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Tisztelt Polgármester Úr!
Köszönettel vettük megkeresését, melyben közbeszerzési eljárás lebonyolítására kért ajánlatot. Ajánlatunkat az
alábbiak szerint adom meg azzal, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésének és lebonyolításának feladatait kapacitástelítettség miatt október hónaptól tudjuk vállalni:
Elvégzendő feladat
Martfű város közigazgatási területén lévő közvilágítás korszerűsítése energiatakarékos LED-világításra tárgyú projekt megvalósítása céljából a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása, közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Az eljárás során cégünk részéről közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
neve: Szabó Krisztián
lajstromszáma: 00048
Ajánlat a lebonyolítási díjra
Fenti tárgyú beszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési szakértői feladatok ellátásának díja 450.000 Ft azaz Négyszázötvenezer forint. A díjat alanyi adómentesség miatt ÁFA nem terheli. Amennyiben a számla kiállításának időpontjáig
cégünk ÁFA alanyi státuszában változás áll be, és ÁFA alannyá válik, úgy a fenti összeg bruttó összegként értelmezendő, az magába foglalja az ÁFA összegét is.
A lebonyolítási díj tartalma
A fenti díj tartalmazza a szükséges közbeszerzési szakmai egyeztetést, konzultációt, az eljárással összefüggő folyamatos közbeszerzési szaktanácsadást. Tartalmazza az eljárás teljes körű szakmai lebonyolítását, ezen belül különösen:
- a megbízótól kapott információk alapján javaslattétel a lefolytatandó eljárás fajtájára, az eljárás menetének,
ütemének megtervezése;
- a megbízó által megadott szempontok alapján az eljárást megindító felhívás tervezetének elkészítése;
- a közbeszerzési dokumentumok összeállításában történő közreműködés;
- az eljárásban szükséges esetleges kiegészítő tájékoztatás(ok) összeállítása a megbízóval egyeztetett szempontok szerint;
- a bírálóbizottság munkájának segítése, igény esetén részvétel a bizottság munkájában;
- a megbízó döntéshozatalához szükséges szakmai közreműködés;
- írásbeli összegezés összeállítása;
- a közbeszerzési eljárás során szükséges hirdetmény összeállítása, közzétételre történő feladása;

- az eljárásban ellátott feladatok teljes körű, írásos dokumentálása;
- EKR rendszer használata, teljes körű alkalmazása.
A díj nem tartalmazza a beszerzés tárgya szerinti műszaki szakmai dokumentációk, tervdokumentációk és egyéb –
nem közbeszerzési – szakanyagok elkészítésének díját, valamint nem tartalmazza az EKR rendszerhasználati díjat és
a kötelező hirdetmények ellenőrzési, szerkesztési, közzétételi díját. A fenti díj kizárólag a közbeszerzési szakértői
munka díját foglalja magába, egyéb (műszaki, jogi, pénzügyi, stb.) szakértői közreműködést nem tartalmaz.
Szakmai referenciák
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó szakmai referenciáiról részletes információk a www.kbprojekt.hu
internetes oldalon találhatóak.
Az árajánlat érvényessége
Jelen ajánlat 60 napig érvényes.

Nagykáta, 2019. szeptember 12.
Az eredményes együttműködésben bízva tisztelettel:

