
 

 

 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Programban megvalósuló 
NEduNET című, ATHU113 azonosító számú projekt keretében  

 

Fiataloknak szóló ötnapos tábor 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) PROJEKT BEMUTATÁSA, ÉS JELEN BESZERZÉSI ELJÁRÁS FŐ CÉLKITŰZÉSEI, ELVÁRÁSAI: 
 
A Neusiedler See - Seewinkel / Fertő-Hanság határon átnyúló nemzeti park 25 éves 
együttműködésre tekinthet vissza. Eközben számos projektet valósítottak meg 
sikeresen a kutatás, a turizmus és az oktatás területén. Ugyanakkor az egységes 
természeti tér gondolata még nem rögzült a regionális lakosság fejében. Az ezt a 
hiátust pótló, határon átnyúló belső és külső oktatási hálózatnak növelnie kell az 
egyetlen természetes tér tudatosságát, hogy az élőhely-megőrző és javító 
intézkedések könnyebben elfogadtathatóak legyenek. A történelmileg és ökológiailag 
értékes élőhelyek megőrzése vonzó környezetet biztosít a helyi lakosság számára is. A 
különböző szinteken (regionális iskolák, oktatók, regionális lakosság és stratégiai 
partnerek) végzett tudatosságnövelő tevékenységek növelik a megértést és 
hozzájárulnak a közös természeti tér megőrzéséhez a jövő nemzedékei számára. Az 
Illmitz-i Információs központ képezi a hálózaton belüli összehangolt oktatási 
tevékenységek alapját és központját. Ezen kívül egy háromnyelvű kiállítás könnyíti meg 
az infrastruktúra közös használatát. Ezt kiegészítve Balfon jön létre az egyetlen, a Fertő-
tó nyugati partján működő nemzeti parki oktatási létesítmény. A Csárdakapu 
természetvédelmi őrszolgálati és környezeti nevelési központ mindkét nemzeti park 
alkalmazottainak közös bázisa lesz. Ezen kívül határon átnyúló környezeti nevelési 
tevékenységet is folytatnak majd itt. Ezzel egyidejűleg megteremtik a közös területi 
felügyelet és a közös természetvédelem jogi és szervezeti kereteit. E program sikeres 
megvalósítása a nemzeti park igazgatóságok együttműködését új szintre emeli. 
 
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, mint a fent megnevezett projektben 
résztvevő projektpartner, speciális helyzetű gyepterületek kisléptékű 
gyeprekonstrukciós munkálatait kívánja elvégezni 16-25 év közötti fiatalok határon 
átnyúló együttműködésében, egy ötnapos tábor keretében. Ajánlatkérő a jelen 
beszerzési eljárás keretében az ötnapos tábor keretfeltételeinek biztosítására keres 
szakértő vállalkozót. 

 
3) A BESZERZÉS TÁRGYA: 

 
Az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Programban megvalósuló, NEduNET 
(„Környezeti nevelési és természetvédelmi őrszolgálati hálózat kialakítása a határon 
átnyúló nemzeti parkban”) című, ATHU113 azonosító számú projekt keretében 



„Fiataloknak szóló ötnapos tábor keretfeltételeinek biztosítása” az alábbi feladat-
meghatározás szerint: 

 
Általános információk: 

- a tábor helye: a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területe azon 
belül is elsősorban Sopron - Tómalom, Fertő-táj, Hanság, 

- a tábor tervezett időpontja: 2021. szeptember 20-24., 
- a táborban résztvevők tervezett létszáma: 30 fő egyetemi hallgató. 

 
A tábor keretfeltételeinek biztosítása az alábbiak szerint: 

- 3-4 ágyas szobák biztosítása reggelivel 30 fő részére (összesen 4 éjszaka), 
- a résztvevők számára 5 napon hideg ebéd csomag biztosítása (2 szendvics, 

gyümölcs, gyümölcslé és csokoládé), 
- a résztvevők számára 4 napon meleg kétfogásos vacsora biztosítása, 
- transzfer biztosítása: 30 fő szállítása busszal 5 napon a szállás és a terepi helyszín 

között (várható napi gépjármű futás kb. 100-150 km), 
- a tábor résztvevőinek egy-egy, projektlogóval és az Ajánlatkérő logójával 

nyomott sima rövidujjú pamutpóló biztosítása. 
 

Az Ajánlatkérő biztosítja, időben jelzi: 
- a részletes programot, transzferek időpontját és helyét, 
- résztvevők pontos létszámát, szobabeosztását, 
- résztvevők esetleges ételallergiáját, 
- a pólók elkészítéséhez szükséges logókat, 
- 30 db póló méretek szerinti megosztását.  

 
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, NEduNET rövid című, ATHU113 azonosító számú 
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 15. 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 15. 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 – Fiataloknak szóló ötnapos tábor keretfeltételeinek biztosítása. A melléklet 
2021.09.15. 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 15. 14:30 
 

12) AZ AJÁNLAT NYELVE: 
Magyar 
 

13) A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA: 
2021. szeptember 15. 

 
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 


