FÓKUSZBAN Pályázatíró és Közbeszerzési Iroda
4026 Debrecen, Péterfia u. 47.
 +36 20 291 0601  70/949 7444
e-mail: pfokuszban@gmail.com , kovfokuszban@gmail.com

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP
1. Ajánlattevő adatai:
Hivatalos név:

Fókuszban 2002 Bt.

Székhely címe:

4026 Debrecen, Péterfia u. 47.

Adószám:

21557167-2-09

Hivatalos képviselő:

Papp Attila István

E-mail:

fokuszban@gmail.com

2. Ajánlat tárgya
Az RRF-6.2.1. kódszámú „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek
elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” című pályázat pályázatírói, valamint nyertes
pályázat esetén projektmenedzsmenti feladatok ellátását a 3. pontban részletezett áron vállalom.
3. Ajánlati ár
Az ajánlatkérésben foglalt feladatra az alábbi ajánlati árat adom:
Szolgáltatás megnevezése

Nettó összeg (Ft)

ÁFA (Ft)

Bruttó (Ft)

Pályázatírás

50 000

13 500

63 500

Nyertes pályázat esetén a
projektmenedzsmenti feladatok ellátása

100 000

27 000

127 000

4. Ajánlat részletezése
Pályázatírás: a pályázati felhívás feldolgozásától a támogatási kérelem benyújtásáig terjedő időszak.
-

A pályázati feltételek teljesítéséhez kapcsolódó előszűrés
A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokról való világos tájékoztatás
Kérdések esetén folyamatos kapcsolattartás a Pályázó és a Közreműködő Szervezet között
Pályázati dokumentáció összeállítása, amennyiben a Pályázó a szükséges adatokat és
dokumentumokat a benyújtási határidő előtt legkésőbb 48 órával rendelkezésre bocsátja
Ütemterv készítése a pályázatba foglalt vállalások határidőre való teljesítéséhez
A pályázati dokumentáció formailag érvényes benyújtása a kijelölt pályázati platformon
A pályázati anyag Megrendelő részére való átadása

Projektmenedzsment: a támogatási szerződés megkötésétől a fenntartási időszak végéig terjedő
időszak.
- Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokról való világos tájékoztatás,
azok benyújtása
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-

-

A Támogatási szerződésben/okiratban foglaltaknak való teljes körű megfeleltetés a Pályázó
együttműködése esetében
Műszaki-szakmai tartalom módosulása esetén változásbejelentők/módosítási kérelmek
benyújtása, amennyiben az ahhoz szükséges dokumentumok legalább 48 órával a beadási
határidő előtt rendelkezésre áll
Kifizetési kérelmek és szakmai beszámolók benyújtása, kapcsolódó hiánypótlási felhívások,
tisztázó kérdések teljesítése
A projekt pénzügyi adminisztrációjának ellátása, elszámolás(ok) benyújtása
Kapcsolattartás a Pályázó és a Közreműködő Szervezet között
A pályázati vállalások, célkitűzések teljesülésének koordinálása
Fenntartási időszakban folyamatos rendelkezésre állás (helyszíni ellenőrzéseken való
részvétel, pályázati felületek kezelése, stb)

5. Ajánlatom érvényessége a benyújtást követő 60 nap.

Kelt: Debrecen, 2021. november 19.

