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a PANNON Európai Területi Társulás 

 

”CBJointStrategy - Supporting the development of the HU-HR border 

region by a common strategy jointly formulated by the various actors of the 

cross-border area” című  Interreg V-A Magyarország-Horvátország 

Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 pályázata keretében   

 

 

a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó 

feladatok ellátására 

 

 

 

 

                                

  



 
 

2 
 

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI: 

 

Ajánlatkérő neve: PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás 

Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 

Ajánlatkérő képviselője: dr. Göndöc András igazgató 

Kapcsolattartó személy neve: Dudás Róbert 

Kapcsolattartó e-mail címe: info@pannonegtc.eu 

Ajánlatkérő telefonszáma: 06 30 223 8420 

 

A BESZERZÉS TÁRGYA: 

A ”CBJointStrategy - Supporting the development of the HU-HR border region by a common strategy 

jointly formulated by the various actors of the cross-border area” című  Interreg V-A Magyarország-

Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 pályázata keretében a nyilvánosság 

biztosításához kapcsolódó feladatok ellátása.  

 

A FELADAT LEÍRÁSA, SPECIFIKÁCIÓJA: 

 

A ”CBJointStrategy - Supporting the development of the HU-HR border region by a common strategy 

jointly formulated by the various actors of the cross-border area” című  Interreg V-A Magyarország-

Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 pályázata keretében a nyilvánosság 

biztosításához kapcsolódó feladatok ellátása az alábbiak szerint részletezve: 

1. 2 x 250 db színes szórólap készítése HU-HR-ENG nyelven online és nyomtatott verzióban (megírás, 

fordítás, szerkesztés, tervezés, dizájn, nyomtatás) A5 2oldalas 4+4C 135g fényes papír  

2. 300 db színes brossúra HU-HR-ENG nyelven online és nyomtatott verzióban (megírás, fordítás, 

szerkesztés, tervezés, dizájn, nyomtatás) A4 lepo 4+4C 135g fényes papír 3 hasábban perforálva  

3. 3 db plakát HU-HR-ENG nyelven (szerkesztés, tervezés, dizájn, nyomtatás) A2 4+0 200g fényes 

papír 

4. 3 db roll up HU-HR-ENG nyelven 85x200 cm méretben (tervezés, dizájn, fordítás, kivitelezés) – 3 

db  

5. Online cikk megjelenése regionális és országos online újságban Magyarország és Horvátország 

területén (megírás, szerkesztés, fordítás, kiküldés)  

-  1. cikk: 3 regionális magyar, 5 regionális horvát, 1 magyar országos, 1 horvát országos online újságban 

-  2. cikk: 3 regionális magyar, 5 regionális horvát, 1 magyar országos, 1 horvát országos online újságban 

A munkavégzés nyelve: angol és magyar 

A teljesítés határideje:  

1. 2 x 250 db színes szórólap készítése HU-HR-ENG nyelven online és nyomtatott verzióban (megírás, 

fordítás, szerkesztés, tervezés, dizájn, nyomtatás) A5 2oldalas 4+4C 135g fényes papír – határidő: 2020. 

november 15. valamint 2021. március 31. 

2. 300 db színes brossúra HU-HR-ENG nyelven online és nyomtatott verzióban (megírás, fordítás, 

szerkesztés, tervezés, dizájn, nyomtatás) A4 lepo 4+4C 135g fényes papír 3 hasábban perforálva - 

határidő: 2021. június 30. 

3. 3 db plakát HU-HR-ENG nyelven (szerkesztés, tervezés, dizájn, nyomtatás) A2 4+0 200g fényes 

papír – határidő: 2020. november 15. 
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4. 3 db roll up HU-HR-ENG nyelven 85x200 cm méretben (tervezés, dizájn, fordítás, kivitelezés) – 

határidő: 2020. november 15. 

5. Online cikk megjelenése regionális és országos online újságban Magyarország és Horvátország 

területén (megírás, szerkesztés, fordítás, kiküldés)  

-  1. cikk: 3 regionális magyar, 5 regionális horvát, 1 magyar országos, 1 horvát országos online 

újságban, határidő: 2020. november 30. 

-  2. cikk: 3 regionális magyar, 5 regionális horvát, 1 magyar országos, 1 horvát országos online 

újságban, határidő: 2021. június 30. 

A feladatok teljesítésének véghatárideje: 2021. június 30. 

A jelzett határidők a Program tényleges végrehajtásának (pályázati ütemezés) megfelelően 

módosulhatnak. 

 

SZERZŐDÉS: 

 

Szerződés típusa: Vállalkozási szerződés  

 

A teljesítés helye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 

 

Szerződés tárgya: A ”CBJointStrategy - Supporting the development of the HU-HR border region by 

a common strategy jointly formulated by the various actors of the cross-border area” című  Interreg V-

A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 pályázata 

keretében ”HU-HR kommunikációs platform létrehozása” feladat ellátása 

 

Szerződéskötés tervezett napja: 2020. október 22. 

 

A szerződés véghatárideje: 2021. június 30. 

