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1) AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS FAXSZÁMA, E-MAIL CÍME: 
 
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság  
Címe:   9435 Sarród, Rév-Kócsagvár 
Képviseli: Kulcsárné Róth Matthaea Margit igazgató 
Telefon: + 36 99 537-620 
Telefax:  + 36 99 537-621 
E-mail:  fhnp@fhnp.hu 
 

2) A PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA 
Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban megvalósuló ESD 
Duna/Dunaj (Education for Sustainable Development in the Szigetköz-Žitný Ostrov region) 
című, SKHU/1902/4.1/025 azonosító számú projekt Vezető kedvezményezettje a Fertő-Hanság 
Nemzeti Park Igazgatóság. 
Az „Európa legnagyobb szárazföldi deltáját” magában foglaló Szigetköz és Žitný ostrov (Sziget-
köz-Csallóköz) térsége természeti adottságai szerint egységes táj, melynek kialakulása hasonló 
okokra, a Duna tájformáló szerepére vezethető vissza. A határ mindkét oldalán összetett ág-
rendszerrel szabdalt térség hasonló kockázatokkal és problémákkal néz szembe, illetve védett 
területeik közelsége egyaránt indokolttá teszi a térségben a természetvédelmi tevékenységek 
összehangolását. 
Felismerve, hogy megfelelő környezeti nevelési és szemléletformálási tevékenységek nélkül 
hosszú távon nem lehetnek hatékonyak a természetvédelmi törekvéseik, illetve kihasználva a 
Szigetköz Natúrpark 2018. évi létrehozásával járó lendületet az együttműködő partnerek úgy 
döntöttek, hogy a sikeres természetvédelem előfeltételeként a fenntartható fejlődéssel kap-
csolatos környezeti nevelésre helyezik a hangsúlyt. 
Következésképpen a projekt célja a határon átnyúló környezeti nevelési programok kiterjesz-
tése egyrészt a célcsoportok kiszélesítése által (óvodások, tanárok, nyugdíjasok és hátrányos 
helyzetűek bevonásával), másrészt az együttműködő intézmények kapacitásfejlesztése által, 
amely egyaránt lehetővé teszi a környezeti nevelési tevékenységek résztvevői számának növe-
lését, illetve a nyújtott szolgáltatások minőségének javítását. 
A határon átnyúló együttműködés szintjének növelése céljából a partnerek 5 határon átnyúló 
terméket és szolgáltatást fejlesztenek (mobil interaktív kiállítások, ill. továbbfejlesztett öko-
mobil flották), 209 határon átnyúló rendezvényt valósítanak meg csaknem 2 336 magyar és 
szlovák részvevő közreműködésével. Továbbá a határ mindkét oldalán megvalósul kapacitás-
fejlesztés, Somorján a „Duna Somorja környékén” c. állandó kiállítás és foglalkoztató kialakítá-
sával, Lipóton a Gombócos Természetvédelmi Központ kisléptékű korszerűsítésével, melyek 
mindegyike a térségi környezeti nevelési tevékenységek helyszínéül szolgálnak. 
 
A projekt kezdő dátuma: 2021. június 1. 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. május 31. 

 
3) A BESZERZÉS TÁRGYA: 

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban megvalósuló ESD 
Duna/Dunaj (Education for Sustainable Development in the Szigetköz-Žitný Ostrov region) 
című, SKHU/1902/4.1/025 azonosító számú projekt egyes kommunikációs feladatainak ellá-
tása az alábbiak szerint: 
 
3.1. Projektindító sajtótájékoztató 
Projektindító sajtótájékoztató megszervezése és lebonyolítása 20 résztvevővel, tervezetten 
2021 szeptemberében. Az Ajánlatadó feladatait képezik különösen: 
- meghívó és sajtóközlemény összeállítása magyar és szlovák nyelven az Interreg V-A Szlová-

kia-Magyarország Együttműködési Program arculati előírásai, valamint a hatályos Visibility 
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guide (https://www.skhu.eu/faq/communication) vonatkozó rendelkezései alapján (elekt-
ronikusan), továbbá annak megküldése a releváns helyi és regionális média részére, 

- a rendezvény során jelenléti ív vezetése, 
- catering biztosítása: a rendezvényen büfé (szendvics, ásványvíz, kávé) biztosítása 20 fő ré-

szére, 
- a rendezvény fotódokumentációjának elkészítése (min. 20 fotó), 
- a rendezvény sajtókövetése a rendezvényt követő 7. naptári napig bezáróan, a rendezvény-

nyel kapcsolatosan megjelent online, papír alapú és képi híradások összegyűjtése, média-
tükör készítése. 

