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Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében,
,,Egészségüryi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" címú

TOP-4. 1. 1 -1 5 kódszámú felhívásra benyújtott
TOP-4. l . 1 - 1 5-VE 1 -20 l 6-00023 azonosítószámon támogatást nyert

Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat fejlesztésével
című projekthez

T ájékoztatás, nyilvá no§s á g bizto sítása tevékeny§ ég

tárgyában
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AJANLATI FELHIVAS

A Kapolcs Község Önkormányzat álta| beadott "Orvosi rendelő bővítése védőnői
szolgálat fejlesztésével" című projekt nyilvránosság biztosítása feladatok megvalósításira az
alabbi felhívást tesszük. A projekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
keretében kerül lebonyolításra.

1.) Aiánlatkérő:

Neve:
Címe:
Telefon:
Telefax:
E-mail:

Kapolcs Község Onkormányzata
8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.
871437-029
871437-029
kap o1 c s. hiv atal@ gmall. c om

2.) Beszerzés tárgya:

T ájékoztatás, nyilvánossá g bizto sítás áh oz kap cs oló dó feladato k ellátás a

A projekt a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság ellátásához kapcsolódó feladatok közül
az alábbiakat foglalja magába:

elkészítése és a megjelenítéséhez kapcsolódó tanácsadás, aloldal
létrehozása. Határidő: javasolt: 2017 . 1 0.3 1.

} A beruháuás helyszinén,,C" típusú (Mérete: 59,4 cm x 42 cm, A2)
tájékoztatő tábla elkészítése és elhelyezése. Határidő : 2017 .I 0.3 l .

2018.10.31.

2018. 10.31.

A projektben a tájékoztatás, nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok ellátása során
figyelembe kell venni és alkalmazni kell a TOP-4.1 .1-I5 pályénati felhívás előírásait. A TOP-
4. 1 . 1 - 1 5 pály azati anyag letölthető a www.palyazat. gov.hu felületről.
Felhívom a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti tevékenységek megvalősitására a
Széchenyi KTK 2020 útmutató 2014. 07.1I-20I6.07.04-ig hatályos véltozata szerint kell
eljárni, figyelemmel arra, hogy a 2016.július 5. napjától hatályos Módosított Széchenyi KTK
2020 űtmutatót csak ezen időpontot követően benyújtott projektek esetén kell alkalmazni.
Felhívom továbbá a tisztelt alánlattevők figyelmét, hogy a projekt esetében a Szécheny2020
arculati kézikönyv előírásait be kell tartatni, mivel az űtmutatők kötelező előírásaitól eltérően
elkészített, előzetes IH/KSZ jóváhagyás nólktili kommunikációs feladat teljesítése a projekt
kommunikációs költségének keretére nem sziimolható el.
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A Széchenyi2)2} aruiati kézikönyv elérhetősége: https://www.palyazat.gov.hu/doc/25

3.) Szerződés meehatározása: megbízási szerződés

4.) A szerződés alapján az ajánlattevő teliesítési kötelezettségének határideje:
A projekt megkezdésétő| az utolsó mérfoldkő elérésének napjáig.
A tátlékoztatás, nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok ellátása

folyamatosan kell, hogy történj en.

5.) Ellenszolgáltatás telj esítésének feltételei :
a részenként teljesített és igazolt szolgáltatás elvégzése alapjén kiállított és elfogadott
igazolás után kiállított számla alapján, átutalással, 15 napon belül.

6.) Ajránlatok bírálati szempontj a:

- a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

7.) Adminisztratív információk:

- Az qanlat kiktildésének ideje: 2017 . szeptember 18.

- Bodtékon kérjük feltiintetni: ,,ToP-4,1.1-15-VE1-2016-00023,Tájékoztatás,
nyilvánosság "

,,Benyújtási határidő előti nem bontható fel"

- A szerződés megkötésének tervezett dátuma: a bontástól szálmitott 10 napon belül

8.) Aj ánlattételi határidő : 2017. szeptember 28.

9.) Az ajánlat benyújtásának címe:

1 0.) Az aj ánlattéelnyqlve;

8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.

magyar

11") Az ajánlat felbontásának helye. ideje: Kapolcs Község Onkormányzat polgármesteri
iroda
8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.

2Ol7.szeptember 28. 12 őra.
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I2.) Az ajánlatokat tárgyalás nélkiil bíráljuk el, hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.

13.) Ajánlatkérő a bruttó ajánlati áratbíráljael, kérjük a nettó és bruttó átat,valarnint az ÁFA
összegét egyaránt forintban felttintetni az ajánlatban.

14.) Egyéb információ:

szakértői szolgáltatás keretében végzett tevékenység során felmerülő valamennyi
költséget.

megáIlapításál' z való jogát.

Kelt: Kapolcs, 2017 . 09. 1 8.

/- )-( l.'l>^*_[
'Göútér Gyulaj. )

polgármester


