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PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019 azonosítószámú, „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei
ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázat keretében a
pályázati dokumentáció összeállításával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az ajánlatkérő neve és székhelye
Tahitótfalu Község Önkormányzata
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. utca 4.
Az ajánlatkérő telefon- és telefaxszáma, e-mail címe
Tel.:
06/26-387-123
Fax:
06/26-585-112
E-mail:
polgarmester@tahitotfalu.hu
1.) A felhívás tárgya:
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019 azonosítószámú, „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei
ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázat keretében a
pályázati dokumentáció összeállításával kapcsolatos feladatok ellátása.
2.) Feladat leírása:
−
−
−
−

A támogatási kérelem határidőben történő teljes körű, minden kötelező mellékletét magába
foglaló összeállítása, kidolgozása;
Esetleges hiánypótlások elkészítése és benyújtása;
Koordinációs tevékenység ellátása a projekt előkészítésében résztvevőkkel;
Kapcsolattartás a közreműködő szervezettel.

3.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
A szolgáltatás ellenértékét az Ajánlatkérő a következők szerint fizeti meg:
−
−

a pályázati dokumentáció benyújtását követő 15 napon belül esedékes első díjrészlet,
az első, bármilyen jogcímen (pl. előleg) Ajánlatkérő részére kifizetett támogatás Ajánlatkérő
számláján történő jóváírásától számított 15 napon belül esedékes második díjrészlet.

Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatfizetést vállal.
4.) Az ajánlatok bírálati szempontja:
A legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeg.

Azonos összegű ajánlatok esetén Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az Ajánlattevők
referenciaigazolása alapján válassza ki az összességében legkedvezőbb ajánlatot.
5.) Az ajánlattételi határidő:
2019. év augusztus hó 12 nap 14:00 óra
6.) Az ajánlat benyújtásának címe, határideje:
Az árajánlatokat magyarul, cégszerűen aláírt, szkennelt formában, elektronikus úton Tahitótfalu Község
Önkormányzata Polgármesteri Hivatal e-mail címére (polgarmester@tahitotfalu.hu) 2019. augusztus hó
12-én 14:00 óráig kell megküldeni.
7.) Az ajánlat(ok) elbírálása:
Az ajánlat(ok) elbírálására a az Önkormányzat Beszerzési Szabályzata szerinti módon – kerül sor. Az
ajánlattevőket a Polgármesteri Hivatal a döntést követő 2 munkanapon belül írásban értesíti az
ajánlatok elbírálásáról.
8.) Ajánlattételi felhívás mellékletei:
1. Árajánlat sablon
2. Nyilatkozat kizáró okokról
3. Nyilatkozat szakmai alkalmasságról
4. Referenciaigazolás
Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2019. év augusztus hó 07 nap
A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása:
Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít: Nem
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2019. augusztus16.
Azon ajánlattevők, akik a fentebb leírt szakmai követelményeket nem teljesítik, vagy ajánlatukat az
előírásnak nem megfelelően csatolják be, ajánlatai érvénytelenek és az eljárás további szakaszában
nem vehetnek részt.
Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívással indul versenyeztetési
eljárást annak bármely szakaszában, indokolási-, továbbá kártérítési-, kártalanítási
kötelezettség nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, és arra is, hogy esetleg egyik ajánlattevővel
sem köt szerződést.
Tahitótfalu, 2019. augusztus 7..
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Tahitótfalu Község Önkormányzata

