
 

 

 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

 

 

 

Az INTERREG V-A Ausztria- Magyarország Programban megvalósuló PaNaNet+ (ATHU3) projekt 

keretében akkreditált környezeti nevelési tanárképzési programok pedagógiai szakmai 

programjainak előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos pedagógiai tevékenységekre 

 

 



AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

1) AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS FAXSZÁMA, E-MAIL CÍME: 
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság  
Címe:    9435 Sarród, Rév-kócsagvár 

Képviseli:   Kulcsárné Roth Matthaea igazgató 

Telefon:    + 36 99 537-620 

Telefax:     + 36 99 537-621 

E-mail:  fhnp@fhnp.hu 

 

2) A BESZERZÉS TÁRGYA: 
 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban FHNPI), mint projektpartner, az 

INTERREG V-A Ausztria- Magyarország Programban megvalósuló PaNaNet+ (ATHU3) projekt 

(továbbiakban Projekt) keretében vállalta azt, hogy a Nyugat-Pannóniában dolgozó 

pedagógusok részére akkreditált környezeti nevelési tanár-továbbképzési programokat 

szervez.  

Idén az FHNPI sikeresen akkreditáltatta a „Naturázzunk együtt” A környezeti nevelés 

lehetőségei Natura 2000-es területeken” című tanár-továbbképzési programját (lásd a csatolt 

mellékletek között) amelynek alapítási engedélyszáma 306/10/2021. 

Ajánlatkérő FHNPI idén szeptember második felében két alkalommal, 2021. szeptember 16-19 
és szeptember 23-26 között egy-egy harminc órás tanárképzési programot szervez a Projekt 

keretében alkalmanként 15-20 résztvevő számára. 

E képzési programok sikeres lebonyolításához keres az FHNPI alkalmas közreműködőt az alábbi 

feladatmeghatározásban részletezett feladatok elvégzésére. 

 

Feladatmeghatározás: 

 

- összesen két alkalommal, a jelen ajánlatkéréshez csatolt akkreditációs dokumentumnak 

megfelelő, 30-30 órás tanártovábbképzési program pedagógiai és szakmai tartalmának 

előkészítése (határidő: 2021. szeptember 15.). 

- összesen két alkalommal, a jelen ajánlatkéréshez csatolt akkreditációs dokumentumnak 

megfelelő, 30-30 órás tanártovábbképzési program pedagógiai és szakmai tartalmának 

irányítása, illetve tényleges megvalósítása (határidő: 2021. szeptember 30.). 
- összesen két alkalommal, a jelen ajánlatkéréshez csatolt akkreditációs dokumentumnak 

megfelelően, 30-30 órás tanártovábbképzési program keretében az egyes résztvevők 

minősítésével (záró dolgozat értékelésével) kapcsolatos teendők elvégzése (határidő: 

2021. október 31.). 

- a programok végeztével a képzési programokkal kapcsolatosan szükséges adminisztráció, 

dokumentumok elkészítése és előkészítése benyújtásra az Oktatási Hivatal Felé (határidő: 

2021. október 31.) 

- egy írott oktatási tanári kézikönyv elkészítése pdf formában, a megvalósított 

továbbképzési programok alapján minimum 30 A/4-es oldalon (határidő 2021. december 

15.). 

 
 

 

 



Megjegyzés: 

- amennyiben a kínai kórral (COVID 19) kapcsolatos korlátozások nem teszik lehetővé 

jelenléti képzés megtartását, úgy maximum két alkalommal online formában kell 

megtartani a képzési programokat legkésőbb 2021. szeptember 30-ig.  

- a képzési programok lebonyolítása során az FHNPI a nyertes vállalkozás szakértői részére 

szállást, étkezést biztosít, csakúgy, mint a lebonyolításhoz szükséges közlekedési és egyéb 

eszközöket (pl. mikrobuszok, kerékpárok, flipchart, papírok stb…). 

 

3) A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA: 

vállalkozási szerződés 

 

4) A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: 
 

2021. december 15. 

