Ajánlattételi felhívás
Az „Ecoregion SKHU” megnevezésű, SKHU/1902/1.1/058 azonosító

számú projektben projektmenedzsment tevékenység ellátása

Ajánlatkérő:

Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természetjáró Egyesület

2020.10.12.

I.

Előzmények:
Az INTERREG VA Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program, „Ecoregion SKHU”
megnevezésű, SKHU/1902/1.1/058 azonosító számú projekt keretében Ajánlatkérő, mint résztvevő
Partner a 9226 Dunasziget, hrsz: 996/9 alatt korszerű Tájközpont megvalósítását tervezi.
A beszerzés során létrejövő szerződés kapcsán ellátandó tevékenységek: projektmenedzsment
külső szakértői szolgáltatás formájában.
A vonatkozó pályázati felhívás és útmutató, illetve egyéb elszámolást szabályozó jogszabály
értelmében a piaci ár igazolása céljából szükséges 3 gazdasági szereplőtől ajánlatot kérni.

II.

Az ajánlatkérés tárgya:
Tevékenység megnevezése: projektmenedzsment külső szakértői szolgáltatás ellátása.
Feladat a projekt teljes futamideje alatti szakmai és pénzügyi projektmenedzsmentet segítő,
támogató szakértői szolgáltatás feladatainak ellátása, mely magában foglalja az alábbiakat:
o Kapcsolattartás a Partnerrel, a vezető partnerrel, a partnerség többi tagjával és a számlák
hitelesítését végző Első Szintű Ellenőrzéssel.
o Esetenkénti szerződésmódosítások kezelése a Partner vonatkozásában – a módosítás
előkészítése és továbbítása a vezető partnernek.
o Partnerszintű szakmai és pénzügyi jelentések előkészítése (összesen 6 db négy hónapos
periódusban, 2020. november 1. – 2022. október 31. közötti időszakban, az eljárásrend
szerinti feltételek mellett).
o Projektszintű szakmai és pénzügyi jelentésekhez információk nyújtása a Vezető Partnernek
(összesen 6 db négy hónapos periódusban, 2020. november 1. – 2022. október 31. közötti
időszakban, az eljárásrend szerinti feltételek mellett).
o Projekt zárásával kapcsolatos jelentések előkészítése, és ehhez kapcsolódó egyéb teendők
elvégzése.
o Általános projektmenedzsment feladatokhoz szakmai tanácsadás nyújtása, ennek keretében
különösen:
 A beszerzésekhez kapcsolódó szakmai tanácsadás nyújtása.
 A projekt ütemezésének nyomon követése és felügyelete.
 Előző ponthoz kapcsolódóan az esetleges időbeli csúszások kezelése
(menedzsment-eszközökkel, szükség szerint szerződésmódosítással).
 A projekt által vállalt partnerszintű indikátorok teljesítésének felügyelete.

Fenti folyamatok során a Közös Titkársággal való kapcsolattartás, a tőlük szükséges adatok, jelentések
bekérése és szükség szerinti kontrollja kapcsán szakmai segítségnyújtás.
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III.

A tevékenység megvalósítási határideje
A projektmenedzsment feladatok ellátása a projekt teljes futamideje alatt, illetve a zárójelentés
Támogató általi elfogadásáig. Projekt tervezett befejezési határideje: 2022. 10. 31.

IV.

Az ajánlatadóval szembeni alkalmassági követelmények:
Az ajánlatadónak rendelkeznie kell az elmúlt 5 évből legalább 1 felhívás tárgyának megfelelő
referenciával.
A referenciákat a referencianyilatkozatban (2. sz. melléklet) kell feltüntetni.

V.

A szerződés meghatározása:
Vállalkozási szerződés, amely igazodik a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) vonatkozó
rendelkezéseihez, és figyelembe veszi az európai uniós támogatással megvalósuló projektek eljárási
és pénzügyi feltételeit.

VI.

Teljesítés módja, fizetési feltételek:
•

a teljesítés igazolására 6 alkalommal kerül sor az alábbiak szerint:
Periódus száma
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Periódus időszaka
2020. november 1
– 2021. február
28.
2021. március 1 –
2021. június 30.
2021. július 1 –
2021. október 31.
2021. november 1
– 2022. február
28.
2022. március 1 –
2022. június 30.
2022. július 1 –
2022. október 31.

Ütem sorszáma

Teljesítési határidő

1.

2021. február 28.

3.

2021. október 31.

5.

2022. június 30.

2.
4.
6.

2021. június 30.

2022. február 28.

2022. október 31.

Ajánlattevő számla kiállítására a fenti ütemtervnek megfelelően jogosult.
•
•
VII.

A számlák kifizetése 30 napon belül, átutalással történik.
A teljesítés során előlegfizetés nincs.
Alvállalkozókra vonatkozó feltételek:

A vállalkozó a teljesítés során alvállalkozókat vonhat be. Ha az ajánlatadó alvállalkozó bevonását
tervezi, ezt ajánlatában köteles jelezni. Az alvállalkozói szerződések tartalmára, összegére és
kifizetésére vonatkozó transzparencia elvárt.
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VIII.

Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújtására elektronikusan van mód, a zoli@pisztrangkor.hu e-mail címre, az e-mail
tárgyában „Ajánlat projektmenedzsment tevékenység ellátására” megjelöléssel. Amennyiben az
ajánlatadó személyesen vagy postai úton kívánja ajánlatát benyújtani, úgy az egyesületünk székhelyére
benyújtott 1 eredeti, cégszerűen aláírt ajánlat fogadható el, zárt borítékban, a 9200 Mosonmagyaróvár,
Határőr u. 7. címen. A borítékon kérjük feltüntetni az „Ajánlat projektmenedzsment tevékenység
ellátására” szöveget.
Csak cégszerűen aláírt és szkennelt ajánlatok fogadhatók el, amelyeknek tartalmaznia kell az 1.
mellékletben szereplő felolvasólapot, a 2. mellékletben szereplő referencianyilatkozatot és a 3.
mellékletben szereplő függetlenségi nyilatkozatot.
IX.
Az ajánlatok beérkezésének határideje:
Az ajánlatokat a fenti címre (elektronikusan, személyesen vagy postán) legkésőbb 2020. október 19.
16:00 óráig kell benyújtani. A postai úton történő benyújtásnál gondoskodni kell arról, hogy a jelölt
dátumig az ajánlat beérkezzen.
X.
Az ajánlatok elbírálásának módja és ideje:
Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb ajánlati ár.
Az ajánlatban az ajánlati árat nettó EURO összegben kell megadni, az ajánlati felhívás 1. sz.
mellékletében szereplő felolvasó lap kitöltésével.
Az ajánlatokkal kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség, a döntés a beérkezett dokumentumok
alapján történik.
Az ajánlatokat az ajánlatkérő a beérkezést követően 3 munkanapon belül elbírálja.
XI.
Az eredményről szóló tájékoztatás megküldésének módja és ideje:
Az ajánlatkérő a döntésről készült összegzést az ajánlatadónak személyesen adja át 2020. október 22.
16:00 óráig.
XII.

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2020. október 30.

XIII.

Ajánlatkérő adatai:
Megnevezés: Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természetjáró Egyesület
Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Határőr u. 7.
Tel: +36203562068
E-mail: zoli@pisztrangkor.hu
Képviseli: Fűzfa Zoltán elnök

XIV.
Mellékletek:
1. melléklet: felolvasólap
2. melléklet: referencia nyilatkozat
3. melléklet: függetlenségi nyilatkozat
4. melléklet: alvállalkozói nyilatkozat
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1. sz. melléklet: felolvasólap
FELOLVASÓLAP
Pisztráng Kör (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár Határőr u. 7.) részére az INTERREG VA Szlovákia –
Magyarország Együttműködési Program, „Ecoregion SKHU” megnevezésű, SKHU/1902/1.1/058 azonosító
számú projekt keretében, projektmenedzsment tevékenység ellátása tárgyú beszerzési eljáráshoz.
Az ajánlattevő megnevezése:
székhelye:
adószáma:
cégjegyzék száma:
telefonszáma:
e-mail címe:
hivatalos képviselő neve:
Ajánlati ár:
Megnevezés

Nettó ár (EUR)

Projektmenedzsment tevékenység ellátása

Ajánlat érvényessége: 90 nap

Kelt: …………………………………..

………………………………..
cégszerű aláírás
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2. sz. melléklet: referencianyilatkozat
NYILATKOZAT

Alulírott …………………………, a …………………………………………… (székhely: ………………………………..., adószám:
………………………………, cégjegyzékszám: ………………………………….) hivatalos képviselője nyilatkozom arról, hogy
az INTERREG VA Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program, „Ecoregion SKHU” megnevezésű,
SKHU/1902/1.1/058 azonosító számú projekt keretében, projektmenedzsment tevékenység ellátása tárgyú
ajánlatunkhoz kapcsolódóan az alábbi referenciákkal rendelkezünk az ajánlat benyújtásától számított 5 éven
belül.
Sorsz.

Elvégzett feladat
bemutatása

Kelt: …………………………………..

Megrendelő /
Projektgazda

Teljesítés
időpontja

Ellenérték / Projekt
költségvetési sora

………………………………..
cégszerű aláírás
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3. sz. melléklet: függetlenségi nyilatkozat

NYILATKOZAT
ajánlattevőktől és ajánlatkérőtől való függetlenségről

Alulírott <név…………………………….>, mint a <cégnév…………………………..> (székhely: <cím……………………………>)
ajánlattevő hivatalos képviselője az INTERREG VA Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program, ,
„Ecoregion SKHU” megnevezésű, SKHU/1902/1.1/058 azonosító számú projekt keretében,
projektmenedzsment tevékenység ellátása beszerzése tárgyában indított eljárásban „a 2014-2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről” szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rend.) 5. számú mellékletének 2.3.2.5.
pontjában maghatározott - az ajánlattevőktől és a kedvezményezettől való függetlenség - követelmény
igazolására az alábbi nyilatkozatot teszem:
Kijelentem, hogy az alábbi, a Rend. 5. számú mellékletének 2.3.2.5. b) pontjában meghatározott
rendelkezések egyike sem vonatkozik rám.
„Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy
tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre,
képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója,
tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol,
vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve),
annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett
szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási,
képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a
támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt
vállalkozásnak minősül.”

Dátum:

cégszerű aláírás
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4

sz. melléklet: nyilatkozat alvállalkozókról
NYILATKOZAT

Alulírott …………………………, a …………………………………………… (székhely: ………………………………..., adószám:
………………………………, cégjegyzékszám: ………………………………….) hivatalos képviselője nyilatkozom arról, hogy
az INTERREG VA Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program, „Ecoregion SKHU” megnevezésű,
SKHU/1902/1.1/058 azonosító számú projekt keretében, projektmenedzsment tevékenység ellátása tárgyú
ajánlatunkhoz kapcsolódóan alvállalkozó bevonását tervezem / nem tervezem.
Amennyiben alvállalkozó bevonására kerül sor, az várhatóan az alábbi tevékenységeket érinti:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kelt: …………………………………..

………………………………..
cégszerű aláírás
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