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Tisztelt Gazdasági Szereplő! 

 

Alulírott Rákóczi András, mint a KIÚT Térségfejlesztési Egyesület (4625 Záhony, 

Európa tér 20.) ügyvezető elnöke ezúton kérek ajánlatot az Önök társaságától a 

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 

2014-2020 keretében a „BioSecurity” – közös vészhelyzeti fellépés a veszélyes és elterjedt 

fertőzések azonosítása esetén a Kárpáti régióban” (angol megnevezés: „BioSecurity”- joint 

action in emergency situations in case of the identification of dangerous and widespread 

infections in Carpathian region) tárgyú projekthez kapcsolódó „Közbeszerzési szakértői 

feladatok ellátása” tárgyában. 

A közbeszerzési szakértői feladat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi feladatokat 

tartalmazza: 

 a (köz)beszerzési eljárás előkészítéséhez szükséges feladatok ellátása; 

 ajánlattételi felhívás és dokumentáció készítése, 

 az ajánlattételi eljáráshoz szükséges dokumentumok körének meghatározása; 

 a beszerzési eljárással kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolása, kiegészítő 

tájékoztatás nyújtás; 

 ajánlatok bontásának lebonyolítása, jegyzőkönyv készítése, 

 eredményhirdetés lebonyolítása, 

 szerződés elkészítése, megkötésében való közreműködés; 

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az elvégzendő feladat megnevezését, az ajánlati árat és az 

ajánlat érvényességi idejét az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint. Az ajánlatok bírálata során 

a legalacsonyabb összegű ellenszolgálatást (nettó EUR) tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.  

Ajánlatkérő egy részszámlázási lehetőséget biztosít. 

Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozót von be a teljesítésbe, úgy azt az ajánlatában is 

köteles jelezni. 

Amennyiben az alvállalkozók bevonása a szerződés teljesítése során válik szükségessé, úgy 

az csak a megrendelő részére való bejelentést követően lehetséges. 

 

Ajánlattételi határidő: 2021. július 08. 12:00 óra 
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Ajánlat benyújtásának módja: az ajánlatot e-mailben vagy személyesen/postán lehet 

benyújtani az alábbi elérhetőségekre: 

 

KIÚT Térségfejlesztési Egyesület 

4625 Záhony, Európa tér 20. 

Rákóczi András  

kiutzahony@gmail.com 

 

 

Melléklet: 

 

1. sz. melléklet: Árajánlat sablon (papíralapon és elektronikus adathordozón) 

 

 

Záhony, 2021. július 05. 

 

 

   

 

     Tisztelettel:  

 

                 sk 

  Rákóczi András  

        ügyvezető elnök 

        KIÚT Térségfejlesztési Egyesület 
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