
Pályázati kiírás

1. Pályázatot kiíró adatai:

Gárdony Város Önkormányzat
Képviseli: Tóth István polgármester
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
E-mail cím: onkormanyzat@gardony.hu

2. Pályázat tárgya:

A „Gárdonyiak Lapja” terjesztése az alábbi paraméterek alapján:
2.1. Paraméterek:

- Havonta megjelenő újság havi egyszeri terjesztése: példányszáma 4300 megjelenésenként
- Mérete A/4  (21x29,7 cm)
- Terjedelme: 16 oldal
Súlya: 115 gr. műnyomók
- Kötészete: irkafűzött

A pályázat kiírója tájékoztatója a pályázót, hogy a terjesztést minden hónap 15. napján kell
megkezdeni és 4 napon belül elvégezni.

3. Pályázathoz csatolandó dokumentumok:

- Cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldánya
- Nyilatkozat referenciákról

4. A pályázat benyújtásának helye, módja és ideje:

A pályázónak a pályázatát papír alapon, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget,
kockázatot pályázónak kell viselnie.

Pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázatában meghatározott vállalkozási díjon kívül egyéb
költség elszámolására nem jogosult.

A pályázatot 1 példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, összefűzve vagy
egybekötve, a pályázó nevének és címének megjelölésével ellátott zárt borítékban kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni, hogy a „Gárdonyiak Lapja terjesztése”.

A pályázatok személyesen adhatók be a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal, 2483 Gárdony,
Szabadság út 20-22. Jegyzői Titkárságán.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 27. 10:00 óra.



A benyújtási határidő elmulasztása a pályázat érdemi vizsgálat nélküli érvénytelenségét vonja
maga után.

Érvénytelen a pályázat, ha a tisztázó kérdésre adott válasz ellenére sem felel meg a pályázati
kiírásban meghatározott tartalmi vagy formai feltételeknek. A bruttó vállalási ár megjelölése
nélkül érkezett pályázat érvénytelen.

A pályázat kiírójától a benyújtott pályázat nem igényelhető vissza, azokat a pályázat kiírója
bizalmasan kezeli és megőrzi.

5. A pályázatok bírálati szempontjai:

A beérkezett pályázatok borítékbontása: 2020. augusztus 27. 11:00 óra.

A pályázat kiírója felhívja pályázó figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. A pályázat
kiírója az elkésett ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

Amennyiben a pályázat kiírója a borítékbontást követően a pályázat kiegészítését, pontosítását
tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését.
Amennyiben pályázó a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig
nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

Értékelés, illetve az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2021. augusztus 27-ét követő
első testületi ülés.

A pályázat kiírója kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az
eljárást indokolás nélkül bármikor érvénytelennek nyilvánítsa, illetve a pályázati határidő lejárta
előtt a pályázati felhívást visszavonja.

A pályázat kiírója az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal
meghosszabbíthatja, melynek tényéről a pályázót elektronikus úton tájékoztatni köteles.

6. Egyéb információk

A pályázat kiírója előleget nem fizet. A szolgáltatás elvégzéséért járó díj kifizetése az igazolt
teljesítést követően, számla alapján történik.

Pályázó a számlát a pályázat kiírója általi teljesítésigazolást követően nyújthatja be. A pályázat
kiírója az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a számla beérkezését követő 30 napon belül.

Gárdony, 2021. augusztus ….

Gárdony Város Önkormányzat


