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Tisztelt Pályázó !

Értesítem, hogy a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése - 2020 című, MFP-TFB/2020
kódszámú pályázati kiírásra, 2020.08.12 17:42:09 időpontban benyújtott, 3096507428 iratazonosító számon nyilvántartott pályázatának
jogosultsági ellenőrzését a Miniszterelnökség, mint Támogató megbízásából megkezdtem.

A(z) pályázatában az alábbi hiányosságo(ka)t találtam:

A beszerzendő gépjármű vonatkozásában benyújtott árajánlat tartalmilag nem megfelelő. Kérem, nyújtsa be a formailag és tartalmilag megfelelő,
az Útmutató 2020. dokumentumban foglalt feltételek szerinti árajánlatot!  A busz költségéhez tartozó árajánlat érvényességének a pályázat
benyújtásától számított legalább 120 napra kell szólnia. 2020.08.12-e a pályázat benyújtás, 2020.01.31-e az árajánlat érvényességének a vége.
Kérem, tisztázza. Az árajánlat nem tartalmazza a busz árát (a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét, a kiadási tétel nettó összegét, a
felszámított ÁFA-t és bruttó összegét)   A pályázat 2020.08.12. napján lett benyújtva. Az árajánlat érvényességének a vége 2020.10.31. Az
érvényességi időnek a pályázat benyújtásától számítva legalább 120 napig érvényesnek kell lennie.  A pályázatírás költségeihez tartozó
árajánlaton nem szerepel cégszerű aláírás, pecsét, az áfa összege. 

A gépjárműnek alkalmasnak kell lennie mozgásában korlátozott, kerekesszéket használó utasok biztonságos szállítására, ennek megfelelően
alkalmasnak kell lennie minimum egy elektromos kerekesszék szállítására, valamint rámpával vagy emelőszerkezettel kell rendelkeznie. Ezen
kitételek a műszaki leírásban nem kerültek megemlítésre. Kérem, nyújtsa be a kibővített műszaki leírást. 

A pályázat 3. pontja alapján a 2020. év elején létrehozott falugondnoki szolgálathoz elengedhetetlen lenne a kisbusz. Jelenleg rendelkezik
falubusszal vagy tanyabusszal kérdésre igen válasz került megadásra. Kérem, oldja fel az ellentmondást. 
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Nem megfelelő tétel:
Hivatkozási
azonosító

Tétel megnevezése Mennyiség Mértékegység Az árajánlatot
kiállító adószáma

Indokolás

0101 Busz beszerzés 1 db 11954879214
0101 Regisztrációs adó 1 db 11954879214
0101 Üzembehelyezés 1 db 11954879214
0101 Egyéb költségek 1 db 11954879214
0101 Pályázatírás 1 db 56200557134

Kérem, hogy a fent jelölt hiányosságokat a jelen levél kézhezvételét követő naptól számított 6 napon belül pótolni szíveskedjék.
Válaszát kérem az elektronikus benyújtást lehetővé tevő felületen keresztül, a "Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése"
menüpontból indítható, "Hiánypótlás (Támogatási kérelem/Pályázat)" tárgyú beadványként benyújtani.

Tájékoztatom, hogy a határidő a központi elektronikus szolgáltató rendszer által visszaigazolt iratkézhezvételt követő naptól veszi kezdetét.
(Amennyiben az irat átvételének visszaigazolása az elküldés napját követő 3 napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek
tekintem.)

A határidő akkor tekinthető megtartottnak, ha a hiánypótlási beadvány határidőn belül elektronikusan benyújtásra kerül.

A hiánypótlási felhívással kapcsolatos további eljárásrendi információk a vonatkozó pályázati kiírásban meghatározott Útmutatóban találhatóak.

Felhívom figyelmét, hogy hiánypótlásra kizárólag egy alkalommal van lehetőség, és ha a hiánypótlási felhívásnak a fenti határidőn belül nem tesz
eleget, úgy a(z) pályázata az eddig benyújtott dokumentumok alapján kerül elbírálásra.

Köszönöm együttműködését.

Budapest, 2020.08.20

Magyar Államkincstár


