A TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (TMFÜ) az INTERREG EUROPE program által finanszírozott FRiDGE PGI05831
elnevezésű nemzetközi pályázatokban partnerként vesz részt.
Ezúton kérem fel Önt ajánlat adására a fenti projektek keretében az alábbi beszerzési tételek
és feltételek vonatkozásában kiírt ajánlatkérésünkre.
1. A feladatok ellátásának határideje: 2021. november 1. – 2022. április 30. között, a projekt
1. Fázisában az alábbiak szerint:
a. 5. projektszemeszter vonatkozásában 2021. november1. – 2022. január 31.
b. 6. projektszemeszter vonatkozásában 2022. február 1. – 2022. április 30.
2. Az ajánlatkérési dokumentáció 1. sz. melléklete a FRiDGE PGI05831 projekthez
kapcsolódó
Application
Form,
illetve
az
Akciótervek
sablonja.
3. Az ajánlattevőnek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
Az Ajánlattevő által kijelölt szakértőtől, mint természetes személytől elvárt feltételek:
-

Az elmúlt 5 évben részt vett legalább egy Interreg program által támogatott projektben
menedzseri vagy szakértői oldalon (igazolás nyilatkozattal);
Az elmúlt 5 évben részt vett legalább egy Interreg Europe Action Plan
dokumentációjának kidolgozásában
Europass osztályozási rendszer szerint legalább B2 szinten beszél és ír angol nyelven
(igazolás önéletrajzzal).

A feltételek igazolásához kérem az alábbi dokumentumokat szíveskedjen benyújtani:
-

felsőfokú végzettséget igazoló okirat;
Europass formátumú önéletrajz;

-

szöveges nyilatkozat a projekttapasztalat, Interreg Europe Action Plan kidolgozásában
való részvétel és számítógépes ismeretek alátámasztásához.

4. A Vállalkozó feladata FRiDGE PGI05831 INTERREG EUROPE projekt keretén belül:
A FRiDGE PGI05831 projekt partnerei által készített Akciótervek minőségbiztosítása az
alábbiak szerint:
a. Előzetes online interjúk a projektpartnerekkel az Akciótervek fókuszáról, az
Akciótervek tervezett tartalmáról (dokumentáció: online felvétel, két oldalas
összefoglaló, képernyőképek, levelezés)
b. Köztes munkaanyagok minőségbiztosítása, melynek eredményeit a partnerek
a word dokumentumban elhelyezett kommentek formájában kapják meg
(dokumentáció a kommentált köztes Akcióterv munkaanyag)
i. A teljesítés igazolás kiadását követően kifizethető az első
részteljesítés, ami a szerződéses összeg 50%-a.
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c. Ezt követően a partnerekkel történő újabb online egyeztetések, mely
keretében megoldási javaslatok kerülnek kidolgozásra az Akciótervek még
jobb minőségű elkészítésére (dokumentáció: online felvétel, két oldalas
összefoglaló, képernyőképek, levelezés)
d. A Partnerek a véglegesnek szánt Akcióterveket egy utolsó ellenőrzésre
elküldik a Vállalkozó számára, melynek eredményeit a partnerek a word
dokumentumban elhelyezett kommentek formájában kapják meg
(dokumentáció a kommentált, végleges Akcióterv munkaanyag)
i. Szakértő nem köteles felelősséget vállalni, hogy a végleges
munkaanyagokon további módosításokat nem hajtanak végre a
partnerek.
ii. A teljesítés igazolás kiadását követően kifizethető a második
részteljesítés, ami a szerződéses összeg 50%-a.

e. A feladatok ütemezése a következő szerint valósuljon meg:
i. „a.” feladat megvalósítási határideje: 2021. december 15.
ii. „b.” feladat megvalósítási határideje: 2022. január 15.
iii. „c.” feladat megvalósítási határideje: 2022. február 28.
iv. „d.” feladat megvalósítási határideje: 2022. április 15.

5. Ajánlati ár:
Az ajánlatnak az ajánlati árat periódusonként, nettó + ÁFA forintban kell tartalmaznia.
Sikeres ajánlatkérés esetén Ajánlattevő az 1. pontban található időtartamokra köt Vállalkozói
Szerződést a nyertes Ajánlattevővel.
6. Ajánlat benyújtása:
Ajánlattevő ajánlatát legkésőbb 2021. október 28-án 16 óráig juttassa el elektronikus formában
a sudar.david@tmfu.hu e-mail címre.

7. Értékelés időpontja, értékelési szempontok:
A beérkezett ajánlatok értékelésére 2021. október 29-án 13:00-14:00 óra között kerül sor a
TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság szekszárdi irodájában. Ajánlatkérő a beszerzési tételek tekintetében összesített
árajánlatuk alapján hirdet nyertest, az értékelés során a legkedvezőbb, legkisebb nettó + ÁFA
forintösszegű ajánlati árat adó Ajánlattevőtől rendeli meg az érintett szolgáltatást.
8. Eredményhirdetés:
Ajánlatkérő az értékelés eredményéről ajánlattevők részére e-mailben nyújt tájékoztatást
2021. október 29-án 15:30-ig.
További információ:
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Jelen ajánlattételi felhívással kapcsolatos kérdése esetén kérem, keresse Sudár Dávid
kollégamat a +36/20-377-7714-es telefonszámon, vagy a sudar.david@tmfu.hu e-mail címen.
Kérem, hogy ajánlatát a fentiekben meghatározott határidőig és módon szíveskedjen
benyújtani.
Kelt: Szekszárd, 2020. október 21.
Üdvözlettel:

Kiss Balázs
ügyvezető
TMFÜ Nonprofit Kft.
s.k.
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