
GINOP-221es konstrukcióhoz 
  
From: Gazdaságfejlesztés (NGM) [mailto:gazdasagfejlesztes@ngm.gov.hu]  

Sent: Thursday, January 12, 2017 4:26 PM 
To: Németh Olga 

Subject: Kérdés eszközök/szolgáltatások/anyagok beszerzésével kapcsolatosan 
  
Tisztelt Németh Olga! 
  
Levelét köszönettel megkaptam. 
  
Tájékoztatom, hogy jelen konstrukcióhoz elegendő az 1 db teljes mértékben megfelelő árajánlat, 
azonban bekérhető a plusz kettő árajánlat is a piaci ár ellenőrzés végett. 
  
Felmerülő egyéb kérdéseivel kapcsolatban továbbra is forduljon bizalommal Ügyfélszolgálatunkhoz. 
  
Tisztelettel 
  
  

 

VÁLYI-NAGY KRISZTINA 
ÜGYFÉLKAPCSOLATI REFERENS 

 
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT 
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 
H – 1139 BUDAPEST, VÁCI ÚT 83. 

 TEL.: +36 1 896 6666 
FAX:  +36 1 465 8503 
E-MAIL: gazdasagfejlesztes@ngm.gov.hu 
www.szechenyi2020.hu  

 
 

  
Ügyfélszolgálati Jogi Nyilatkozat 

From: Németh Olga [mailto:nemeth.olga@gmf.u-szeged.hu] 

Sent: Friday, January 06, 2017 12:26 PM 

To: Gazdaságfejlesztés (NGM) 

Subject: RE: Kérdés eszközök/szolgáltatások/anyagok beszerzésével kapcsolatosan 

 Tisztelt Vályi-Nagy Krisztina! 

 Köszönöm a válaszát. 

A projekt már a magvalósítási időszakban folyik. Jelen esetben a  számla alátámasztásához 

nem biztos, hogy lesz 3 db érvényes árajánlat, annak ellenére, hogy az első kiírást 

érvénytelenítjük, új kiírást indítunk és nagyon valószínű, hogy nem fog 3 érvényes árajánlat 

érkezni, ez esetben hogyan szerezhetjük be szabályosan a mérleget a k+f feladat 

megvalósításához? 

 A segítségét előre is köszönöm, üdvözlettel: 

Németh Olga 
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 From: Gazdaságfejlesztés (NGM) [mailto:gazdasagfejlesztes@ngm.gov.hu] 

Sent: Friday, January 06, 2017 9:24 AM 

To: Németh Olga 

Subject: Kérdés eszközök/szolgáltatások/anyagok beszerzésével kapcsolatosan 

 Tisztelt Németh Olga! 

 Levelét köszönettel megkaptuk. 

 Tájékoztatom, hogy minden a felhívás 6/b pontjában felsorolt  költségtétel alátámasztására 1 

db érvényes helyzet – és piacfelmérésben részt vevő által kiállított tájékoztatás, vagy ajánlat 

csatolása szükséges. 

 Felhívom figyelmét, hogy amennyiben az 1 db, érvényes helyzet – és piacfelmérésben részt 

vevő által kiállított tájékoztatás, vagy ajánlat nem támasztja alá megfelelően a költség 

realitását, abban az esetben a Támogató hiánypótlási felhívás keretében további legfeljebb 2 

db érvényes, egymástól független tájékoztatás, vagy ajánlat bekérését írhatja elő. 

 Amennyiben hazai kereskedőtől nem tudják beszerezni a három árajánlatot, úgy külföldi 

árajánlat is elfogadható (magyar nyelvű fordítás csatolása szükséges). Amennyiben nem 

tudnak ugyanolyan típusú eszközről árajánlatot kérni, abban az esetben funkciójában azonos, 

műszaki paramétereiben hasonló eszközre vonatkozó árajánlat is elfogadható. 

 Felmerülő egyéb kérdéseivel kapcsolatban továbbra is forduljon bizalommal 

Ügyfélszolgálatunkhoz. 

 Tisztelettel 

  

VÁLYI-NAGY KRISZTINA 

ÜGYFÉLKAPCSOLATI REFERENS 

 
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK 

VÉGREHAJTÁSÁÉRT 

FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 

H – 1139 BUDAPEST, VÁCI ÚT 83. 

 
TEL.: +36 1 896 6666 

FAX:  +36 1 465 8503 

E-MAIL: gazdasagfejlesztes@ngm.gov.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 
 

  

From: Németh Olga [mailto:nemeth.olga@gmf.u-szeged.hu] 

Sent: Thursday, January 05, 2017 4:04 PM 

To: Gazdaságfejlesztés (NGM) 
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Cc: Erzsébet Csányi 

Subject: RE: Kérdés eszközök/szolgáltatások/anyagok beszerzésével kapcsolatosan 

  

Tisztelt Ügyfélszolgálat! 

  

Egy mérleg beszerzésének kapcsán szeretném a segítségüket kérni, a 3 db érvényes árajánlat 

biztosításának témakörében: 

  

A GINOP 232 K+F feladat megvalósításához 1 db félmikro -mérleg, antisztatizálóval 

felszerelve , és további specifikációkat részletesen  megadva  WEBRA kiírásra került. 

Beérkezett 3 db árajánlat amelyet a szakmai vezető szakmailag értékelt, a szakmai értékelés 

alapján a három ajánlatból egy db ajánlat felel meg a kiírás minden specifikációjának/ 

szempontjának, a többi részben teljesíti az elvárt specifikációkat. A szakmai vezető a kutatási 

feladat teljesítéséhez kizárólag a specifikációban megadott részletezésnek teljes körűen 

megfelelő mérleggel tudja a szakmai eredményt teljesíteni. 

  

Az lenne a kérdésem, hogy ez esetben mi a teendőnk?   

Hogyan tudjuk a beszerzést szabályosan teljesíteni?   

A segítséget előre is köszönöm, üdvözlettel: 

  

Németh Olga 

projektmenedzser 


