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AJÁNLATKÉRÉS 
 

AZ INTERREG DANUBE TRANSANTIONAL PROGRAM KERETÉBEN 

TÁMOGATOTT INNOSCHOOL PROJEKT  

hatodik szemesztere alább részletezett külső szakértői feladatainak 

ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 
Tisztelt Ajánlatadó! 
 
Ezúton kérem fel Önt ajánlat adására a KDRIÜ Közép-dunántúli Regionális Innovációs 
Ügynökség Nonprofit Kft., mint Ajánlatkérő az alábbiakban részletezett szakértői 
feladatok elvégzésére.  
 
Ajánlatkérő tagja annak a Partnerségnek, amely sikeresen pályázott és támogatást 
nyert a „Danube Transnational Program” pályázati felhívásának második körében 
Innoschool című projektjére 2018 folyamán. 
 
1. Feladatmeghatározás 
Ajánlatkérő a DEX Innovation Centre Vezető Partner által vezetett konzorcium 
tagjaként hajtja végre a „Strengthening social innovation and entrepreneurial spirit of 
secondary schools’ students by using highly innovative Learning System” (InnoSchool) 
projektet. A projektben a KDRIÜ Nonprofit Kft., mint partner feladatai az alábbiak:  

D.T3.1.1 Methodology for organizing 2 Institutional learning workshops at the 
policy level bodies 

- Angol nyelvű szakmai útmutató készítése a D.T3.1.1 Methodology for 
organizing 2 Institutional learning workshops at the policy level bodies 
feladathoz kapcsolódóan.  

- Visszajelzések begyűjtése a partnerségtől és a dokumentum 
továbbfejlesztése a vélemények alapján.  

- A módszertani útmutató draft verziójának előzetes, valamint végleges 
dokumentum egyeztetése a beszerzővel. 

- A két szakmai workshop megvalósítása és teljeskörű lebonyolítása az 
InnoSchool projekt magyarországi ASP-jének bevonásával. A workshop 
eredményeinek kivonatként elkészítése és bemutatása a beszerzőnek. 

- Feladat elvégzésének határideje: 2021.08.31. 

http://kdriu.hu/


 
 

www.interreg-danube.eu/innoschool 
 

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, 
az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. 

 
Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI). 

D.T3.2.1 Territorial Action Plans for InnoSchool Learning System inclusion into 
curriculum in next 2 years after project ends in pre-final versions feladathoz 
kapcsolódó tevékenységek elvégzése: 

- Angol nyelvű útmutató készítése a partnerség számára helyi akció tervek 
kidolgozására. A draft verzió egyeztetése a beszerzővel. Az akció terv 
magába foglalja az alábbi tényezőket: bevonni kívánt iskolák típusa, 
kihívások, szükséges lépések, ütemezés, emberi erőforrások és 
szerepkörök, pénzügyi erőforrások. 

- A partnerség visszajelzései alapján az útmutató véglegesítése.  
- Az akció terv kidolgozásának megindítása a D.T3.1.1-hez kapcsolódó 

második szakmai workshopon. 
- A magyarországi akció terv kidolgozása a beszerzővel folytatott folyamatos 

egyeztetés eredményeként.  
- Feladat elvégzésének határideje: 2021.10.31. 

 

A D.T3.3.2 Policy Guidance for Transferability in pre-final version as an 
accompany to ILS as practical information guidance for drafting feladathoz 
kapcsolódó tevékenységek elvégzése: 

- Angol nyelvű szakmai útmutató elkészítése más régiók szakpolitikai szervei 
számára az ILS tananyag helyi adaptálására. 

- Az útmutató előkészítése és annak egyeztetése a beszerzővel. 
- A partnerség visszajelzései alapján az útmutató véglegesítése. 
- Feladat elvégzésének határideje: 2021.10.31. 

 
A feladat 2021.10.31-ig elvégzendő. 

 
A szakértőnek a Danube Transnational Program és különösen az Innoschool projekt 
kommunikációs-arculati elemeit kell használnia. Továbbá, mivel az Innoschool 
projektet részben a Magyar Kormány társfinanszírozza, ezért valamennyi anyagon 
fel kell tüntetni az alábbi mondatot is: „A projekt a Duna Transznacionális 
Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai 
Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.” (illetve angolul az 
alábbi mondatot az angol nyelvű anyagokon: „Project is co-funded by European 
Union Funds (ERDF, IPA, ENI)”).   
 
A szolgáltatás ellenértékének kifizetésére a fenti dátumokhoz kapcsolódó 
részteljesítések során, teljesítésigazolás ellenében, két részletben kerül sor. 
 
