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Javasolt finanszírozási lehetőség

Köszönjük, hogy az M27 ABSOLVO Consulting ajánlatot tehet Révfülöp
Nagyközség Önkormányzata részére a tervezett projekt pályázati
dokumentációjának kidolgozására.

Projektterv: csapadékvíz-elvezető hálózat  fejlesztése és bővítése.

A KDOP-4.1.1/E kódszámú pályázati konstrukciót ajánljuk.
– A pályázat keretében Megvalósíthatósági Tanulmány kidolgozása
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– A pályázat keretében Megvalósíthatósági Tanulmány kidolgozása
szükséges.

– A Tanulmány műszaki részéhez és a változatelemzéshez szükséges
szakmai részek elkészítését jelen ajánlat nem tartalmazza, annak
elkészítése a tervező feladata.

– A projekt megvalósítására nyújtható támogatás mértéke 90%.
– A megvalósításra nyújtható támogatás összege 20-150 millió Ft

Jelen árajánlat, Megvalósíthatósági tanulmányra vonatkozó sora előzetesnek
tekinthető, a korábbi kiírásra alapozott. A végleges kiírás ismeretében az ajánlat
némileg módosulhat, de nagyságrendileg nem fog eltérni a jelenlegitől.



Szükséges tevékenységek, 
javasolt végrehajtási sorrend

Tevékenység

1. Egyeztetés a projekt tartalmáról, tájékoztatás a kötelezettségvállalásokról, szükséges engedélyek 
beszerzéséről, a specifikus előírások betartásáról, esélyek vizsgálata az előzetes pontszámok kiszámításával
Projektfejlesztés tanácsadó segítségével ; a szakmai részek egyeztetése az Ügyfél által javasolt tervezővel, 
mérnökkel illetve a pályázatot kiíró szervezettel
Kommunikáció: személyesen, telefonon.  Max. háromszori utazás a fejlesztés helyszínére.

2. Szükséges adatbekérő dokumentumok, csatolandó mellékletek listájának összeállítása, tanulmányhoz 
szükséges információk bekérése e-mailben

3. Ügyfél által megküldött anyagok feldolgozása;
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Szükséges kiegészítésekről, fogalmakról való egyeztetés e-mailben és telefonon

4. Pályázati dokumentációhoz kapcsolódó adatlapok, mellékletek kitöltése;
Költségvetés kialakításában való tanácsadás e-mailben és telefonon
További mellékletek, pl. árajánlatok beszerzésében, ellenőrzésében, összehasonlításában való részvétel, 
módosítási javaslatok megfogalmazása e-mailben és telefonon

5. Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. A tanulmány műszaki részét és a változatelemzést jelen ajánlatunk 
nem tartalmazza, ehhez a tervező szaktudása szükséges.

6. Végleges dokumentációk minőségbiztosítása tanácsadó bevonásával

7. Ügyfél jóváhagyása után a pályázati dokumentáció aláíratása

8. Pályázati dokumentáció benyújtásához kapcsolódó adminisztratív teendők elvégzése (fénymásolás, 
nyomtatás, CD-írás, egyéb adminisztratív teendők, postázás)

9. A hiánypótló levél alapján az összes módosítandó pályázati dokumentáció összeállítása, leadása



Szolgáltatásunk díjazása -1/2

Cégünk minden egyes szolgáltatási tevékenysége esetében időráfordítások 
alapján becsült tanácsadási díjjal számol.

Amennyiben pályázati forrás bevonásáról van szó, osztozunk Ügyfeleinkkel a 
forrásbevonás kockázatában, így kedvezményes tanácsadói díjakkal számolunk, 
a pályázati támogatás megítélése esetén pedig ún. sikerdíjat számítunk még fel.

