
 

 

 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program - ATHU003 - PaNaNet+ projekt 
keretében  

 

Akkreditált közös környezeti nevelési továbbképzés keretfeltételeinek biztosítása 



AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

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 
Telefon:    + 36 99 537-620 
Telefax:     + 36 99 537-621 
E-mail:  fhnp@fhnp.hu 
 

2) KIINDULÁSI HELYZET: 
 
A PaNaNet hálózat és projekt egyik célkitűzése a határtérség környezeti nevelési 
tevékenységeinek továbbfejlesztése elsősorban képzések és a hozzájuk kapcsolódó 
eszközbeszerzések segítségével. 
 
Jelen beszerzés keretében megvalósuló akkreditált továbbképzés lebonyolításához 
már 2017-ben megvalósult a képzés technikai támogatását megalapozó 
eszközbeszerzés, melynek keretében optikai eszközök, valamint kerékpárok kerültek 
beszerzésre. A képzés a 2020-as évre került betervezésre azonban a COVID-19 
járvány következtében elhalasztásra került a 2021-es évre. 
A képzés akkreditációját a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 2021-ben szerezte 
meg. 
 
A TEVÉKENYSÉG CÉLJAI: 
 
A célcsoport specifikus továbbképzés során olyan elméleti, gyakorlati, speciális 
ismeretek átadása és elsajátítása történik, amelyeket később a továbbképzések 
résztvevői napi tevékenységük során a tanulók környezettudatos magatartásának, 
illetve természeti élményszerzésének formálásában alkalmazni tudnak. Az 
alkalmazott háttéranyagok és a gyakorlati helyszínek a PaNaNet térség egy-egy 
természeti és kulturális értékéhez kapcsolódnak. 

 
3) A BESZERZÉS TÁRGYA: 

 
Az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program - ATHU003 - PaNaNet+ 
(„Fenntartható természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása Nyugat-
Pannónia védett természeti területeinek hálózatában”) projekt keretében 
„Akkreditált közös környezeti nevelési továbbképzés keretfeltételeinek biztosítása” 
az alábbi feladat-meghatározás szerint: 

 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK: 

 
- a képzés helye: a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területe azon 

belül is elsősorban Sarród és Sopron térsége, 
- a képzés időtartama: 2 x 4 nap (két külön alkalommal történő szervezés), 



- a képzés tervezett időpontjai: 2021.09.16-19. és 2021.09. 23-26., 
- a képzésen résztvevők száma: kb. 25 fő / alkalom résztvevőkkel és előadókkal együtt, 
- a képzés nyelve: magyar 

 
A KÉPZÉS KERETFELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA AZ ALÁBBIAK SZERINT: 

 
- 2 alkalommal 3 éjszakára 10 db 2 ágyas és 5 db egyágyas szoba biztosítása reggelivel 

kb. 25 fő részére (összesen 6 éjszaka), 
- a résztvevők számára napi főétkezések biztosítása: kétfogásos ebéd és vacsora a 

képzés során, összesen 2 alkalommal 4 ebéd és 3 vacsora kb. 25 fő részére (összesen 
8 ebéd és 6 vacsora), 

- képzési naponként 2 db kávészünet (összesen 16 kávészünet): ásványvíz, kávé és 
aprósütemény biztosítása 25 fő részére, 

- transzfer biztosítása: képzési naponként (8 napon) 25 fő szállítására alkalmas busz 
vagy kisbuszok biztosítása (várható napi távolság 100-150 km), 

- a képzés résztvevőinek galléros, gombos projektlogóval nyomott póló az előzetesen 
leadott méretlista szerint (50 db) 

- projektlogóval nyomott, a képzés szellemiségéhez illeszkedő arculatú, fűzött 
jegyzetnapló. (100 db) 

 
AZ AJÁNLATKÉRŐ BIZTOSÍTJA, IDŐBEN JELZI: 

- az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program, valamint a PaNaNet+ projekt 
arculati elemeit, nyilvánossági előírásait, 

- a részletes képzési programot, étkezések időpontját és helyét, 
- résztvevők létszámát, szobabeosztását, 
- résztvevők esetleges ételallergiáját, 
- 50 db póló méretek szerinti megosztását, 
- a képzés helyszíneit, ott az étkezéshez a bútorzatot. 

