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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

1. Ajánlatkérő: 

Vasi Hegyhát-Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület  

Postázási cím: 9900 Körmend, Szabadság tér 11. 

Telefonszám: 94/410-107 

E-mail: info@vasihegyhat-rabamente.hu    

 

2. Az ajánlattételi felhívás tárgya: 

Ajánlatkérő a „wine economy at-hu A kkv-k hálózatosítása és közös fejlesztése a határon átnyúló borélmény 

régióban” című, ATHU160 azonosító számú projekt keretében kívánja megvalósítani Régióismertető kiadvány 

előállítását.  

A projektben a régió szolgáltatói kínálata, a termelők és a kkv-k, valamint az egyéb szolálgatók az osztrák 

partnerrel közösen, közös megjelenéssel kiadvány formájában kerülnének bemutatásra a vendégek részére. A 

guide-ban kiemelt szerepet kapnának a projektben kiválasztott szolgáltatók, de emellett a térség 

bemutatására is hangsúlyt fordítanánk. A kiadványok 3 nyelven készülnének, a magyar-német verzió az osztrák 

partnerrel közös arculatú mappában kerülne szétosztásra. Az angol nyelvű kiadvány pedig mappa nélkül, csak 

szóróanyagként kerülne terjesztésre. A régióismertető kiadványból összesen 16 000 példány készítése 

valósulna meg. 

 
 
Az elvégzendő feladat leírása: 
 

1. ütem: szerződéskötéstől – 2022.03.31.,  

- magyar-német nyelvű kiadvány nyomtatása- az Ajánlatkérő Interreg V-A Ausztria-Magyarország 

Együttműködési Program 2014-2020 keretében megvalósuló Weinidylle című projektjében 

elkészített kiadványának aktualizálása, frissítése - 3 000 db, méret és kivitel a korábbi kiadvánnyal 

megegyező, melyet Ajánlatadó átad a nyertes Ajánlatadó részére 

- angol nyelvű kiadvány elkészítése és nyomdai kivitelezése 5 000 db – a magyar-német nyelvű 

kiadvány mintájára, megegyező formátumban 

2. ütem: 2022.04.01 – 2022.12.31.,  

- magyar-német nyelvű kiadvány nyomtatása aktualizálást, frissítést követően - 4000 db, méret és 

kivitel az 1. ütemben elkészült kiadvánnyal megegyező, 

- angol nyelvű guide nyomtatása aktualizálást, frissítést követően - 4 000 db, méret és kivitel az 1. 

ütemben elkészült kiadvánnyal megegyező, 

mailto:info@vasihegyhat-rabamente.hu


 
 

 
 

 

A feladatok elvégzése során folyamatos egyeztetés szükséges az Ajánlatadóval és osztrák projekt 

partnerével a kiadványok tematikája és a közös arculat kialakítása tekintetében. A tevékenység ellátása 

során figyelembe kell venni és alkalmazni kell az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési 

Program arculati előírásait. 

 
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). 

Előteljesítés mindkét ütem tekintetében megengedett, a megbízóval történt egyeztetés alapján. 

 

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 2 ütemben jogosult rész-, ill. 

végszámla kiállítására. 

 

Számlázási ütemek: 

1.részszámla: az időszakra tervezett feladat igazolt elvégzését követően, legkésőbb 2022.02.28. 

Végszámla: az időszakra tervezett feladat igazolt elvégzését követően, legkésőbb 2022.12.31. 

 

Előteljesítés mindkét esetben lehetséges.  

A kifizetés a Megbízó általi teljesítésigazolás kiadását követő 30 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, vagy e-mailben az ajánlatkérő irodájában (9900 Körmend, Szabadság 

tér 11.), illetve az iroda@vasihegyhat-rabamente.hu e-mail címen van lehetőség. Az ajánlatokat 1 eredeti 

példányban kell benyújtani, lezárt borítékban, melyre rávezetik „AJÁNLAT – a wine economy at-hu, ATHU160 

projekt keretében Régióismertető elkészítése”. 

10. Az ajánlattétel benyújtásának határideje: 

2021. szeptember 24. 9:00 

11. A szerződéskötés tervezett időpontja: 

      2021. szeptember 27. 
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