kívül  szolgálati idő, 

amelyek néha késői vagy korai időpontban is lehetnek. A tervezett eseti rendezvények 

száma várhatóan 10-12 alkalom/szezon, változó létszámmal  

Készenléti ügyelet: A normál nyitva tartások közötti időben a jégpályán gyorskorcsolya, 

jégtánc, jégkorong, illetve bandy edzések kerülnek megtartásra. A sportszervezeteknek a 

megállapodások alapján maguknak kell gondoskodniuk az elsősegélynyújtásról, de – a 

súlyosabb balesetek elkerülése és azok esetleges ellátatlansága miatt – készenléti, illetve 

távügyelet tartása indokolt. 

Ajánlatkérő minden hét péntekig elektronikus úton tájékoztatja a nyertes Ajánlattevőt a 

következő heti egészségügyi ügyelet időtartamáról. A normál nyitvatartási időn kívül 

megrendezésre kerülő rendezvények időpontjáról, szervezőjéről (névvel, elérhetőséggel), a 

rendezvény jellegéről és várható létszámáról pedig legalább 48 órával a rendezvény előtt 

tájékoztatja az Ajánlattevőt.. Nyertes Ajánlattevő tájékoztatja Ajánlatkérőt ennek alapján a 

jogszabályok alapján előírt minimumokról és feltételekről, a szükséges személyzet 

létszámról, szakképesítéséről (orvos, ápoló), illetve az esetleges mozgóőrségi szintjéről, 

módjáról.  Ajánlatkérő ennek figyelembe vételével gondolja át és adja le a rendelését nyertes 

Ajánlattevő felé.  Nyertes Ajánlattevő kötelezettsége mentési terv készítése 5000 fő feletti 
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rendezvény esetében. (nyertes Ajánlattevő tudomással bír arról, hogy a Városligeti 

Műjégpálya a katasztrófavédelmi hatóság által ellenőrzött fokozottan veszélyes üzem.)  

Nyertes Ajánlattevő részéről ügyeletet ellátó személy mindenkor köteles írásban 

dokumentálni (ambuláns napló, baleseti jegyzőkönyv, nyilatkozat), illetve a Ajánlatkérő 

részére jelezni azokat az eseményeket, melyek az ügyeleti hatáskörében és illetékességi 

területén keletkeztek. 

Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy a mentésről szóló hatályos jogszabályoknak megfelelően 

biztosítja a részéről ügyeletet ellátó személy részére a szükséges elsősegély-nyújtó 

felszerelést, valamint gyógyszerrel történő folyamatos ellátást. A szolgálat felszerelésére a 

nyertes Ajánlattevő biztosít legalább: 1 db újraélesztéshez szükséges orvosi, reanimációs 

táskát, amely tartalmazza a szükséges felnőtt és gyermek műszereket, a traumatológiai 

ellátáshoz szükséges eszközöket, a vérpótláshoz szükséges és egyéb betegségek ellátásához 

(pl. mérgezések, szülészeti beavatkozások) szükséges felszerelést. Biztosít ezen kívül 

törésrögzítő eszközöket a végtagsérülések ellátására. Gyógyszerekben biztosítja mindazon 

sürgősségi betegellátásban alkalmazott készítményeket, amelyek az OMSZ-nál az esetkocsin 

is rendszeresítve vannak, illetve az ügyeletet ellátó személyzet használni jogosult.  

A feladatok ellátásához Ajánlatkérő helyiséget biztosít nyertes Ajánlattevő részére a 

Műjégpálya épületében. A helyiség jelen szerződésben rögzített feladatokon kívül más célra 

az Ajánlatkérő előzetes hozzájárulása nélkül nem vehető igénybe. 

A rendelkezésre bocsátott helyiségben csak a nyertes Ajánlattevő, annak dolgozója, vagy 

igazolt alkalmazottja és közvetlen hozzátartozója, illetve az ellátásra szoruló személy és 

annak hozzátartozója, kísérője tartózkodhat. 

A nyertes Ajánlattevő részéről ügyeletet ellátó személy a területet csak a Ajánlatkérő 

engedélyével és tudtával hagyhatja el, az ügyelet ellátásának időtartama alatt a Műjégpálya 

területén köteles tartózkodni. Az ügyeletes személy köteles a területen az elérhetőségét 

folyamatosan biztosítani és tartózkodási helyét a biztonsági szolgálat felé jelezni. 

A nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a járványügyi készenlét időtartama alatt 

amennyiben Ajánlatkérő írásban legalább 48 órával hamarabb megrendeli,  a megrendelés 

szerinti napokra és időtartamokban további egy főt biztosít arra, hogy a Városligeti 

Műjégpályára érkező személyek testhőmérsékletmérése során elkülönítő helyiségbe kerülő 

személyek második mérését és járványügyi tájékoztatását elvégezze.  Az Ajánlattevő 

biztosítja a megfelelő védőöltözéket az alkalmazottjának.   

Az Ajánlattevő vállalja, hogy a Városligeti Műjégpálya 2021-20222. évi korcsolyaszezonja 

alatt a Műjégpályán keletkező, használt egészségügyi védőmaszkokat, mint veszélyes 

hulladékot, térítésmentesen elszállítja. 

Az Ajánlattevő vállalja, hogy a Városligeti Műjégpályára érkező alkalmazottak belépéskori 

testhőmérsékletmérését és annak nyilvántartását vezeti.  

TELJESÍTÉS HELYE Városligeti Műjégpálya, 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5. 

MEGBÍZÁSI DÍJ Ajánlatkérő a feladatok elvégzésért havonta utólag megbízási díjat fizet, mely nem tartalmaz 
általános forgalmi adót (tárgyi adómentes).  

A megbízási díj kifizetésének feltétele: Ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolás, melynek 
alapja az Ajánlatkérő tárgyhóra előírt megrendeléshez kapcsolódó jelenléti ív Ajánlatkérő 
által ellenjegyzése.  

A teljesítésigazolásnak megfelelő számla kiállítását követően Ajánlatkérő 15 napon belül 
banki átutalással fizeti ki a megbízási díjat.  A teljesítésigazolás a számla melléklete.  

ALKALMASSÁGI 
KÖVETELMÉNYEK 

1. Referencia igazolások: az Ajánlattevőnek (pályázónak) szerződésmásolattal be kell 
mutatnia, hogy a 2017-től kezdődő időszakban volt legalább egy olyan teljesített 
megbízása, amely alapján legalább 10 hónapon keresztül folyamatosan ellátta az 
egészségügyi és elsősegély-nyújtási feladatokat és ezért legalább összesen 2.000.000 
HUF ellenértékű megbízási díjat kapott.   Ajánlattevőnek nem szükséges szerződés-
másolatot csatolnia, ha az Ajánlatkérő volt a megbízó a referenciaként megjelölt 
jogviszonyban.  
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2. Az Ajánlattevő (pályázó) legalább egy éve bejegyzett, jogszerűen működő vállalkozás.  

3. Az Ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható 
szervezet, azaz:  

a)  az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 
önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben 
az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel 
rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi 
állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy 
 vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a 

következő feltételeknek: 
ba) *  tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak 
a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek 
fennállnak; 

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 

szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van. 

 
4. Az Ajánlattevőnek (pályázónak) az ajánlata benyújtása időpontjában nem lehet a NAV-

nál nyilvántartott adótartozása, köztartozása, valamint az Ajánlatkérővel szemben 
lejárt tartozása. 

5. Az Ajánlattevő (pályázó) az ajánlata benyújtása időpontjában nem állhat végrehajtás, 
felszámolás vagy csődeljárás alatt.  

6. Az Ajánlattevő (pályázó) rendelkezik a feladat ellátásához szükséges tevékenységi 
körrel, hatósági engedélyekkel, valamint tárgyi és személyi feltételekkel.  

7. Az Ajánlattevő (pályázó) vállalja, hogy a Városligeti Műjégpályán szolgálatot teljesítő 
minden alkalmazottja beszél angolul.  

ÉRTÉKELÉSI 
SZEMPONT 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (megbízási díj). 

Több ajánlattevő azonos összegű ellenszolgáltatás (megbízási díj) megjelölése esetén az 
Ajánlatkérő a referenciák alapján súlyozhat.  

