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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Alulírott Zsótér Károly, Mindszent Város Önkormányzata polgármestere, a „Mindszenti
bölcsőde kialakítása” című és TOP-1.4.1-19-CS1 kódszámú felhívás projekt előkészítési
tevékenységhez kapcsolódó tevékenységre kérem ajánlatát, a Mindszent Város Képviselőtestülete által a 18/2018. (I.24.) KT. számú határozatával jóváhagyott Beszerzési Szabályzat
IV. fejezete szerinti eljárásrend értelmében az alábbi műszaki tartalommal:
A pályázat benyújtásához kapcsolódó előkészítési feladatok ellátása:
a. Tanulmányok:
✓ megalapozó dokumentum elkészítése, szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés
alapján;
b. Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség (szakvélemények, szakértői
tanácsadás):
✓ javaslattétel a projekt megkezdési és befejezési idejének meghatározására, a
beruházás mérföldkövei időpontjainak tartalmának meghatározása,
✓ tanácsadás a támogatható és nem támogatható, valamint önállóan nem
támogatható, de kötelezően megvalósítható tevékenységek meghatározásában,
✓ tanácsadás az elszámolható és nem elszámolható költségek körének tárgyában
✓ a támogatási kérelem általános és terület specifikus kiválasztási kritériumoknak
való megfelelés ellenőrzése
✓ közreműködés az esetleges hiánypótlás és tisztázó kérdés kapcsán.

Az ajánlat beérkezésének
határideje: 2020. FEBRUÁR 10.

Az ajánlat benyújtásának
feltételei:
Ajánlatát papír alapon,
postai úton a Mindszent
Város Önkormányzatához
(6630
Mindszent,
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Köztársaság tér 31.) Zsótér Károly polgármester részére címezve küldheti meg, vagy
adhatja át személyesen, illetve elektronikusan e-mailben a palyazat@mindszent.hu címre
várjuk a fent megadott határidőig.
A beérkezési határidő lejárta után beérkező ajánlatokat automatikusan semmisnek
tekintjük.
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a beszerzési eljárást indoklás nélkül
eredménytelenné nyilvánítja.
Az ajánlatok elbírálásáról 3 napon belül minden ajánlattevőt értesítünk.
Mindszent, 2020. január 31.

Tisztelettel:

Zsótér Károly
polgármester
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AJÁNLATTÉTELI LAP
Ajánlatkérő:
Mindszent Város Önkormányzata
Cím: 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.
Adószám: 15726762-2-06
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 726764
Ajánlattevő:
Név:
Cím:
Telefon:
E-mail:
Adószám:
Ajánlat tárgya:
Projekt előkészítési tevékenység beszerzése a TOP-1.4.1-19-CS1 kódszámú
Mindszenti bölcsőde kialakítása tárgyú projektek keretében.
Ajánlati ár:
Ajánlat tárgya

nettó összeg
(forint)

ÁFA 27 %
(forint)

bruttó összeg
(forint)

TOP-1.4.1-19 kódszámú felhívás projekt
előkészítésének ellátása az árajánlatkérésben
meghatározott szakmai tartalom szerint

Alulírott ……………….., mint az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlattevő
képviseletében a fenti beszerzési eljárás során a kiírásban foglalt feltételeket elfogadjuk. A
vállalt kötelezettségeket teljesítjük. Nem áll fenn összeférhetetlenség az Ajánlatkérő és az
Ajánlattevő cégek között. Ajánlatunkat az Általános Útmutató a Felhívásokhoz című
dokumentumban és a projektre vonatkozó pályázati felhívásban foglalt előírásinak megfelelően
készítettük el. Az árajánlatunk érvényessége a kiállítástól számított 90 nap
Kelt: ………….., ……………..

PH.

…………………….
cégszerű aláírás

