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I. ELŐZMÉNYEK
Az Alsóújlak Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Társadalmi
Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok
- lokális színterek című, TÁMOP-6.1.2-11/1 kódszámú pályázati felhívásra.
A projekt címe:
„Tegyél többet az egészségedért” – programsorozat Alsóújlakon
Projekt száma:
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1083
Projekt időtartama:
 2013. szeptember 01 - 2014. augusztus 31.
PROJEKT BEMUTATÁSA
A magyar lakosság egészségi állapota mind a környező országokhoz viszonyítva, mind
az európai országok tekintetében igen kedvezőtlen.
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jól-lét állapota, és nem csupán a betegség
vagy fogyatékosság hiánya (WHO). A lehető legoptimálisabb szintű testi és lelki egészség
egyike

az

alapvető

emberi

jogoknak.

Meghatározza

az

egyes

emberek

életét,

életminőségét éppúgy, mint a társadalom jövedelemtermelő képességét, ezért a
hatékony egészségnevelés, egészségfejlesztés jelentősége a fejlett társadalmakban
egyre

jobban

felértékelődik,

a

versenyképes

munkaerő

biztosításának

egyik

tényezőjeként is.
A magyar munkaerő versenyképességét javítja, ha javul az egyének általános jól léte,
vagyis életminősége, egészségi állapota. Ezt a javulást az egyének és helyi közösségek
szintjén az a szemléletváltozás segíti elő, melyben az egészségtudatosság egyre nagyobb
szerepet kap a mindennapi döntésekben. A különböző színtereken elindított, jól tervezett
életmód programok olyan közösségi mintát teremtenek, melyek fenntartható módon
szemléletváltozást eredményeznek.
Alsóújlak Község Önkormányzat TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1083 projektjének az a
célja, hogy az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi
értékek elterjedését ösztönözze, hozzájáruljon az egészségfejlesztést segítő
közösségi programok megvalósulásához, és az életminőség javításához.
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II. Az ajánlatkérő adatai:
a) Az ajánlatkérő neve: Alsóújlak Község Önkormányzata
 Az ajánlatkérő címe: 9842 Alsóújlak Csurgó utca 15/a

E-mail cím: hivatal@alsoujlak.hu
 Kapcsolattartó: Németh Tibor polgármester
III. Az ajánlatkérés tárgya, mennyisége:


„Tegyél többet az egészségedért” – programsorozat Alsóújlakon
című, és TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1083 számú projektben a következő
sporteszközök beszerzése:
Sporteszközök
megnevezés

Mennyiség

IV. Az ajánlatok kötelező tartalmi elemei:


A sporteszközökre vonatkozó leírás, valamint a sporteszközök egységára.

V. Az ajánlattevővel kapcsolatos elvárások:
 Figyelembe veszi a TÁMOP-6.1.2.-11/1 pályázati útmutató előírásait.
VI. A szerződéssel és az ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos általános
információk
a) Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel vállalkozási szerződést kíván kötni.
b) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2013. december ??
c) A teljesítés időszaka:
 Kezdő dátum: 2013. december ??
 Teljesítési időszak: 2013. december 11 - 2013. ??
d) A teljesítés helye:
 Alsóújlak Község Önkormányzata, 9842 Alsóújlak Csurgó utca 15/a

4

e) Az ajánlatkérő az igazolt teljesítés ellenértékének kifizetését a teljesítési igazolás
ellenében, átutalással, 15 (?) banki napon belül teljesíti a Vállalkozó számlájára.
Előleg fizetése nem lehetséges.
VII. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:
a)

Az ajánlattevő által benyújtott árajánlatának összege.

VIII. Az ajánlat benyújtása:
a) Az ajánlat benyújtásának helye:
b) Alsóújlak Község Önkormányzata (9842 Alsóújlak Csurgó utca 15/a)
c) Az ajánlat benyújtásának határideje: 2013. december ??
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ÁRAJÁNLAT MINTA
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1083
1. Ajánlattevő adatai:
Szervezet/vállalkozó megnevezése:
Képviselő:
Cím:
Adószám:

2. Ajánlattétel tárgya, mennyisége:

3. Sporteszközökre vonatkozó leírás:

4. Sporteszközök áregysége, árajánlat teljes összege:

Dátum,

aláírás
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