Jelen projekt vonatkozásában a tanácsadási díjak:
– Pályázati dokumentáció elkészítésének díja nettó 400 000 Ft + ÁFA
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– Pályázati dokumentáció elkészítésének díja nettó 400 000 Ft + ÁFA
– Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének díja nettó 600 000 Ft + ÁFA

Szeretnénk felhívni az Önök figyelmét, hogy a Tanulmány elkészítésének költsége 
a pályázatban elszámolható, így annak díjai a költségvetésbe beépítésre 
kerülhetnek



Szolgáltatásunk díjazása -2/2

Ügyfeleink számára megítélt forrás esetén sikerdíjat számítunk fel, 
amelynek mértékét az alábbi táblázat részletesen tartalmazza.

Felhívjuk figyelmüket, hogy sikerdíjaink nem tartalmazzák a pályázatok 
utógondozásával, elszámolásával kapcsolatos teendőket, azonban 
Önök az M27 ABSOLVO ezen szolgáltatásait is igénybe vehetik. Erről,
ha kívánják, tudunk részletes tájékoztatást küldeni.
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Elnyert támogatás összege Sikerdíj aránya 
(az elnyert támogatási összegre 

vetítve)  

0 – 20 millió Ft-ig nettó 5%, de legalább nettó 100 000 Ft  

20 – 50 millió Ft-ig nettó 4%, de legalább nettó 1 400 000 Ft  

50 – 150 millió Ft-ig nettó 3%, de legalább nettó 2 500 000 Ft  

150 – 400 millió Ft-ig nettó 2%, de legalább nettó 6 000 000 Ft  



Garanciák, számlázás

Cégünk által összeállított pályázati dokumentációkra formai garanciát 
vállalunk.

– Abban az esetben, ha az általunk elkészített pályázati dokumentációt formai hibák 
vagy az M27 ABSOLVO hibájából késedelmes leadás miatt utasítják el, úgy 
Megbízónk részére visszatérítjük a megfizetett tanácsadási díjat.

Fejlett ügyfélkapcsolati (CRM) rendszerünk biztosítja, hogy projektjében 
minden határidőre megtörténjen és Önt eközben a lehető legkisebb mértékben 
terheljük!
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terheljük!

Megbízónknak lehetősége van a tanácsadási díjat két részletben kifizetni:
– az első részletet a megbízási szerződés aláírását követő 8 munkanapon belül,
– a fennmaradó részt pedig a pályázati dokumentáció benyújtását követő 8 

munkanapon belül.

Ügyfelünk részére megítélt források esetén a sikerdíj a támogatásról szóló 
hivatalos tájékoztatást követő 8 munkanapon belül fizetendő.



Miért éppen mi?

Aktív szerepvállalás a projekttervezéstől a megvalósításon át a 
projektzárásig

Innovatív, komplex megoldások

Átlátható folyamatok, tervezhető díjazás

Magasan kvalifikált tanácsadók, szakértők 
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Magasan kvalifikált tanácsadók, szakértők 
és projektmenedzserek

Ügyfeleinkkel nem a pályázat sikerére,
hanem pénzügyileg megvalósítható konstrukció, 
projekt kidolgozására szerződünk

Garancia a szolgáltatás minőségéért



Néhány példa referenciáink közül

Csapadékvíz-elvezető rendszerek fejlesztése Budaörs Önkormányzata
Hévízgyörk Önkormányzata

Épületenergetikai fejlesztések Fülöpszállás Önkormányzata

Szennyvízelvezetés és tisztítás Gödöllő Önkormányzata, 
Baja Önkormányzata, 
Alsónémedi Önkormányzata

Belterületi utak fejlesztése Vértesszőlős Község Önkormányzata
Bugyi Nagyközség Önkormányzata

Szociális és egészségügyi alapellátás fejlesztése Bajna Önkormányzata
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Honlapunkon bővebben tájékozódhat referenciáinkról:
http://www.m27absolvo.hu/referenciaink/

Az árajánlat 2011. június 10-ig érvényes. Kovács Nóra
nora.kovacs@m27.hu

Rózsaszentmárton Önkormányzata

Falumegújítás Csány Önkormányzata
Vértesszőlős Önkormányzata

Közoktatás fejlesztése Bugyi Önkormányzata,
Piarista Rend Magyar Tartománya

Közoktatási, egészségügyi szakmai programok Ócsa Önkormányzata
Kiskőrös Önkormányzata
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