
2. számú melléklet 

Műszaki leírás 

„Fővárosi helyi védelem alatt álló legújabb védettségek bemutatása témájú kiállítás készítése” 

tárgyú beszerzési eljáráshoz 

 

Előzmények: 

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX.29.) 

önkormányzati rendelete lehetővé teszi a Főváros építészeti értékeinek hivatalból kezdeményezett 

feltárását tematikus kutatások alapján. A Várostervezési Főosztály ezzel a lehetőséggel élve 2017 óta 

több témában (historikus városi szövet, ipari épületek, két világháború közötti építészet) indított átfogó 

kutatást a veszélyeztetett építészeti örökség megmentése érdekében. A kutatások eredményeként 

feltárt építészeti értékeket a Fővárosi Közgyűlés fővárosi helyi védelem alá vonta. Annak érdekében, 

hogy a lakosság és a szakma megismerhesse ezeket a közelmúltban fővárosi helyi védelem alá vont 

épületeket, egy válogatott példákból álló kiállítás létrehozása a cél. Az egyes épületek ismertetése 

fényképek és rövid szövegek segítségével történne, egy tematikus rend szerinti csoportosításban.  

 

A kiállítás helyszíne nem determinált, az vándorkiállításként több helyszínen is bemutatásra kerül. 

Helyspecifikus tervezésre (világítás, falfestés, egyéb helyspecifikus installáció) ezért nincs szükség. 

 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ FELADATA – TARTALMI KÖVETELMÉNYEK 

A kiállítás komplex tervezése, amely magában foglalja az egységes grafikai arculattal rendelkező: 
 

- 30 – 35 tabló grafikai tervezését és fizikai valójában történő előállítását, installálásra 
előkészített állapotban 

- tablónként 2-4 fénykép készítését 
- 1 db molinó grafikai tervezését és előállítását, installálásra előkészített állapotban 
- a kiállítási anyag digitális, nyomtatásra alkalmas pdf dokumentációját elektronikus 

adathordozón 
- webes megjelenésre előkészített 1 példányát pdf formátumban elektronikus adathordozón 
- 1 db promóciós anyagként felhasználható digitális képet 

 
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a beszerzés tárgyát képező anyagok elkészítése során szükséges 
fotókészítési feladatok elvégzéséhez a megfelelő szakmai tudással bíró szakember biztosítása, amelyet 
egyaránt teljesíthet Ajánlattevő maga vagy külső szakember bevonása útján. 
 
Az árajánlatnak tartalmaznia kell a fent felsorolt munkarészeket, azok anyag- és díj költségével együtt. 
 

 

FORMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

TABLÓK (30 - 35 db): 

- mérete 80 x 150 cm, hordozóanyaga habkarton, vagy azzal egyenértékű tulajdonságokkal bíró 

egyéb anyag, variábilis installálási móddal (függesztve és/vagy állványon való bemutatásra 

alkalmasan), beltéri felhasználásra 

- a tablókon bemutatásra kerülő budapesti épületekről tablónként 2-4 fénykép készüljön 

- ajánlattevő által biztosított fotóművész által készített vagy Megrendelő által szolgáltatott képi 

tartalommal, valamint Megrendelő által szolgáltatott szöveggel, a szükséges grafikai 

utómunkákkal, a grafikai tervezés során esetlegesen szükségessé váló kiegészítő ábrákkal 

sematikus térképpel, jelmagyarázattal stb.. készüljön a tablók tartalma 

 

MOLINÓ 

- a tablók egységes grafikai arculatába illeszkedő, de emellett figyelemfelkeltő, a kiállítás 

tematikáját összegző elem 

- mérete körülbelül 50 x 200 cm, (+/- 5 cm) hordozóanyaga textil, papír vagy pvc, mely megfelel 

a tartóssági követelményeknek és az igényes megjelenésnek egyaránt, beltéri használatra 

 

KIÁLLÍTÁSI ANYAG DIGITÁLIS DOKUMENTÁCIÓJA 

- a tablók tartalmával megegyezően, pdf formátumba szerkesztett önálló, publikációs anyag 
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PROMÓCIÓS CÉLÚ DIGITÁLIS KÉP 

- a kiállítás promóciójára, honlapon való megjelenítésére alkalmas kép (.pdf, illetve .jpg 

formátumban), a Megrendelővel később egyeztetett méretben és felbontásban. 

 

A kiállítási anyagok átadására a következő módon kerül sor: 

- a kiállítás tablói és a molinó 1 példányban installálásra alkalmas formában 

- a kiállítás tablói és a molinó digitális, nyomtatásra alkalmas pdf formátumban, elektronikus 

adathordozón 

- a digitális publikációra alkalmas dokumentáció és a promócióra alkalmas kép .pdf, illetve 

.jpg formátumban, elektronikus adathordozón 

 

A kiállítás formai megvalósításához a mellékelt fotókon bemutatott kiállítások adnak támpontot. A formai 

és tartalmi részletek pontosítására az Ajánlatkérő (Megrendelő) és Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) 

között öt alkalommal sorra kerülő konzultáción nyílik lehetőség. 

 

Fotók a kiállítás formai megvalósításához 

 

           
 

     


