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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

1. Az ajánlatkérő adatai: 
Ajánlatkérő neve:    PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás 
Ajánlatkérő címe:   1052 Budapest, Városház u. 7.  
Adószám (HU):   30382929-1-41 

Ajánlatkérő e-mail címe:  pontibusegtc@pontibusegtc.eu   

 

2. Az ajánlattételi felhívás tárgya, leírása 

A PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás által az INTERREG V-A Szlovákia-
Magyarország Együttműködési Program keretében elnyert RE-START c. akcióterv projekt egyes 
nyomdai termékeinek beszerzése: 

A) 24 darab projekt banner (partnerenként) 

24 darab banner készítése a RE-START akcióterve tartozó projektekben részt vevő szervezetek 
saját honlapjára az akcióterv weboldalára vagy saját projekt aloldalra való hivatkozás céljából.  

Az A) csoportba tartozó bannereknek meg kell felelniük az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország 
Együttműködési Program Visibility Guide 4.3. mellékletében foglalt formai követelményeknek. A 
bannerek adatai a megrendelés során kerülnek megadásra. Bővebb információ: 
www.restartskhu.eu  

B) 4 darab egyedi banner 

1 darab szlovák és 1 darab magyar banner a projekt keretében megvalósuló mentorprogram online 
hirdetése (helyi és térségi internetes portálokon) céljából: http://restart-skhu.eu/reboot/  

1 darab szlovák és 1 darab magyar nyelvű banner a szociális gondozói tanfolyam online hirdetése 
(helyi és térségi internetes portálokon) céljából, bővebb információ: http://restart-
skhu.eu/rehabilitation/  

C) Hírlevél-grafika 

A RE-START akcióterv keretében online hírlevél sablon és grafika kidolgozása, amely alkalmas 
levelezőrendszerben (mind web alapú, mind levelezőprogram) a hírlevél megjelenítésére. A 
hírlevél keretében tervezett hírek számra 2-5 darab.  

3. Részajánlattétel 

A beszerzési eljárás keretében a 2. pontban foglaltak szerint 3 részajánlatot tehet. Ajánlatkérő az 
ajánlatokat a részajánlatok alapját képező beszerzési tárgyak egységára alapján értékeli. 

 

4. Fizetési feltételek 

http://www.pontibusegtc.eu/
mailto:pontibusegtc@pontibusegtc.eu
http://www.restartskhu.eu/
http://restart-skhu.eu/reboot/
http://restart-skhu.eu/rehabilitation/
http://restart-skhu.eu/rehabilitation/
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Az ajánlattevő által az ajánlatban megadott ár a szerződés teljesítése során kötött. Az ellenérték 
kiegyenlítése – a teljesítés igazolását követően – magyar forintban (HUF), a nyertes ajánlattevőnek 
a megjelölt bankszámlájára történő átutalással történik, a számla kiállításától számított 8 napon 
belül. 

5. Teljesítési határidő 

Teljesítési határidő: a megrendeléstől számított 15 nap.  

A teljesítési határidő tartalmazza a bannerek, hírlevél grafika előzetes bemutatását az Ajánlatkérő 
részére. Ajánlatkérő a jóváhagyását vagy változtatási igényét 2 munkanapon belül jelzi.  

6. Alvállalkozó bevonása 

Ajánlattevő a teljesítésbe alvállalkozót is bevonhat. Ebben az esetben az ajánlattételi lap 
„Megjegyzések” rovatában kell feltüntetni a már ismert alvállalkozókat, illetve az alvállalkozó által 
teljesítendő részt. Ha az alvállalkozó az ajánlattétel időpontjában nem ismert, legkésőbb a 
szerződés megkötésekor szükséges nyilatkozni az alvállalkozó személyéről.  

7. Kizáró okok 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, illetve alvállalkozó, aki végelszámolás alatt áll, vagy 
vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene 
indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy adószámát bármilyen okból törölték, vagy 
ellene jogerős végrehajtási eljárás van folyamatban, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga 
szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van. 

8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:  

a. az ajánlattevő megnevezését, székhelyét, (postacímét, amennyiben az eltér a székhelytől), 
egyéb elérhetőségeit, cégjegyzékszámát/nyilvántartási számát, adószámát; 

b. az ajánlat kiállításának és érvényességének dátumát; 

c. az ajánlatkérés tárgyára vonatkozó árajánlatot (részajánlatok szerint); 

d. a projekt azonosítószámát (RE-START AP-CCP, SKHU/1802/3.1/039). 

9. Hiánypótlás 

Ha az ajánlattevő az ajánlatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, és a hibák, hiányosságok olyan 
jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók, Ajánlatkérő a megfelelő határidő kitűzésével 
– a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett –az ajánlattevőt hiánypótlására hívja fel. Ha 
az ajánlattevő a hiánypótlási eljárás során az ajánlatot ismételten hiányosan, hibásan nyújtja be, 
az ajánlat elutasításra kerül. 

10. Az ajánlat elbírálásának szempontja  

Ajánlatkérő az ajánlatokat a – részajánlatonként – legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
(egységár) alapján bírálja el. Ajánlatkérő az ajánlattételi, illetve a hiánypótlási felhívásban előírtak 
szerint, továbbá az ajánlatban, valamint a hiánypótlásban foglaltak alapján dönt. Ajánlatkérő 
felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő részéről történő kötelezettségvállalás a 
nyertes ajánlattevővel írásbeli megrendelés megküldése, illetve visszaigazolása útján történik. 

11. Szerzői jog 
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A megrendelés teljesítése során keletkező szellemi alkotásra – a díj megfizetésével – az 
Ajánlatkérőt kizárólagos felhasználási jog illeti meg, amelybe beleértendő az átdolgozás joga is. 

12. Az ajánlatok érvényessége 

Az ajánlattételi, valamint a hiánypótlási felhívásban meghatározott feltételeknek mindenben 
megfelelően, megadott határidőn belül az ajánlattevőtől érkező ajánlat. 
 

13. Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb feltételek, információk: 

Kérdéseikkel, észrevételeikkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kaphatnak felvilágosítást:  

 dr. Popovics Gábor 
Tel.: +36-20-262-42-01 
E-mail: pontibusegtc@pontibusegtc.eu 
 

Kérem, hogy az ajánlatában azokat az esetleges egyéb feltételeket is jelölje meg, melyeket 
ajánlattevő a teljesítéshez nélkülözhetetlennek tart. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával 
kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. Amennyiben ajánlattevő nem teljesíti 
az ajánlattételi, valamint a hiánypótlási felhívásban előírtakat, ajánlatkérő ajánlatát 
érvénytelennek nyilvánítja. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást – annak 
bármely szakaszában – indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
A beérkezett ajánlatok elbírálásáról és ajánlatkérő döntéséről az ajánlattevők írásbeli értesítést 
kapnak. 

14. Az ajánlat benyújtásának határideje, módja 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2020. október 14. (eddig az időpontig az ajánlatnak meg 
kell érkeznie az Ajánlattevőhöz) 

Az ajánlat benyújtására kizárólag a mellékelt ajánlattételi űrlapon van lehetőség.  

Ajánlatát kérem, szíveskedjen a szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője által cégszerűen 
aláírva, az Ajánlatkérő részére szkennelve e-mail, útján megküldeni. 

E-mail: pontibusegtc@pontibusegtc.eu 

Budapest, 2020. október 8. 

 
Tisztelettel: 

 

 

 

……………………………………………………….. 
dr. Popovics Gábor 

igazgató, PONTIBUS ETT 
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