AJÁNLATI ÁR Az ajánlati ár nem lehet több, mint az Ajánlatkérő által meghatározott legmagasabb 
megbízási díj:   

- normál (hétköznapi) nyitva tartás esetén: legfeljebb 3.500 Ft/óra 
- normál nyitva tartás (korcsolyaoktatás) esetén: legfeljebb 3.500 Ft/óra 
- normál (hétköznapi) nyitva tartás esetén esetkocsival: legfeljebb 7.000 Ft/óra 
- normál (hétvégi) nyitva tartás esetén esetkocsi nélkül legfeljebb 4.800 Ft/óra 
- normál (hétvégi) nyitva tartás esetén eset-kocsival: legfeljebb 7.000 Ft/óra 

(esetkocsit csak abban az esetben kell Ajánlattevőnek biztosítania, ha az 
irányadó jogszabályok szerint kötelező, illetve ha Ajánlatkérő kifejezetten kéri) 

- rendkívüli (eseti) nyitva tartás esetén (1000 főig): legfeljebb 3.500 Ft/óra 
- rendkívüli (eseti) nyitva tartás esetén (1000 fő felett) esetkocsival: legfeljebb 7.000 

Ft/óra 
- távfelügyelet esetén: legfeljebb 800 Ft/ óra 
- Ajánlatkérő eseti megrendelése esetén a járványügyi készenlét időtartama alatt 

ellátandó egyes járványügyi feladatokra további egy fő: legfeljebb 2.000 Ft/óra 
Az Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti azt az ajánlatot, amelyben az ajánlati ár 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100196.tv#lbj3id6396
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meghaladja az Ajánlatkérő által meghatározott legmagasabb megbízási díjat.  
Az ajánlatokat nettó HUF pénznemben kell megadni. 

HIÁNYPÓTLÁS Hiánypótlásra 1 alkalommal van lehetőség a bíráló bizottság üléséig.  

AJÁNLATTÉTELI 
HATÁRIDŐ 

2021. október 25. hétfő 10:00 

AJÁNLAT 
BENYÚJTÁSÁNAK 
MÓDJA 

Postai úton vagy személyesen az Ajánlatkérő székhelyén: BSK Nkft.. Iroda 1146. Budapest, 
Olof Palme sétány 5. szám alatt hétköznap 9:00-14:00 között.  

 

AJÁNLATOK 
BONTÁSA 

Helyszín:  Ajánlatkérő székhelye: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5. 
Időpontja: 2021. október 25. hétfő 11:00 

Az ajánlatok felbontásán csak az Ajánlatkérő és az Ajánlattevők vehetnek részt. 
Az ajánlatok felbontásakor ismertetetésre kerül az Ajánlattevők neve, címe (székhely, 
lakóhely), valamint az ajánlati ár.  

AJÁNLATOK  

ELBÍRÁLÁSA 

Helyszín:  Ajánlatkérő székhelye: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5. 
Időpontja: 2021. október 27. szerda 11:00 

Az ajánlatok elbírálásán csak az Ajánlatkérő vehet részt.   
Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.  

SZERZŐDÉSKÖTÉS tervezetten 2021. november 05-ig 
A szerződés-tervezet jelen felhívás részét képezi. 

AJÁNLAT TARTALMI 
ÉS FORMAI 
KÖVETELMÉNYEI 

Az ajánlatot az Ajánlatkérő által kiadott formanyomtatvány kitöltésével, cégszerű 
aláírásával és a mellékletek csatolásával lehet beadni.    
 
Az ajánlat minden oldalát összetűzve és minden oldalát cégszerűen aláírva, zárt borítékban, 
magyar nyelven, 1 papír alapú (1 eredeti) példányban kell benyújtani. Másolatot az 
Ajánlatkérő nem fogad el.  
A borítékra rá kell írni az alábbiakat: 

 „Ajánlat a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. székhelyén, a 
Városligeti Műjégpályán a 2021-2022. évi korcsolyaszezonban az egészségügyi és 
elsősegély-nyújtási feladatok ellátására. Az ajánlattételi határidő lejárata (2021. október 
25. 10:00) előtt nem bontható fel.” 

Jelen felhívás a www.bsk.sport.hu honlapon kerül meghirdetésre.  

 

 

Budapest, 2021. október 11.  

 

Garamvölgyi Bence 
   ügyvezető 

 
 

http://www.bsk.sport.hu/