 
3.2. Projektzáró esemény 
Nyilvános projektzáró esemény megszervezése és lebonyolítása 40 résztvevővel, tervezetten 
2023 májusában. Az Ajánlatadó feladatait képezik különösen: 
- meghívó és program összeállítása magyar és szlovák nyelven az Interreg V-A Szlovákia-Ma-

gyarország Együttműködési Program arculati előírásai, valamint a hatályos Visibility guide 
(https://www.skhu.eu/faq/communication) vonatkozó rendelkezései alapján, továbbá 
azok kiküldése a projektpartnerekkel egyeztetett címzetti listára, 

- résztvevők előzetes regisztrációja, a beérkezett regisztrációk alapján regisztrációs lista ké-
szítése, 

- sajtóközlemény összeállítása magyar, szlovák és angol nyelven az Interreg V-A Szlovákia-
Magyarország Együttműködési Program arculati előírásai, valamint a hatályos Visibility 
guide (https://www.skhu.eu/faq/communication) vonatkozó rendelkezései alapján (elekt-
ronikusan), továbbá annak megküldése a releváns helyi és regionális média részére, 

- a rendezvény lebonyolítása a program alapján, 
- a rendezvény során jelenléti ív vezetése, 
- a rendezvény teljes időtartamára magyar-szlovák, szlovák-magyar szinkrontolmácsolás és 

az ehhez szükséges tolmácstechnika biztosítása, 
- a rendezvény társalgási szünetében büfé (kávé és frissítő), valamint hideg büféebéd bizto-

sítása 40 fő részére, 
- a rendezvény fotódokumentációjának elkészítése (min. 20 fotó), 
- a rendezvény sajtókövetése a rendezvényt követő 7. naptári napig bezáróan, a rendezvény-

nyel kapcsolatosan megjelent online, papír alapú és képi híradások összegyűjtése, média-
tükör készítése. 

 
Az Ajánlatkérő biztosítja: 
- a rendezvények helyszínét a projekt megvalósítási területén, a Szigetközben, Ajánlatadóval 

előzetesen egyeztetve (tervezett helyszín: FUTURA Interaktív Természettudományi Él-
ményközpont, 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 142.), 

- a rendezvényekkel kapcsolatos háttér-információkat (meghívandó VIP személyek, sajtóköz-
leményhez szükséges adatok stb.). 

 
4) A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA: 

Vállalkozási szerződés 

 

5) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ: 

A 3.1. feladat tekintetében 2021. szeptember 31. 

A 3.2. feladat tekintetében 2023. május 31. 

 

6) AZ AJÁNLATI ÁR ÉS AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI: 

Az Ajánlattevőknek az ajánlati árat nettó ajánlati ár + ÁFA formában, EUR-ban meghatározva 

kell megadniuk a mellékelt „Ajánlattételi adatlap” hiánytalan kitöltésével. 

https://www.skhu.eu/faq/communication
https://www.skhu.eu/faq/communication
https://www.skhu.eu/faq/communication
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A nyertes Ajánlattevő a munkák teljes körű elvégzését követően az Ajánlatkérő által kiállított 

teljesítésigazolás alapján nyújthat be rendezvényenként egy-egy számlát. A számla átutalással 

30 napos határidővel kerül kiegyenlítésre igazolt szerződésszerű teljesítés esetén. 

 

7) AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA: 

Összességében legelőnyösebb ajánlat (legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a megadott 

bruttó ajánlati ár alapján). 

 

8) HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE: 

Ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. 

 

9) AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 
2021. augusztus 3. 12.00 óra 

10) AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: 

Az ajánlatokat 1 eredeti aláírt példányban postán, vagy személyesen zárt borítékban, vagy 

aláírás után beszkennelve e-mailen legkésőbb 2021. augusztus 3. 12:00 óráig szíveskedjen 

eljuttatni az alábbi címünkre:  

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 

9435 Sarród, Rév Kócsagvár 

e-mail: fhnp@fhnp.hu  

 

A postán vagy személyesen benyújtott ajánlatok esetében a borítékon fel kell tüntetni az 

„Ajánlat - ESD Duna/Dunaj, SKHU/1902/4.1/025 projekt egyes kommunikációs feladatainak 

ellátása", valamint a "Nem felbontható 2021. augusztus 3. 12.00 óráig” szöveget. 

 

Az e-mailen benyújtott ajánlatok esetében pedig a következő szöveget kell elhelyezni a 

tárgyban: „Ajánlat - ESD Duna/Dunaj, SKHU/1902/4.1/025 projekt egyes kommunikációs fel-

adatainak ellátása - az elektronikus levél csatolmánya 2021. augusztus 3. 12:00 óráig nem 

nyitható meg”. 

 

11) AZ AJÁNLAT NYELVE: 

Magyar 

 

12) AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE: 

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, Kócsagvár 
2021. augusztus 3. 12.00 óra 

13) SZERZŐDÉSKÖTÉS / MEGRENDELÉS TERVEZETT IDŐPONTJA: 

2021. augusztus 5. 

14) AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA: 

2021. július 27. 

 

15) EGYEBEK: 

- Az árajánlatot az ajánlattételi felhívás mellékleteként megküldött „Ajánlattételi adatlap” 
kitöltésével kérjük elkészíteni.  

mailto:fhnp@fhnp.hu
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- A projekttel kapcsolatban az ajánlattétel elősegítése érdekében további felvilágosítás az 

alábbi email címen kérhető: kovacs.hajdu.katalin@fhnp.hu  

 

16) KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK: 

- Ajánlattételi adatlap 

- Ajánlattevői nyilatkozat 

- Átláthatósági nyilatkozat 

mailto:kovacs.hajdu.katalin@fhnp.hu

