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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

1. Ajánlatkérő: 

Vasi Hegyhát-Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület  

Postázási cím: 9800 Vasvár, Kossuth Lajos u. 8. 

Telefonszám: 94/410-107 

E-mail: info@vasihegyhat-rabamente.hu    

 

2. Az ajánlattételi felhívás tárgya: 

A „wine economy at-hu A kkv-k hálózatosítása és közös fejlesztése a határon átnyúló borélmény 
régióban” című, ATHU160 azonosító számú projekt szakmai és pénzügyi projektmenedzsment 
feladatainak ellátása. 
 
A megbízott feladata a projekt teljes futamideje (2021.július 1-2022.12.31.) alatti szakmai és pénzügyi 
projektmenedzsment ellátásának segítése, mely magában foglalja többek között: 

• Partnerszintű szakmai és pénzügyi jelentések leadásához kapcsolódó kérdésekben folyamatos 
tanácsadási tevékenység ellátása, 

• Félévente, előreláthatólag mindösszesen 3 alkalommal partnerszintű jelentés elkészítése, 
hiánypótlás esetén annak teljesítése; közreműködés a projektszintű jelentés Vezető Partner 
általi összeállításában,  

• Projekt zárásával kapcsolatos jelentések leadása és ehhez kapcsolódó egyéb teendők 
elvégzésében való segédkezés.  

• Általános projektmenedzsment feladatok segítése, ennek keretében különösen: 
- A projekt ütemezésének nyomon követése és felügyelete. 
- Előző ponthoz kapcsolódóan az esetleges időbeli csúszások kezelése (menedzsment-

eszközökkel, szükség szerint szerződésmódosítással). 
- Szerződésmódosítási kérelmek – amennyiben szükséges - összeállítása 
- A projekt által vállalt partnerszintű indikátorok teljesítésének felügyelete. 
- Fenti folyamatok során a partnerséggel való kapcsolattartás, a tőlük szükséges adatok, 

jelentések bekérése, szükség szerinti kontrollja. 
- Záró helyszíni ellenőrzésre történő felkészítés, előzetes egyeztetés után a pályázat 

helyszíni ellenőrzésén való részvétel 
- Beszerzési eljárások lebonyolításában történő szakmai segítségnyújtás 

A szervezet projektrésze: bruttó 112 485,92 euró. 
 

mailto:info@vasihegyhat-rabamente.hu


 
 

 
 

3. Beszerzés típusa: 

Közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés legalább három ajánlattevő meghívásával. 

 

4. Szerződés típusa: megbízási szerződés 

 

5. A teljesítés ideje:  

A szerződés teljesítésének határideje: 2022. év december hó 31. napja vagy a projekt záró dátuma 

(amennyiben módosul). 

 

6. Az ajánlati ár:  

Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat forintban meghatározva kell megadnia feltüntetve a nettó ajánlati 

árat, az ÁFA értékét és a bruttó összeget is a „Felolvasólap” (1. sz. melléklet) hiánytalan kitöltésével. 

 

7. Fizetési feltételek 

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Megbízó előleget nem fizet. Megbízott 3 egyenlő részletben 

jogosult 2 rész-, ill. 1 végszámla kiállítására, félévenkénti ütemezésben, a Megbízó által kiállított 

teljesítési igazolás alapján, a beszámolási időszakok végéhez igazodva. 

A kifizetés a számla kiállítását követő 15 napon belül történik. 

A Megbízó a megbízási díjat az igazolt teljesítést követően a Megbízott által kiállított és befogadható 

számla ellenében, átutalással köteles megfizetni. 

 

Az Ajánlattevő az ajánlati felhívásban részletezett feladatok elvégzésére jogosult alvállalkozó 

bevonására. Amennyiben alvállalkozó bevonása szükséges a nyertes Ajánlattevő köteles az 

alvállalkozói szerződések tartalmára, összegére és kifizetésére vonatkozó transzparenciát biztosítani 

akként, hogy a Támogató szervezet erre irányuló kérése esetén köteles az alvállalkozói 

közreműködésre vonatkozó dokumentumokat, információkat rendelkezésre bocsátani. 

 

8. Ajánlatok értékelésének szempontja: 

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás 

nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtó Ajánlattevő a Felolvasólapon szereplő 

összesen bruttó ajánlati ár alapján. Az ajánlatok begyűjtése és elbírálása során hiánypótlásra nincs 

lehetőség, a döntés a beérkezett dokumentumok alapján történik. 

Az ajánlatokat az ajánlatkérő a beérkezést követően 5 munkanapon belül elbírálja. 

 



 
 

 
 

9. Ajánlat benyújtásának módja, szabályai: 

Az ajánlatok benyújtására személyesen, az ajánlatkérő irodájában (9900 Körmend, Szabadság tér 

11.). Az ajánlatokat 1 eredeti példányban kell benyújtani, lezárt borítékban, melyre rávezetik 

„AJÁNLAT – a wine economy at-hu, ATHU160 projekt szakmai és pénzügyi projektmenedzsment 

feladatok ellátására”. 

10. Az ajánlattétel benyújtásának határideje: 

2021. július 14. 9:00 

11. A szerződéskötés tervezett időpontja: 

      2021. július 16. 

 


