AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
a TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 azonosítószámú projekt Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
elkészítésére
Tisztelt Ajánlattevő!
Oroszlány Város Önkormányzata a saját belső eljárásrendje szerinti közbeszerzési értékhatár alatti
kiválasztási eljárás keretében A helyi identitás és kohézió erősítése Oroszlányban című, TOP-5.3.1-16KO1-2017-00003 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódóan ezúton kér ajánlatot a
projekt keretében elkészítendő Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elkészítésére.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
(Ebktv.) 31. § (1) bekezdése értelmében minden települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi
esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet kétévente felül kell vizsgálnia. 2013. július 1-jét
követően a települési önkormányzatok a hazai, uniós társfinanszírozású vagy egyéb forrásból
finanszírozott pályázatokon akkor vehetnek részt, ha rendelkeznek hatályos helyi esélyegyenlőségi
programmal (HEP). A Város korábbi Helyi Esélyegyenlőségi Programja lejárt, ezért új elkészítése
szükséges. A HEP-t a vonatkozó jogszabályok ismeretében szükséges elkészíteni.
Teljesítés időintervalluma:
2019. januári szerződéskötést követően 2019. április 30-ig szükséges elkészíteni a HEP tervezetét a
képviselő-testület elé történő beterjesztéshez. A bizottsági/testületi-észrevételeket követően
szükséges a végelegesnek szánt HEP-et elkészíteni a 2019. május végi testületi ülésre történő
beterjesztésre 2019. május 13-ig.
A HEP elkészítésére vonatkozó jogszabályok:
 A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének
szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról
 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól.
Az ajánlattevő alkalmasságával szemben támasztott minimális követelmények:
 Ajánlattevő releváns ismeretekkel rendelkezik szociális és/vagy oktatási területen.
 Ajánlattevő rendelkezzen az elkészítéshez szükséges kompetenciákkal.
 Ajánlattevő rendelkezzen a fenti ismeretek igazolására szolgáló iskolai végzettséggel és
tapasztalattal. Az ajánlati lap mellett csatolni szíveskedjen az iskolai végzettséget igazoló
dokumentum/ok fénymásolatát vagy önéletrajzát.
Ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő

neve: Oroszlány Város Önkormányzata
címe: 2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78.
adószáma: 15729631-2-11

Az ajánlatkérés dokumentumai:

Ajánlattételi határidő:

- ajánlattételi felhívás
- ajánlati lap

2019. január 16. (szerda) 10:00 óra

Bírálati szempont:

nyertes az a pályázó, aki a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatási
ajánlatot teszi.

Ajánlattétel módja:

Elektronikus úton: A kitöltött „Ajánlat” lap és alátámasztó
dokumentumok
megküldése
elektronikus
úton
a
imro.janos@oroszlany.hu és molnar.milena@oroszlany.hu e-mail
címekre. Az ajánlati lapot aláírva, szkennelve kérjük csatolni az
emailhez.
Személyesen: Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 42. vagy 43. irodában
történő személyes leadással, vagy ezideig történő postai
kézbesítéssel. A kitöltött ajánlati lap zárt borítékban történő
benyújtása az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal II. emelet 42.
irodájában történhet meg. A borítékon kérjük feltüntetni az
„AJÁNLAT - TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 - HEP” feliratot.

Árajánlatát kérjük jelen levélben megadott határidőig, legalább 60 napos érvényességi idővel ellátva,
aláírva szíveskedjen benyújtani a mellékelt ajánlati lapon. Kérjük egyösszegű árajánlatukat az ajánlati
lap Teljes vállalási ár (Ft) sorában a Nettó ár (Ft) cellába beírni, a táblázat alapértelmezetten 0 Ft ÁFAval számol. Amennyiben a feladatellátásra megkötendő megbízási szerződést ÁFA körös
vállalkozóként tudja teljesíteni, úgy értelemszerűen a vonatkozó ÁFA összeget is kérjük megadni, az
táblázat a bruttó ár tekintetében a beírt ÁFA összeget összesíti a Nettó ár összegével.
Az ajánlatok titkosságát az ajánlatkérő biztosítja az ajánlattételi határidő lejártáig. A nyertes ajánlat
kiválasztásáról, elfogadásáról az Ajánlatkérő e-mail formájában tájékoztatja az Ajánlattevőket.
Ajánlatkérő kapcsolattartója:
Adorján Anett (pályázati referens) 06-30/447-6949
Imrő János (pályázati referens) 06-20/280-5124

Oroszlány Város Önkormányzata

