Közbeszerzési tanácsadás,
pályázatfigyelés és ajánlat
összeállítás

Rólunk
A Prime Tendering Kft. fő profilja, minőségi és cégre szabott közbeszerzési pályázatfigyelési
és pályázatírási szolgáltatás nyújtása a közbeszerzési pályázatokon indulni kívánó társaságok
részére. Küldetésünk, hogy szolgáltatásaink eredményeként az Ön cége is részesülhessen az évi
több száz milliárd Forint összértékű megrendelésekből, amelynek érdekében szolgáltatásaink
lefedik a közbeszerzési pályázati folyamat minden elemét.
Tanácsadóink 2009 óta foglalkoznak közbeszerzésekkel, mind ajánlatkérői, mind ajánlattevői
oldalon, melynek köszönhetően ügyfeleinknek a pályázatfigyelésen túl, a pályázatok
elkészítésében is teljes körű, közbeszerzési segítséget tudunk nyújtani.

Miért válasszon minket?
A teljes közbeszerzési pályázati folyamatot támogatjuk;
Pályázatfigyelési szolgáltatásunk naprakész, és az Ön igényeire szabott;
A pályázatok kategorizálását a közbeszerzési piacot naprakészen ismerő közbeszerzési
szakemberek végzik;
Ingyenes próbaidőszakot biztosítunk;
Megvizsgáljuk, hogy az Ön által kiválasztott pályázatban foglalt feltételeknek megfelele cége;
Vállaljuk a pályázat összeállítását, illetve a teljes ajánlattételi folyamat támogatását
ügyfeleink egyedi igényei szerint;
Prémium ügyfeleink technikai helpdesk mellett közbeszerzési szakmai
ügyfélszolgálatunk szolgáltatásait is igénybe vehetik;
Fel éves és éves előfizetés esetén rendkívül kedvező csomagárakat biztosítunk.
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Személyes
konzultáció
Amennyiben
szeretné megtudni, hogy cége alkalmas-e a közbeszerzéseken való indulásra,
szeretne több információt megtudni a közbeszerzésekről,
a bennük rejlő üzleti lehetőségekről,
a kezdeti lépésekről,
az ajánlattétel folyamatáról,
vagy csak kérdése lenne valamely eljárással kapcsolatban, amely hosszabb beszélgetést
igényel,
jelzése esetén felvesszük Önnel a kapcsolatot, és a megfelelő időpont egyeztetése után,
személyesen is felteheti kérdéseit szakembereinknek.
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Pályázatfigyelés,
ingyenes kipróbálási lehetőséggel
Pályázatfigyelési szolgáltatásunk keretében kétnapi rendszerességgel juttatjuk el Önöknek a
megjelenő közbeszerzési felhívások közül személyre szabottan azon pályázatok listáját,
amelyek megfelelnek az Önök által megadott keresési kritériumoknak. Ennek köszönhetően Ön
időben értesülhet minden, az Ön számára releváns témában megjelenő kiírásról, továbbá csak
azon pályázatokról kap értesítést, melyeken valóban fontosak lehetnek az Ön számára.

Alap
1 főkategória
2 alkalmassági vizsgálat havonta

Prémium
3 főkategória
1 óra tanácsadás havonta
korlátlan alkalmassági vizsgálat
hozzáférés archív pályázatokhoz

6000 Ft/hó

9000 Ft/hó

30.000 Ft/félév

45.000 Ft/félév

50.000 Ft/év

80.000 Ft/év

Személyre szabott pályázatfigyelésünk olyan szakemberek végzik, akik nem csupán kivonatot
készítenek az egyes pályázatok tartalmából, hanem szakmai ismereteiket felhasználva,
kifejezetten az Ön számára releváns információkat emelik ki.

Nem kérjük Öntől, hogy azonnal rendeljen meg egy szolgáltatást, amellyel kapcsolatban
nem biztos, hogy valóban előreviheti cége életét. Amennyiben először csak szeretné
megismerni rendszerünk, illetve az általunk nyújtott szolgáltatást, jelentkezzen PRÓBA
pályázatfigyelésünkre, melynek használatával ideiglenesen INGYENESEN hozzáférhet
rendszerünkhöz, kiismerheti használatát, és felfedezheti előnyeit.

A szolgáltatást az alábbi elérhetőségeken rendelheti meg:
www.kozbeszerzesipalyazatok.hu/palyazatfigyeles
Megrendelés telefonon: 06-30-271-5593
Megrendelés e-mailen: info@kozbeszerzesipalyazatok.hu
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Alkalmasság vizsgálata
Minden közbeszerzési kiírásnak tartalmazni kell legalább egy gazdasági/pénzügyi, illetve
legalább egy műszaki/szakmai alkalmassági feltételt, amelyeknek való megfelelés alap
követelménye a pályázaton való indulásnak.

Egyik legjelentősebb szolgáltatásunk, hogy ingyenesen elvégezzük az Ön által kiválasztott
pályázat alkalmassági vizsgálatát, aminek eredményeképpen megállapítjuk, hogy Társaságuk
képes-e elindulni az adott kiíráson.

Amennyiben van olyan pályázat, amellyel kapcsolatban szeretné megvizsgáltatni
alkalmasságát, kérem, az elérhetőségeink valamelyikén keresztül jelezze azt felénk.
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Pályázatírás
Amennyiben cégének alkalmassága megerősítést nyer egy
pályázat vonatkozásban, vállaljuk a pályázat összeállítását,
illetve a teljes ajánlattételi folyamat támogatását ügyfeleink
egyedi igényei szerint. Az egyes kiírások különbözősége miatt,
minden pályázat egyedi munkabefektetést igényel, aminek
köszönhetően nehezen lehet általános árat meghatározni.
Ennek köszönhetően üzletfeleinkkel óradíjas elszámolásra
szerződünk le, amelynek köszönhetően Önnek kizárólag annyi
munkadíjjal kell számolnia, amennyi időbe valóban került az
adott pályázat összeállítása.
Közbeszerzési
szakértőink
2009 óta foglalkoznak
közbeszerzési tanácsadással, mind ajánlatkérői, mind
ajánlattevői oldalon, melynek köszönhetően cégünk garanciát
vállal a benyújtott pályázat közbeszerzési szempontú
érvényességére.
A feladatok részletesen:
A. Az ajánlat összeállításának támogatása Megbízó igényei szerint:
általános közbeszerzési jogi tanácsadás,
a benyújtandó ajánlat, hiánypótlás közbeszerzési szempontú ellenőrzése,
rendelkezésre állás telefonon, e-mailen, személyes egyeztetés biztosítása megbízó
igényei szerint.
B. Az ajánlat teljes körű összeállítása: az ajánlattételhez kapcsolódó valamennyi dokumentum
elkészítése, az ajánlattevő képviselete az egyes eljárási cselekmények során.
C. Teljes körű jogi képviselet a jogorvoslati eljárásban.
D. Közbeszerzési piackutatás: megadott tárgyú közbeszerzési eljárások előzményeinek vizsgálata a
közhiteles nyilvántartásokból elérhető adatok alapján (korábbi közbeszerzési eljárások nyertesei,
nyertes ajánlati ár, szerződéses feltételek).

Az ajánlattételhez kapcsolódó közbeszerzési tanácsadási szolgáltatásainkat
óradíjas elszámolás keretében nyújtjuk, nettó 12.000 Ft + ÁFA/óra
megbízási díjon.
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