Az ajánlatkérő neve

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az ajánlatkérő székhelye

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.

Az illetékes szakiroda
megnevezése

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály

Ügyintéző

Szentgyörgyi Anna

Telefon, e-mail

+36/20-994-3666
rediscover@szeged.eu

1. A beszerzés tárgya

Duna Transznacionális Program (DTP) keretében elnyert
támogatásból megvalósuló „Rediscover – A Duna-régió rejtett zsidó
kulturális örökségének felfedezése, bemutatása és kiaknázása” című
DTP2-084-2.2 azonosítószámú projekt részére az OUTPUT5.2
tevékenységhez kapcsolódóan offline hirdetés elkészítése és
megjelentetése az alábbi specifikációk alapján.

2. A beszerzés
mennyisége

3. pont szerint

3. A szolgáltatás műszaki
leírása, illetőleg minőségi
követelmények,
teljesítménykövetelménye
k;
szolgáltatás
helye,
módja, ideje:

A szolgáltatás kiterjed az alábbi tevékenységekre a következők

szerint:
A Megbízó által kifejlesztett Szeged zsidó öröksége nevű
applikációhoz kapcsolódó 1 db offline hirdetés elkészítése és
megjelentetése magyar nyelven a megadott paraméterek szerint:
I. Megjelentetés:
- Magyarországon megjelenő és elismert turisztikai tematikájú
szakmai lapban
- teljes hátsó borító
II. Elkészítés:
- a hirdetés terjedelme: teljes hátsó borító
- kivitelezés: a választott tematikus szaklap követelményei alapján,
illetve a kötelező projektelemek feltüntetésével
- a hirdetés színösszetétele: 4 color
- a hirdetés grafikai szerkesztése és kivitelezése a Megrendelő által
megadott tartalom alapján
- max. 2 korrektúraforduló
A feladatok kivitelezéséhez a Megrendelő konzultációs lehetőséget
biztosít, az esetlegesen felmerülő kérdésekkel keressenek a fent
megadott elérhetőségek egyikén.
Amennyiben alvállalkozót von be a teljesítésbe, ezt kérjük jelezze a
felolvasólapon
a
megfelelő
elemeknél.
Amennyiben
az

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai
Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

alvállalkozó(k) bevonása a szerződés teljesítése során válik
szükségessé, úgy az csak a megrendelő részére való bejelentést
követően lehetséges.
Továbbá a Megrendelő – a projekt elszámolási segédletével
egyhangban – előírja az alvállalkozói szerződések tartalmára,
összegére és kifizetésére vonatkozó transzparenciát.
4. A szerződés
meghatározása (pl.:
vállalkozói, szállítói
szerződés);

Vállalkozói szerződés

5.

A teljesítés határideje 2021. május 31-ig megjelenő bármely lapszámban

6.

A teljesítés helye

n.r.

7. Az ellenszolgáltatás
teljesítésének feltételei

SZMJVÖ költségvetésének végrehajtási szabályzata szerint

8. Bírálati szempont, a
bírálat módszere

Legkedvezőbb ár

9. Az árajánlat
benyújtásának helye:

Árajánlatuk eredeti példányát postai úton kérjük megküldeni Szeged
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási
Iroda Művelődési Osztály, Szentgyörgyi Anna ügyintéző részére
(Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 6720 Szeged,
Széchenyi tér 10. fsz. 7.).
Emellett
szkennelve
elektronikusan
is
beküldhetik
a
rediscover@szeged.eu e-mail-címre, amennyiben az eredeti példányt
is postára adják.

10. Ajánlattételi határidő: 2021. március 23.

11. Szerződés

2021. március 29.

12. Egyéb adat

A beszerzés nem tartozik a Kbt. tárgyi hatálya alá.

megkötésének /
megrendelő aláírásának
tervezett időpontja:

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai
Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

FELOLVASÓLAP
Alulírott Ajánlattevő, az ajánlattételi felhívás részletes áttanulmányozását követően, annak
feltételeit elfogadva, az alábbi ajánlatot tesszük a – Duna Transznacionális Program (DTP)
keretében elnyert támogatásból megvalósuló „Rediscover – A Duna-régió rejtett zsidó
kulturális örökségének felfedezése, OUTPUT5.2 tevékenységhez kapcsolódóan offline
hirdetés elkészítése és megjelentetése a megadott specifikációk alapján témájú eljárás
ajánlattételi felhívására:
Alulírott ................................................, mint ……………………………………………aláírásra
jogosult képviselője Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától ………………………………………
…………………………………………-á/én érkezett ajánlatkérésre az alábbi ajánlatot adom:
Cég(név):
Székhely:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Bankszámlaszám:
Személyes közreműködő neve,
telefon, faxszám, e-mail-cím:
Tevékenység/megbízás (ajánlatkérés) DTP2-084-2.2 azonosítási számú projekt
tárgya:
Részletes feladatleírás:

OUTPUT5.2 tevékenységhez kapcsolódóan offline
hirdetés elkészítése és megjelentetése

Ajánlati ár:
Nettó ajánlott ár:

Ft

ÁFA
tartalom:

Bruttó ár:

Ft

Alvállalkozót vonok be / Nem vonok be alvállalkozót (MEGFELELŐT KÉRJÜK ALÁHÚZNI)
Alulírott ............................................................... nyilatkozom, hogy az
ajánlatkérésben közölt feltételeket elfogadjuk, és a jelen ajánlatunk elfogadása esetén
kötelezettséget vállalunk az abban foglalt kikötések maradéktalan teljesítésére.
Kelt:

Ajánlattevő:

P. H.
ügyvezető

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai
Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

