AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

„Összefogásban az Észak-Hegyhátért” című, EFOP-1.3.5-16-2016-00290
azonosítószámú projekt keretében
Projektmenedzsment szervezése és lebonyolítása
(beszerzési eljárást megindító dokumentum)

Alsómocsolád, 2017. június

Az eljárás tárgya:
Az „Összefogásban az Észak-Hegyhátért” című, EFOP-1.3.5-16-2016-00290
azonosítószámú projekt keretében Projektmenedzsment szervezése és
lebonyolítása szolgáltatás teljesítése.
Az Ajánlatkérő megnevezése, elérhetőségei, kapcsolattartási pont:
Ajánlatkérő neve: Alapítvány Alsómocsoládért
Székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21.
Telefon: +36 72 451 749
Telefax: +36 72 451 749
E-mail: telehaz.alsomocsolad@t-online.hu
Kapcsolattartási pont, információnyújtás:
Szervezet neve: Alapítvány Alsómocsoládért
Székhelye: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21.
Kapcsolattartó neve: Balogh Anikó kuratóriumi elnök
Telefon/telefax: +36 72 451 749
E-mail: telehaz.alsomocsolad@t-online.hu
A beszerzés mennyisége: Projektmenedzsment szervezése és lebonyolítása 12
alkalommal
Szerződés típusa: Megbízási szerződés
A szerződés időtartama: a szerződés aláírásának napjától a megbízási díj
kiegyenlítéséig terjedő határozott időre szól.
Teljesítési határidő: a szerződés aláírásának napjától 2020. április 30.
Teljesítés helye: Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. – Faluház
Az Ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás: az Ajánlattevő az ajánlati árat a
mellékelt ajánlati sablonban foglaltak szerint nettó forint + törvényes ÁFA, illetve bruttó
összegben adja meg. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell valamennyi felmerülő
költségét.
Az ellenszolgáltatás fizetésének feltételei: a Megbízott, a ténylegesen
lebonyolított programok függvényében nyújthat be számlát. Számláját legkésőbb tárgyi
hónapot követő hónap 15-ig nyújthatja be.
Többváltozatú (alternatív)
(alternatív) ajánlatot.

ajánlat:

Ajánlattevő

nem

tehet

többváltozatú

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér. Amennyiben az
Ajánlattevő a szerződésben vállalt teljesítési határidőt nem tartja be, késedelem esetén
minden egyes naptári nap után 10.000 HUF/nap késedelmi kötbért köteles fizetni.
A feladat meghatározása: az „Összefogásban az Észak-Hegyhátért” című, EFOP1.3.5-16-2016-00290 azonosítószámú projekt keretében Projektmenedzsment
szervezése és lebonyolítása szolgáltatás teljesítése az alábbiak szerint:
kapcsolattartás, információ közvetítés a projektben résztvevőkkel, a
szakmai megvalósítókkal;
vállalkozási szerződések előkészítésének támogatása, szerződésekhez
kapcsolódó teljesítések ellenőrzése;
projekt feladatok nyomon követése, irányítása;
projekt adminisztrációs feladatok ellátása;
projekt kommunikációs feladatok ellátása;
projekt rendezvények megszervezése;
pénzügyi elszámolások (kifizetési kérelmek) elkészítése.
Elvárások:
I. Projektmenedzsment résztvevőinek biztosítása
1 fő pénzügyi vezető heti 20 órában
II. Projektmenedzsment szervezettel szembeni elvárások:
minimum 5 éves szakmai és pénzügyi területen szerzett tapasztalat
III. Tekintettel arra, hogy a projekt támogatásból valósul meg, a Kommunikációs és
arculati kézikönyvben foglaltak alkalmazása és az arculati elemek használata
kötelező a dokumentumokon!
Benyújtandó dokumentumok:
 Ajánlat az ajánlattételi sablon felhasználásával
 Nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevőnek nincs 90 napnál régebbi lejárt
köztartozása
 Nyilatkozatot referenciáról
 Nyilatkozat összeférhetetlenségről
 Az ajánlattétel időpontjában érvényes aláírási címpéldány vagy aláírás minta
egyszerű másolatban
További információk:
 Az ajánlattétel nyelve: magyar
 Hiánypótlás: Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget egy alkalommal, teljes
körben biztosít.

 Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017/06/28 16:00
 Az ajánlat benyújtásának módja és címe: szkennelve, elektronikus
formában elküldeni a telehaz.alsomocsolad@t-online.hu e-mail címre, valamint
papír alapon megküldeni vagy személyesen leadni az Alapítvány Alsómocsolád
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. címre/címen.
 Az
ajánlatok
bírálati
szempontja:
a
legalacsonyabb
összegű
ellenszolgáltatás. A nyertes ajánlattevő az lesz, aki megfelel a kiírásban foglalt
feltételeknek és ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazza.
 Eredménytelenné nyilvánítás: az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket,
hogy jelen eljárást indokolási kötelezettség nélkül, eredménytelenné
nyilváníthatja.
 Eredmény közlése: Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az Ajánlattevőket
értesíti az ajánlatok beérkezését követő 10 naptári napon belül.
 Szerződéskötés tervezett időpontja: az eredmény közlését követően
azonnal.

Az ajánlat benyújtására vonatkozó egyéb információk: az ajánlatot eredeti
formában a megadott módon és címekre kell elküldeni úgy, hogy az ajánlat és
mellékletei az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően megérkezzenek. Az adatlap
tartalmán és formáján változtatni nem lehet!

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017/06/23.

s.k. Balogh Anikó
kuratóriumi elnök
Alapítvány Alsómocsoládért

