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iktatószám: 14-2/2014  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

az MTáSZ - elektronikus nyilvántartó, adminisztrációs és nevező programjának 
elkészítésére 

  
  
A Magyar TáncSport Szakszövetség elnöksége pályázatot ír ki a Magyar TáncSport  
Szakszövetség szakágaiban, szakterületein, adminisztrációjában használható: elektronikus 
nyilvántartó, adminisztrációs és nevező programjának elkészítésére. 
  
A pályázat tárgya és célja:   
A Magyar TáncSport Szakszövetség szakágaiban, szakterületein, adminisztrációjában 
használható: elektronikus nyilvántartó, adminisztrációs és nevező programjának 
pályázati úton való elkészíttetése, majd annak saját tulajdonban, vagy bérleti 
konstrukcióban való üzemeltetése. 
  
A jelen pályázati felhívás mellékletei:   

 1_0_mell_palyazati_kiiras_nevezo_es_admin_program_20140625.pdf 

 1_1_mell_palyazati_urlap_nevezo_es_admin_program_20140625.doc 

 1_1_mell_palyazati_urlap_nevezo_es_admin_program_20140625.pdf 

 1_2_mell_kovetelmenyek_a_programmal_szemben_20140625.pdf 

 1_3_mell_nevezo_es_admin_program_leirasa_20140625.pdf 

 2_1_mell_RNR_Versenyszabalyzat_20140115.pdf 

 2_2_mell_RNR_Lany_form_B_akro_20140625.pdf 

 3_0_mell_VT_Versenyszabalyzat_20140506.pdf 

 4_0_mell_Szabadidosport_Versenyszabalyzat_20140610.pdf 
 
Jelen pályázati felhívásra pályázatot nyújthatnak be:   

 vállalkozások, 

 természetes személyek. 
  
A pályázat benyújtásának határideje és módja:   

 A pályázatok beérkezési határideje: 2014. július 22., 24 óra 

 A pályázatot a kitöltött pályázati űrlap és a kiírásban megjelölt mellékletek 
beküldésével lehet benyújtani postai úton és személyesen a Magyar TáncSport 
Szakszövetséghez (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) vagy elektronikus úton az 
mtasz@mtasz.hu e-mail címen.   

 Egy nyomtatott vagy elektronikus példányban kell beadni az alábbi dokumentumokat:   
o hatályos adatokat tartalmazó, 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy annak 

másolata – csak vállalkozás esetén -,   
o aláírási címpéldány vagy annak másolata – csak vállalkozás esetén -.   

 A pályázatot elektronikusan kell elkészíteni, és elektronikus vagy nyomtatott 
formában, aláírással ellátva kell beadni.  

 A hiányos, feltételeknek nem megfelelő pályázatokat az elnökség elutasíthatja, vagy 
hiánypótlást kérhet.   
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A benyújtott pályázatok értékelése:   

 A 2014. július 22-ig beérkező pályázatokról a szakági bizottságok véleményezése 
alapján az MTáSZ elnöksége a soron következő ülésén, várhatóan 2014. július 29-én 
dönt.  

 A pályázat kiírója nem megfelelő minőségű pályázatok esetén jogosult 
eredménytelennek nyilvánítani a pályázati eljárást. 

  
A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:   

 A kiírásban szereplő formai követelményeknek való megfelelés. 

 A pályázati kiírás mellékleteiben megfogalmazott elvárásoknak való – a lehető 
legnagyobb mértében - megfelelés. 

 Ár és fizetési feltételek: az ajánlati ár, valamint a rendelkezésre álló forrás nagysága. 

 Ár és a vállalt fejlesztési feladatok aránya. 

 Garanciális és szavatossági feltételek nyújtása. 

 Határidőre megfizetett pályázati díj. 
  
Pályázati díj:   

 100.000 Ft, azaz Százezer forint. 

 Befizetés határideje: 2014. július 22., 24 óra 

 MTáSZ: OTP Bank Nyrt. 11709002-20013671-00000000 

 A pályázati díj a vesztes pályázóknak visszajár, a nyertes pályázónak pedig letétként 
szolgál a program szerződésszerű teljesítéséig. Nem szerződésszerű teljesítésnél a 
nyertes pályázó ezen összeget elveszíti. 

 Egyéb: 

 Éves szinten 800.000 Ft nettó összegnél nagyobb kiadást tartalmazó ajánlatot nem 
fogadunk. Ez a maximális ár a TELJES egyeztetett elvárások beépítésétől érvényes. 

 Több cég és magánszemély együttesen is indulhat a pályázati eljárásban. 

 A pályázat beadási határidejéig NEM KELL elkészülnie a programnak, annak 
működőképes megléte nem feltétele az eredményes pályázati eljárásnak. 

 
  
További felvilágosítás, információ:   
Domokos István főtitkár: istvan.domokos@mtasz.hu 
  
Budapest, 2014. július 01.  
  
Üdvözlettel:  
  
  
Sági István  
elnök 
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