 
4) A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA: 

Vállalkozási szerződés 
 

5) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE: 
A szerződés aláírásától folyamatosan, legkésőbb 2021. szeptember 30-ig.  
 

6) AZ AJÁNLATI ÁR ÉS AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI: 
Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat nettó ajánlati ár + ÁFA formában, megadva a bruttó 
ajánlati ár összegét is, EUR-ban meghatározva kell megadnia a mellékelt 
„Ajánlattételi adatlap” hiánytalan kitöltésével.  
 
A nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás alapján, állíthat 
ki 1 db végszámlát. 
 
A Vállalkozó által kibocsátott számla tartalmára és formájára a mindenkor hatályos 
számviteli jogszabályok rendelkezései az irányadók. A számla kiállítása és kifizetése 
EUR-ban történik.  



A számlákon fel kell tűntetni a program és projekt azonosító adatait (Interreg V-A 
Ausztria-Magyarország Program – ATHU003 – PaNaNet+ projekt). 
 
Az ellenszolgáltatás teljesítése a számla benyújtását követően 30 napon belül 
átutalás útján történik. 
 

7) AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI: 
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a mindösszesen bruttó ajánlati ár alapján. 

 
8) HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE: 

Ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. 
 

9) AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 
2021. szeptember 8. 14 óra  
 

10) AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: 
Az Ajánlattételi adatlapot aláírás után személyesen vagy postai úton 1 eredeti 
példányban, vagy beszkennelve e-mailen legkésőbb 2021. szeptember 8. 14 óráig 
szíveskedjen eljuttatni az alábbiak szerint: 

  
 Személyes, illetve postai úton történő benyújtás esetén: 

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
9435 Sarród, Rév Kócsagvár 
 
Elektronikus úton történő benyújtás esetén: 
email: fhnp@fhnp.hu 

 
A borítékon, illetve az e-mail tárgyában kérjük a következő szöveget megadni: 
„Ajánlat – Akkreditált közös környezeti nevelési továbbképzés keretfeltételeinek 
biztosítása. A melléklet 2021.09.08. 14.00 óra előtt nem nyitható meg.” 

 
11) AZ AJÁNLAT FELBONTÁSÁNAK HELYE ÉS IDEJE: 

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
9435 Sarród, Rév Kócsagvár 
2021. szeptember 8. 14:00 
 

12) AZ AJÁNLAT NYELVE: 
Magyar 
 

13) A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA: 
2021. szeptember 9. 

 
14) EGYEBEK: 

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

- Ajánlattételi határidő után benyújtott árajánlat érvénytelennek minősül. 



- Ajánlattevők az Adatlap kitöltése szerint nyilatkoznak arról, hogy az ajánlattételi 
felhívás tárgyát képező szolgáltatás(ok) nyújtására jogosultak. 

- Ajánlattevőknek az Adatlapon nyilatkozniuk kell arról, hogy a teljesítésbe 
alvállalkozót igénybe fognak-e venni. Amennyiben igen a nyertes Ajánlattevőnek 
a szerződés teljesítése során biztosítania kell a transzparenciát a bevont 
alvállalkozói szerződések tartalmára, összegére és kifizetésére vonatkozóan. Ezen 
dokumentumokat Ajánlatkérő kérésére az Ajánlattevőnek biztosítania kell. Ezen 
felül a nyertes Ajánlattevőnek, az Ajánlatkérő kérése esetén, a szerződés 
teljesítésével egyidejűleg, egy olyan dokumentumot is készítenie kell, melyből 
megállapíthatóak az egyes részfeladatok értékei a teljesítés teljes összegén belül. 

- Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap. 
- Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és a dokumentáció átvételével 

kapcsolatban felmerülő összes költséget az Ajánlattevőnek kell viselnie. 
- A projekttel kapcsolatban az ajánlattétel elősegítése érdekében további 

felvilágosítás az alábbi email címeken kérhető: zsidy.akos@fhnp.hu 
 

15) KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK: 
- Ajánlattételi adatlap 


