POTENCIÁLIS AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

Tárgy: Ajánlatkérés projektmenedzsmenti feladatok ellátására

Tisztelt Cím!
Cégünk, a PANNONIA INFERIOR Kft. a horvát MALO SELO d.o.o. partnereként, támogatást
nyert a Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program keretében, közös
termékfejlesztés megvalósítására.
A projekt címe
PANNONIA INFERIOR Kft.
költségvetése
Projekt időtartam

TOUREX - Extension of the tourism market by
family-run tourism service providers along the
Drava and Mura
176 370,00 EUR
2020.06.01 – 2021.11.30. (18 hónap)

Az árajánlatkérés tárgya:
A projekt megvalósításához kapcsolódóan projektmenedzsment-tevékenység ellátása,
beleértve az alábbi feladatokat:
Ø Folyamatos kapcsolattartás a megbízóval, részvétel projektmegbeszéléseken és
partnertalálkozókon.
Ø A projekt költségeihez tartozó dokumentumok összegyűjtése.
Ø A dokumentumok megfelelő tárolása.
Ø A dokumentumok alapján a partner szintű riporthoz szükséges információk
összegyűjtése.
Ø A projekt partner beszerzéseinek menedzsmentje:
§ részvétel a megvalósítók kiválasztásában, árajánlatok begyűjtésében
§ a beszerzések eredményéről szóló összegzések elkészítése
§ részvétel a szerződések összeállításában
Ø Részvétel a projekttel kapcsolatos helyszíni ellenőrzéseken.
Ø A projekt Partnerségi Megállapodása által előírt projektszintű jelentések és azok
hiánypótlásainak elkészítéséhez szükséges segítségnyújtás biztosítása.
A partnerek Partnerségi Megállapodása értelmében a projekt kommunikációs nyelve az
angol. A fenti feladatok ellátása, beleértve a jelentések benyújtását is, angol nyelven történik.
A projekt kezdődátuma a megbízás kezdete, záródátuma pedig a megbízás teljesítési
dátuma. A projekt megvalósulása 4-hónapos periódusokban történik, mely az alábbi várható
határidőket, és számlázási ütemtervet jelenti:
Periódus
száma
1
2
3
4
5

Periódus időtartama
2020.06.01-2020.09.30.
2020.10.01-2021.01.31.
2021.02.01-2021.05.31.
2021.06.01-2021.09.30.
2021.10.01-2021.11.30.

Partnerszintű jelentés
határideje
2020.10.10.
2021.02.10.
2021.06.10.
2021.10.10.
2021.12.31.

Projektszintű jelentés
határideje
2020.12.31.
2021.04.30.
2021.08.31.
2021.12.31.
2022.03.31.
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Amennyiben a jelentés benyújtásának határideje a megbízás teljesítési határidején túlra esik,
a Megbízott köteles előkészíteni a projektpartneri jelentéshez szükséges dokumentumokat a
rendelkezésre álló előzetes adatok alapján 2021. november 30-ig.
Az ajánlattevővel szembeni elvárások:
Ajánlattevő ajánlata érvényes amennyiben:
- ajánlata az ajánlatkérésben meghatározott határidőn belül és módon kerül
benyújtásra.
- ajánlattevő minimum 1 db a beszerzés tárgyához illeszkedő, az Európai Unió
társfinanszírozásával megvalósuló projektben menedzsment feladat elvégzését
igazolja.
Az érvényes ajánlatot tevők közül a legalacsonyabb összegű összes ajánlati árat megajánló
ajánlattevővel kerül sor szerződés megkötésére, melynek várható időpontja: 2020. június 18.
Kérem, árajánlatát az ajánlatkérés mellékletét képezős Adatlap (1. számú melléklet) és
„Nyilatkozat referenciáról” (2. számú melléklet) kitöltésével, a nettó és bruttó ajánlati ár
megjelölésével, illetve annak a fent megadott periódusokra való lebontásával
szíveskedjen
az
ajánlattételi
határidőig
elektronikusan
megküldeni
a
penzugy@tenkescsarda.hu e-mail címre.
Az e-mailen küldött ajánlat beérkezésének határideje: 2020. június 15.
Csarnóta, 2020. június 9.
Tisztelettel:
Elhag Fatime
ügyvezető
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1. sz. melléklet

ADATLAP
Pályázati konstrukció: Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020
“B-Light Grant Scheme"
A projekt címe: TOUREX - Extension of the tourism market by family-run tourism service
providers along the Drava and Mura
Projekt időtartama: 2020.06.01 – 2021.11.30.
Az ajánlattevő adatai
Ajánlattevő neve:
Cím:
Kapcsolattartó:
Telefonszám:
E-mail:
Az ajánlat tárgya a PANNONIA INFERIOR Kft. projektmenedzsment feladatainak
ellátása az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint.
Periódus

1

2

3

4

5

Összesen
(HUF)

Nettó
ajánlati ár
(HUF)
ÁFA (HUF)
Bruttó
ajánlati ár
(HUF)

Kelt:
_________________________________
Ajánlattevő
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2. sz. melléklet
NYILATKOZAT REFERENCIÁRÓL
Alulírott
……………………………………….…………………………………,
mint
a
……………………………………………………..
(székhely:
………………………………..)
ajánlattevő képviselője hivatalosan nyilatkozom, hogy az ajánlat tárgyában az alábbi
referenciával rendelkezünk:

A referenciát adó fél
megnevezése

Referencia tárgya

Referencia
nettó összege

Teljesítés éve

Kelt:
_________________________________
Ajánlattevő
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