 

Vállalkozási díj: Az ajánlattevőnek az árat úgy kell meghatározni, hogy az a szolgáltatás elvégzésével 

kapcsolatos minden költséget tartalmazza.  

 

Az ellenszolgáltatás fizetésének feltételei: Ajánlatkérő a vállalkozási díjat szerződésszerűen igazolt 

teljesítést követő 60 napon belül, számla ellenében átutalással teljesíti.  

 

Többváltozatú (alternatív) ajánlat, részekre történő ajánlattétel: Ajánlattévő nem tehet 

többváltozatú (alternatív) ajánlatot. Részekre történő ajánlattétel szintén nem lehetséges. 

 

Szerződést biztosító mellék kötelezettségek:  

Kötbér: a nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az 

esetre, ha olyan okból, amiért felelős megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség 

alól, ha szerződésszegését kimenti. 

Késedelmi kötbér: a szolgáltatás a nyertes Ajánlattevő hibájából történő késedelmes befejezése esetén 

késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek napi mértéke a vállalkozási díj nettó értékének 0,5%-a, és 

melynek maximum értéke vállalkozási díj nettó értékének 10%-a.   

Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy 20 napot meghaladó, felróható késedelem esetén a 

szerződéstől elálljon, illetve azt felmondja, és a szolgáltatást más vállalkozóval fejeztesse be. 

Meghiúsulási kötbér: a Szerződés nyertes ajánlattevőnek felróható okból történő meghiúsulása esetén a 

vállalkozási szerződés teljes időtartamára vonatkozó nettó vállalkozási díj 10 %-a. A meghiúsulási 

kötbér érvényesítése esetén vállalkozót késedelmi kötbér nem terheli. 
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ADMINISZTRÁCIÓS INFORMÁCIÓK: 

 

Az ajánlat benyújtásának módja választás szerint: 

- E-mail-ben: info@pannonegtc.eu 

- személyesen: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 

- postai úton: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 

 

Az ajánlattétel nyelve: magyar 

 

Az ajánlattételi ár devizaneme: EURO 

 

Az ajánlat tartalmára vonatkozó minimum követelmények: 

- ajánlatkérő megnevezése (név, cím, képviseletre jogosult megnevezése), 

- ajánlattevő megnevezése (név, cím, adószám, cégjegyzékszám, képviseletre jogosult 

megnevezése), 

- ajánlat tárgya, 

- ajánlattétel dátuma,  

- hivatalos képviselő aláírása, 

- ajánlat érvényessége (legalább 30 nap), 

- 1. sz. mellékeltben szereplő sablon alapján készített költségvetés. 

 

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2020. október 22. 

 

Hiánypótlási lehetőség: Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget egy alkalommal biztosít. 

Az ajánlatok bírálati szempontja: Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

 

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidőtől számított 30 naptári nap. 

 

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2020. október 15. 

 

 

 

 

dr. Göndöc András sk. 

igazgató  
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ÁRAJÁNLAT 

Ajánlatkérő neve: PANNON Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás  

Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 

Képviseli: dr. Göndöc András igazgató 

 

Ajánlattevő neve: 

Ajánlattevő címe: 

Adószám: 

Cégjegyzékszám: 

Képviseletre jogosult megnevezése: 

 

Ajánlat tárgya: A ”CBJointStrategy - Supporting the development of the HU-HR border region by a 

common strategy jointly formulated by the various actors of the cross-border area” című  Interreg V-A 

Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 pályázata 

keretében a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok ellátása.  

  

 

MEGNEVEZÉS 
NETTÓ AJÁNLATI 

ÁR (EURO) 

ÁFA  

(EURO) 

BRUTTÓ 

AJÁNLATI ÁR 

(EURO) 

1. 2 x 250 db színes szórólap készítése HU-

HR-ENG nyelven online és nyomtatott 

verzióban (megírás, fordítás, szerkesztés, 

tervezés, dizájn, nyomtatás) A5 2oldalas 

4+4C 135g fényes papír 

   

2. 300 db színes brossúra HU-HR-ENG 

nyelven online és nyomtatott verzióban 

(megírás, fordítás, szerkesztés, tervezés, 

dizájn, nyomtatás) A4 lepo 4+4C 135g 

fényes papír 3 hasábban perforálva 

   

3. 3 db plakát HU-HR-ENG nyelven 

(szerkesztés, tervezés, dizájn, nyomtatás) 

A2 4+0 200g fényes papír 

   

4. 3 db roll up HU-HR-ENG nyelven 

85x200 cm méretben (tervezés, dizájn, 

fordítás, kivitelezés) 

   

5. Online cikk megjelenése regionális és 

országos online újságban Magyarország 

és Horvátország területén (megírás, 

szerkesztés, fordítás, kiküldés)  

-  1. cikk: 3 regionális magyar, 5 

regionális horvát, 1 magyar országos, 1 

horvát országos online újságban 

-  2. cikk: 3 regionális magyar, 5 

regionális horvát, 1 magyar országos, 1 

horvát országos online újságban 

   

 ÖSSZESEN:    

 

Az ajánlat érvényessége:  

Kelt:       Tisztelettel: 


