Iktatószám: ROHU-388 / 61
Tárgy: Ajánlatkérés promóciós anyagok beszerzésére
Tisztelt Címzett!
A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Interreg V-A Románia-Magyarország
Együttműködési Program keretében pályázatot nyert. A nyertes pályázat címe: „Központ a
fenntartható fejlődésért - Les” (angolul: „Center for sustainable development Les”),
azonosítószáma: ROHU-388, rövidített elnevezése pedig CDDL (a továbbiakban: Projekt).
A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az említett projektben promóciós anyagok
beszerzésére kér ajánlatot az alábbiak szerint:
1. Az Ajánlatkérő szervezet adatai:
Név: Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (a továbbiakban: BMVA)
Cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 1., 2. em.
Telefonszám: 06-66-442-520
E-mail: interreg@bmva.hu
2. A beszerzés tárgya:
A ROHU-388 kódszámú projektben promóciós anyagok beszerzése.
Műszaki leírás (promóciós termékek minimum elvárásai):
Sorszám Promóciós termék megnevezése
1.
Termék : Roll up nyomtatva
Méret: 850 × 2000 nmm-es
Kivitel : Roll up szerkezet hordtáskával - használatra készen kivitelezve
2.
Termék : Poszter 1 oldalas
Méret : A/3 ( 297 × 420 mm )
Nyomtatás : poszterpapírra nyomtatva
3.
Termék : Szórólap
Méret : A/5 (148 × 210 mm)
Kivitel : 148 × 210 mm, álló,1 oldalas, színes 4/0
4.
Termék : Egyéb promóció / spirálfüzet PP borítóval, műanyag kék tollal
emblémázva
Méret : A/5 (148 × 210 mm)
Kivitel : Füzet + toll emblémázva
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- 1-4. felsorolt tételek grafikai előkészítése a megadott kötelező Program láthatósági
elemek
(bővebb
információk:
https://interreg-rohu.eu/hu/arculati-elemekkommunikacio/) beépítésével előre egyeztetetten;
3. A szerződés formájának meghatározása:
Vállalkozási szerződés.
Amennyiben az Ajánlattevő - annak ellenére, hogy saját maga is el tudná látni a
feladatot - alvállalkozót von be a teljesítésbe, úgy azt az ajánlat tétel során is köteles
jelezni. Amennyiben az alvállalkozók bevonása a szerződés teljesítése során válik
szükségessé, úgy az csak a Megrendelő részére való bejelentést követően lesz
lehetséges. Ajánlatkérő az alvállalkozói szerződések tartalmára, összegére és
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kifizetésére vonatkozóan is teljes transzparenciát kér, mivel ezek ellenőrzése is vizsgálat
tárgya lehet.
4. A teljesítés ideje:
A teljesítés ideje 1 hónap (a szerződéskötés idejétől számítva).
5. A teljesítés igazolásának módja:
Az Ajánlatkérő szervezet a projekt finanszírozásához szükséges forrással rendelkezik.
Az Ajánlatkérő a teljesítést – és annak megfelelőségének vizsgálatát - követően
teljesítésigazolást állít ki, amelynek alapján az Ajánlattevő jogosulttá válik a vállalkozói
díj kifizetésére. A megbízási díj kifizetésére átutalással kerül sor, figyelemmel a nyertes
ajánlattevővel kötendő szerződés rendelkezéseire.
6. Az ajánlatok értékelésének, elbírálásának szempontja:
Az ajánlatok értékelésének és elbírálásának szempontja jelen eljárásban a
legalacsonyabb összegű árajánlat. Ajánlatkérő az elbírálás során a mellékelt
Ajánlattételi lap (1. sz. melléklet) kitöltésével benyújtott bruttó (összesen)
árajánlatokat hasonlítja össze. Az Ajánlattételi lapon feltüntetett árnak az Ajánlattevő
valamennyi költségét tartalmaznia szükséges.
7. Az ajánlatok benyújtásának címe:
Személyesen vagy postai úton az alábbi címre: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 1., 2. em.
vagy elektronikus úton az alábbi címre: interreg@bmva.hu
8. Az ajánlatok beérkezésére rendelkezésre álló határidő:
2021. 09. 21.
9. Az ajánlattétel nyelve:
magyar
10. Hiánypótlás:
Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Amennyiben az ajánlattétel az
ajánlatok beérkezésére rendelkezésre álló határidő lejárta után érkezik, annak
tartamát az Ajánlatkérő nem veszi figyelembe.
Békéscsaba, 2021. szeptember 16.
Mellékletek: 1. számú melléklet: Ajánlattételi lap
2. számú melléklet: Projekt adatlap
………………………………..
Szász Zsolt
ügyvezető igazgató
BMVA
kapják: címzettek elektronikus úton
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