
  

1 

 

Tárgy: Ajánlatkérés PROSPERA c. PGI05987 azonosítószámú projekt keretében 

 

Tisztelt Ajánlatadó!  

Cégünk, az EDC Debrecen Nonprofit Kft. (4031 Debrecen, Széchenyi utca 31.), mint Ajánlatkérő nevében kérem, 

hogy az INTERREG EUROPE 2014-2020 program keretében megvalósuló „PROmoting Sustainable development and 

regional attractiveness through PERi-urban Areas” (PROSPERA) című, PGI05897 azonosító számú projekt 

vonatkozásában Local Action Plan elkészítéséhez szükséges távérzékelési és adatfeldolgozási, illetve elemzési 

feladatok ellátása tárgyban a mellékelt Ajánlattételi adatlap kitöltésével és aláírásával, valamint részünkre 

legkésőbb 2021.06.18. 15:00 óráig történő visszaküldésével tegyék meg ajánlatukat az alábbi szolgáltatás 

nyújtására: 

 

I. Általános feladatleírás: 

Vállalkozó feladata az EDC Debrecen Nonprofit Kft-nek (Megrendelő) az INTERREG PROSPERA c. PGI05897 az.sz. 

projektben kidolgozandó Local Action Plan elkészítéséhez szükséges, alábbi GIS adatbázis építéshez kapcsolódó 

tevékenységek: 

1. Légi lézerszkennelt adatok és digitális ortofotók biztosítása kijelölt városperemi mintaterületekről 

2. Térinformatikai adatbázis kiépítése a távérzékelt adatok feldolgozásával 

3. A külterület-belterület beépítettség-változásának, környezeti állapotának vizsgálata idősoros 

műholdfelvételek feldolgozásával 

A mintaterületek lehatárolását és a részletes feladatleírást az Ajánlatkérő levél 1. sz. melléklete tartalmazza.  

 

II. Teljesítési határidő és számlázási feltételek: 

Az Ajánlatkérő mellékletében szereplő részfeladatok teljes dokumentációjának átadási határideje: 2021.10.29. 

Az átadott dokumentációt a Megrendelő ellenőrzi, értékeli, majd elfogadást követően teljesítésigazolást ad ki. A 

teljesítésigazolás kiadása után Vállalkozó jogosult számla kiállítására. 

III. További kritériumok: 

a) A Vállalkozóval szembeni elvárások: 

− megfelelő szakmai háttérrel rendelkezik a feladat professzionális elvégzéséhez; 

− megfelelő szakmai stábbal rendelkezik ahhoz, hogy a feladat határidőre történő elvégzése biztosított 

legyen. 

b) Az ajánlatot a jelen ajánlatkérés mellékletét képező „Ajánlattételi adatlap” kitöltésével szükséges megadni, 

az abban szereplő adatok hiánytalan megadásával: 

− az ajánlattevő megnevezése, elérhetősége, aláírása; 

− az ajánlat kiállításának dátuma;  

− az ajánlati ár az egységár, mennyiség, nettó ár, ÁFA és bruttó ár feltüntetésével. 

 

Ajánlattétel formája: postán vagy személyesen, lezárt borítékban átadva (cím: 4031 Debrecen, Széchenyi u. 31.) a 

csatolt melléklet (Ajánlattételi adatlap) szerint. 
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Ajánlat érvényessége: 60 nap. 

 

Ajánlattételi határidő: 2021.06.18. 15:00 óráig 

 

Debrecen, 2021.06.08. 

 