Mellékelt, illetve áttanulmányozásra javasolt dokumentumok 
Ajánlatkérő mellékeli a beadott Application Form-ot. További, a program 
végrehajtásához kapcsolódó dokumentumok a http://www.interreg-danube.eu/ 
honlapról érhetőek el. Ajánlatkérő kéri továbbá a projekt honlapja, a 
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http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/drim honlap tanulmányozását is.  
Továbbá rendelkezésre bocsátjuk az Innoschool Learning Systemhez kapcsolódó 
anyagokat, illetve az Innoschool Learning System pilot előtti kérdőívek kiértékeléseket. 
 
Bírálat 
Ajánlatkérő a beérkezett árajánlatokat belső zsűri működtetésével bírálja el és a 
legelőnyösebb (legalacsonyabb árú) Ajánlattevőt választja ki a feladatok ellátására, a 
beadástól számított legfeljebb 5 naptári napon belül. Ajánlattevőket elektronikus 
levélben értesíti az eljárás eredményéről, majd Vállalkozási Szerződést köt a 
nyertessel. 
 
Beadandó dokumentumok/feltételek  
1. Ajánlatkérő előírja, hogy a feladatok ellátására Ajánlatadó legalább 1 olyan 
szakembert jelöljön ki, aki rendelkezik megfelelő tapasztalattal és azt az ajánlat 
mellékletét képező nyilatkozattal igazolja (kizárólag a mellékelt sablon kitöltésével 
nyújtható be). 
 
2. Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlatadó rendelkezzen az ajánlat benyújtását megelőző 
3 évben, legalább 1 db, a beszerzés tárgyában végzendő tevékenységgel egyenértékű  
tevékenységet tartalmazó feladat megvalósításának referenciájával. Ajánlatadónak 
ezt nyilatkozattal kell igazolnia (kizárólag a mellékelt sablon kitöltésével nyújtható be).  
 
3. Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlatadó nyilatkozzon az ajánlattételt befolyásoló kizáró 
okokról (kizárólag a mellékelt sablon kitöltésével nyújtható be). 
 
4. Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlatadó nyilatkozzon esetleges alvállalkozói bevonásról. 
(kizárólag a mellékelt sablon kitöltésével nyújtható be).   
Ajánlatkérő lehetővé teszi alvállalkozó bevonását, figyelembe véve az Interreg Danube 
Transnational Programme által előírt feltételeket. Alvállalkozó bevonása esetén az 
Ajánlatadó és annak Alvállalkozója között megkötött vállalkozói szerződés 
(továbbiakban: Alvállalkozói szerződés) a következőknek kell, hogy megfeleljen: 

• Alvállalkozói szerződés tartalma meg kell egyezzen az Ajánlatkérő és 
Ajánlatadó között megkötött szerződés tartalmával, illetve amennyiben azok 
részfeladatára von be Alvállalkozót, úgy az Alvállalkozói szerződésben szereplő 
részfeladat leírása összhangban kell álljon a Fővállalkozói szerződésben 
foglaltakkal. 

• Az Alvállalkozói szerződében foglalt feladatok elvégzésének díjazását a 
Fővállalkozói szerződéssel transzparens módon kell megjeleníteni. 

• Alvállalkozó szerződésben foglalt fizetési feltételeknek a Fővállalkozói 
szerződésben foglaltaknak megfelelő, transzparens módon kell 
meghatározásra kerülniük.  
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5. Árajánlat beadása (nettó ár, forintban), amely a beadástól számított legalább 30 
naptári napig érvényes. Árajánlat kizárólag a mellékelt ajánlatadó sablon kitöltésével 
nyújtható be. 
 
6. Ajánlatkérő az alábbi címre kéri beadni a kért dokumentumokat, 1 eredeti 
példányban, 2021. február hónap 22. nap 16:00 óráig. 
 
KDRIÜ Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 
Bende Csaba 
projektmenedzser 
8000 Székesfehérvár 
Seregélyesi út 113. 
   
Egyebek 
Ajánlatkérő forintban szerződik és forintban fog fizetni nyertes Ajánlattevő részére. 
 
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné 
nyilvántartására.   

 
Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Application Form (pályázati adatlap)   

1. sz. melléklet: Ajánlatadó sablon (mellékleteivel) 

2. sz. melléklet: Innoschool Learning Systemhez kapcsolódó anyagok 

(kérdőívek, tanári útmutató, workshop anyagok, és a játék magyar fordítása) 

3. sz. melléklet: Innoschool Learning System pilot előtti kérdőívek kiértékelése 
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