Árajánlat bekérő – Poziv za dostavu ponude
Cég neve - ime poduzeća:
Cím- adresa:
Adószám - oib:

Tisztelt cím - poštovani!
Árajánlatot szeretnék kérni az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program
2014-2020 keretében támogatásban részesülő SMART wastewater treatment plant c. 2019-LPP3-008
azonosító számú projektünk projektmenedzseri feladatainak ellátására. A 2020. szeptember 1. és 2022.
február 28. között megvalósuló projekt beruházásainak összértéke 319 737,68 €.
Željeli bi zatražiti ponudu za uslugu upravljanja projektom koji se ostvaruje u okviru programa
Interreg V-A Program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. 2019-LPP3-008SMART, naziv
projekta SMART wastewater treatment plant c. 2019-LPP3-008 . Vrijeme provedbe projekta:Od 1.
rujna 2020. do 28. veljače 2022 Ukupna vrijednost projekta iznosi 319.737,68 eura.
Feladat részletezése:
•
•

•

•
•

•

A projektmenedzser kapcsolatot tart a projekt által érintett szereplőkkel és a többi
projektpartnerrel;
A pályázatban megfogalmazott konkrét feladatok megvalósításának koordinálása, szervezése,
ezzel összefüggő beszerzések és megrendelések kezdeményezése és intézése a pályázatban
meghatározott ütemezésnek, a beszerzésekre vonatkozó előírásoknak és kommunikációs
irányelveknek megfelelően;
Ütemezés nyomon követése, a projekt elemekhez kapcsolódó dokumentáció elkészítése,
nyilvántartása, elszámolásra előkészítése. Bejövő számlák kifizetésének kezdeményezése,
számlák nyilvántartása, elszámolásra előkészítése. A projekthez kapcsolódó ügyiratkezelés és
a dokumentálás rendjének kialakítása és elvégzése;
Felügyeli a megfelelő árajánlatok bekérését és a szerződéskötések határidőre történő
megkötését;
Minden trimeszter végén elkészíti a trimeszter alatt végzett tevékenységről a szakmai
beszámolót: összeállítja a jelentéseket és a pénzügyi teljesítéseket, valamint összesíti a projekt
feladatokat. Ezeket lefordítja angolra, és elküldi az első szintű ellenőrző szervezetnek;
Trimeszteszterenkénti projekt szintű jelentések elkészítése.

Zadaci:
• Voditelj projekta uspostavlja vezu sa sudionicima u provedbi projekta i ostalim projektnim
partnerima;

• Koordinacija i organizacija provedbe posebnih zadataka utvrđenih u natječaju, pokretanje i
upravljanje povezanim nabavama i narudžbama u skladu s rasporedom navedenim u natječaju,
propisima o nabavi i smjernicama za komunikaciju;
• Raspored praćenja, pripreme i registracije dokumentacije koja se odnosi na elemente projekta,
priprema za računovodstvo. Iniciranje plaćanja dolaznih računa, registracija računa, priprema za
namiru. Uspostavljanje i provođenje postupaka upravljanja projektom i dokumentacije u vezi s
projektom;
• Nadgleda zahtjev za odgovarajućim ponudama i pravodobno sklapanje ugovora;
• Na kraju svakog tromjesečja, priprema profesionalno izvješće o aktivnostima provedenim tijekom
tromjesečja: sastavlja izvješća i financijske rezultate i sažima projektne zadatke. Prevode se na
engleski jezik i šalju kontrlnom tijelu prve razine;
• Priprema izvještaja na razini projekta po tromjesečju.
Fizetés módja: átutalás
Teljesítési határidő: 2022. február 28.
Az árajánlatot a 8800 Nagykanizsa, Vadrózsa utca 10. címen legkésőbb 2020. augusztus 10-ig várjuk.
A szolgáltatás becsült értéke: 8000 – 9500 eur
Az árajánlat érvényessége 90 nap.
Árajánlatában legyen kedves nyilatkozni, hogy tevékenységi köre alapján jogosult az ajánlatkérésben
szereplő feladat ellátására és egyúttal árajánlat benyújtására is.
A feladat megvalósításával kapcsolatos esetleges kérdések tisztázására és további egyeztetésre keresse
Zajzon Gergőt, a zajzongergo@gmail.com e-mail címen.
Način plaćanja: bankovni prijenos
Rok provedbe: 28. veljače 2022
Cjenovnu ponudu čekamo najkasnije do 10. kolovoza 2020. u ulici Vadrózsa 1000, 8800 Nagykanizsa.
Procijenjena vrijednost usluge: 8000 – 9500 eur
Valjanost ponude: 90 dana.
U svojoj ponudi navedite da, na temelju vašeg djelovanja, imate pravo izvršiti zadatak naveden u
zahtjevu za ponudu i istovremeno predati ponudu.
Obratite se Gergőu Zajzonu na zajzongergo@gmail.com radi pojašnjenja i daljnjih konzultacija o svim
pitanjima vezanim uz provedbu ovog zadatka.
Ajánlatát előre is megköszönve, üdvözlettel:
Unaprijed zahvaljujem na ponudi, srdačan pozdrav:
Zajzon Gergő
Aqualine Z+Z Kft.
Nagykanizsa, 2020. 08. 15.