 

5) AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI: 

Összesen maximum 1 résszámla, és 1 végszámla (1 db résszámla a képzési programok 

lebonyolítása, illetve az Oktatási Hivatal Felé benyújtani szükséges záró dokumentáció 

elkészítése után, valamint 1 db végszámla a tanári kézikönyv elkészítése után) alapján. 

Az egyes számlákat a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság számára kell kiállítani. A 

Vállalkozó számlái átutalással, maximum 30 napos határidővel lesznek kiegyenlítve 

igazolt szerződésszerű teljesítés esetén 

 

6) ÁRAJÁNLAT: 

Ajánlattevő árajánlatát bruttó EUR értékben kérjük megadni, a csatolt ajánlattételi 

adatlapon feltüntetve, azon részletezve az egyes feladatokhoz rendelt várható 

munkaórák számát, és a pedagógiai szolgáltatásokhoz köthető bruttó óradíjat.  

Megjegyzés: érvénytelen az ajánlat, ha a vállalkozó által megajánlott bruttó óradíj 

forintban (az árajánlat benyújtásának napján érvényes MNB EUR/HUF árfolyam 

alapján) átszámolt értéke meghaladja az „1. melléklet a 49039-1/2012. számú 

Korm.előterjesztéshez” dokumentum 7-dik §-ának (2) bekezdésében rögzített 

pedagógiai szakértői óradíj mértékét (a mindenkori minimálbér 5,5 %-a). 

Az árajánlat ugyancsak érvénytelen, amennyiben a vállalkozónak nincsen környezeti 

nevelési tanár-továbbképzési programban elvégzett pedagógiai tevékenységéről 

legalább egy referenciája. 

 

7) AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA: 

A legkedvezőbb ajánlati ár. Amennyiben a beérkezett ajánlatok között a megajánlott 

árak terén egyezés van, Ajánlatkérő az előterjesztett referencia(ák) alapján dönt. 

 

8) HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE: 

Ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít 

 

 



9) AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 
2021. szeptember 10, 11.00 óra 

10) AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: 

A csatolt adatlap kitöltésével személyes, vagy postai úton, vagy emailen annak aláírt 

beszkennelt változatát elküldve 

 

11) AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME (POSTAI, ILLETVE SZEMÉLYES KÉZBESÍTÉS ESETÉN): 
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság  

9435 Sarród, Rév-kócsagvár 

illetve emailen történő benyújtás során az alábbi email címek valamelyikén: 

fhnp@fhnp.hu 

fersch.attila@fhnp.hu 

 

12) AZ AJÁNLAT NYELVE: 

Magyar 

 

13) AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE: 
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, Kócsagvár  

2021. szeptember 10., 11.00 óra 

14) SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA: 

2021. szeptember 10. 

15) AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA: 

2021. szeptember 6. 

16) AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MELLÉKLETEI: 

- ajánlattételi adatlap 

- a FHNPI akkreditált tanártovábbképzési programja 

17) EGYEBEK: 

- Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosultak által aláírva kell elkészíteni, és 1 eredeti példányban, 

zárt borítékban elhelyezve a 11. pontban jelzett címre, vagy emailen az eredeti aláírt 

ajánlat beszkennelt változatával kell benyújtani a fersch.attila@fhnp.hu, vagy a 

fhnp@fhnp.hu email címre. A borítékon kérjük feltüntetni: „Nem felbontandó 2021. 

szeptember 10-én 11 óráig! Ajánlat pedagógiai szolgáltatás tevékenységre” feliratot. 

- továbbá emailen történő benyújtás esetén az elektronikus levél tárgyában kérjük 

feltüntetni a „ÁRAJÁNLAT, A levél tartalma nem nyitható meg 2021. szeptember 

10-én 11 óráig!” feliratot 

- Az ajánlatok elkészítése alkalmával jelentkező kérdések felvetése és 

megválaszolása csak írásban (e-mail) történik. 



- A projekttel kapcsolatban az ajánlattétel elősegítése érdekében további 

felvilágosítás az alábbi email címen kérhető: fersch.attila@fhnp.hu  

 

18) KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK: 

- Ajánlattételi adatlap (csatolt word file) 


