
 
Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 

P O L G Á R M E S T E R E 

2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715 

e-mail: mogyorod@mogyorod.hu 

Iktatási szám: 3904-10/2019 Tárgy: WIFI4EU pályázat keretében 

megvalósítandó ingyenes wifi 

hozzáférési pontok kiépítése és 

üzemeltetésére ajánlatkérés 

Ügyintéző: Tenki Péter 

                     0670/903-62-22 

 

 

 
 

Tisztelt Kivitelező! 

 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/030093-040325 számú 

támogatási megállapodás szerint támogatást nyert a „WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi 

közösségekben történő előmozdítása” elnevezésű intézkedés végrehajtására. Az intézkedés 

megvalósításához keressük partnerünket, aki vállalja a támogatási megállapodás mellékletei 

szerint, a WIFI4EU pályázattal kapcsolatos egyéb műszaki információk, a helyszínek ismerete 

alapján minél több helyszínen kivitelezni, beüzemelni, a szükséges nyilvánossági, 

adatszolgáltatási és egyéb követelményeket biztosítani, majd a fenntartási időszakban 

üzemeltetni a hálózatot. 

Árajánlatban szerepeltetendő nyilatkozatok: 

a) ajánlatadó azonosító adatai 

b) ajánlatot aláíró személy nyilatkozattételi jogáról (képviseleti jogáról) igazolás, 

c) köztartozásmentes adózói nyilvántartásban szereplésről nyilatkozat, 

d) kivitelezési díj (átalánydíjas, bruttó összeg), 

1) pályázati forrásból megvalósítandó kivitelezési helyszínek száma (nem az 

accesspointok száma), 

2) kivitelezési helyszínenként a telepítendő eszközök típusa, azonosító adatai és 

főbb jellemzőik, darabszámuk, 

3) kivitelezési helyszínenként elvégzendő kivitelezési feladatok, mennyiségek és 

díjak (külön feltüntetve azon tételeket, amelyek a pályázati forrásból nem 

finanszírozhatóak) 

e) üzemeltetési díj (bruttó összeg és időszak megjelölés), 

f) kivitelezés tervezett kezdésének és befejezésének időpontja.  

 

A kivitelezés teljesítésének és a támogatás kifizetési igény benyújtásának határideje:  
2020. július hónapja. 

Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2020. január 30. 9:00 óra 

Az ajánlattétel benyújtásának módja: az ajánlat benyújtható elektronikusan 

(mogyorod@mogyorod.hu email címre, illetve ePapíron (https://epapir.gov.hu/) 

vagy személyesen a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal Titkárságán.  

mailto:mogyorod@mogyorod.hu
mailto:mogyorod@mogyorod.hu
https://epapir.gov.hu/


Az ajánlatok elbírálásának határideje: 2020. február 28.  

 

Az ajánlatkéréshez csatolt dokumentumok:  
1.  a WIFI4EU pályázattal kapcsolatos egyéb műszaki információk (elérhetősége:   

https://cloud.mogyorod.hu/index.php/s/jToPFNSRqPXg68x  

2. Pályázati felhívás: https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/wifi4eu-2019-1_hu.pdf.pdf  

3. szerződés minta a hivatkozott és teljesítendő mellékletekkel:  

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/hu_tamogatasi_megallapodas_0.pdf  

 

Tájékoztatom, hogy eredménytelen a jelen beszerzési eljárás, ha a megkeresett ajánlattevők: 

a) nem nyújtottak be ajánlatot (nincs ajánlat), 

b) csak az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtottak be ajánlatot, 

c) az ajánlattevők egyike sem felel meg maradéktalanul az ajánlati felhívásban foglalt 

feltételeknek, 

d) nettó 1 millió forint feletti ajánlat beszerzés esetén legalább három érdemben elbírálható 

ajánlat nem érkezik határidőre. 

e) A WIFI4EU pályázattal kapcsolatos egyéb műszaki információk megnevezésű 

dokumentumban megjelölt helyszínek nem mindegyikére kell ajánlatot tenni, de kiemelt 

helyszínek:  

i. kültéri: „Fő tér” (lehetséges helyszínek: Dózsa György út cukrászda 

oldala, Rózsa utca 2-4. előtt, Fóti út buszmegállók), Új egészségház előtt 

lévő téren (Fóti út és Béke utca kereszteződése), Mogyoród HÉV 

állomás területén,  

ii. beltéri: Grossics Gyula Sportcsarnok (lelátó és folyosó); 

f) Az eszközök elhelyezéséhez közös helyszíni bejárást biztosítunk 2019. november 12. 

napján 9 órától. Az egyes ajánlatadók által feltett kérdésekre vonatkozó válaszokat a 

kérdéssel együtt minden ajánlatadónak megküldünk. 

g) Az ajánlattételi határidőig az ajánlatadó az ajánlatát korlátlan számban módosíthatja 

vagy visszavonhatja. 

h) A kivitelezés költségeinek megtérítésére a WiFi4EU-2019 pályázat előírásai szerint, a 

támogatóhoz a kivitelező által benyújtott igény alapján kerül sor. Az üzemeltetés és a 

pályázati forrásból nem finanszírozható költségeket Mogyoród Nagyközség 

Önkormányzata saját forrásból biztosítja. 

 

Az ajánlatkérő neve:  Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 

Címe: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. 

Adószáma: 15730514-2-13 

Fizetési számlája: 11600006-00000000-80747897 

Képviselő: Paulovics Géza polgármester 

 

Kapcsolattartó neve: Tenki Péter 

Telefon/fax szám: 06-70/903-62-22, e-mail cím: tenki.peter@mogyorod.hu      
 

Tájékoztatom továbbá, hogy az ajánlattételi felhívás nem jár szerződéskötési kötelezettséggel 

az ajánlatkérő számára. 

 

Mogyoród, 2019. október 7. 

 

Tisztelettel: 

Paulovics Géza 

polgármester 
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