
Ajánlattételi felhívás 
 
Tárgy: kompetencia tréningek lebonyolítása a Co-AGE című, ATHU123 

számú projekt keretében 

Ajánlatkérő neve:  Soproni Evangélikus Egyházközség 

Ajánlatkérő címe:  9400 Sopron, Színház utca 27. 

Ajánlatkérő képviselője: dr. Tóth Károly igazgató lelkész és Stinner Dávid felügyelő 

Ajánlatkérő kapcsolattartója: Dr. Krisch András gyűjteményvezető, Tel.: (36) 30 2238256 

E-mail: interreg.sopron@gmail.com 

 
Tisztelt Címzett! 
 
Tájékoztatom, hogy a Soproni Evangélikus Egyházközség, mint Projektpartner támogatást 
nyert az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program keretében benyújtott pályázatának 
megvalósításához. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával valósul 
meg. A projekt címe: Institutionelle Zusammenarbeit für die Förderung von altersfreundlichen 
und fürsorgenden Gemeinschaften / Intézményi együttműködés idősbarát és gondoskodó 
közösségek támogatására. A projekt rövid címe: Co-AGE, azonosító száma ATHU123. A 
projektről további információ a www.coage.eu holnapon található. 
 
A projekt megvalósításának jelen fázisában kompetencia tréningek lebonyolítására keresünk 
alkalmas árajánlatadókat az alábbiakban részletezett feladatokra. 
  
Az ajánlatok a legalacsonyabb összegű (mindösszesen ajánlati árra vonatkozó) bruttó 
ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján kerülnek értékelésre. Az ajánlatban egyösszegű 
ajánlati árat kérünk szerepeltetni a mellékelt minta alapján. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a 
szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi díjat és költséget. 
 
Beszerzés tárgya, mennyisége: 
 
Kompetencia tréningek lebonyolítása az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Programban 
megvalósuló Co-AGE rövid című, ATHU123 azonosító számú projekt keretében: 

– alapszíntű számítástechnikai ismeretek (MS Office, különösen Word használat), 
internet-biztonsággal kapcsolatos ismeretek, kommunikációs platformok (pl. 
Facebook, Viber és Skype) használatának oktatása az öt pilot településen (Ágfalva, 
Fertőszentmiklós, Harka, Lövő, Sopron) élő idősek számára; 

– pilot településenként 10 alkalommal, alkalmanként kb. 3 óra időtartamban, 
tervezetten heti kétszer;  

– az oktatás feltételeinek biztosítása: oktató, a résztvevők számának megfelelő 
helyiség, számítástechnikai eszközök; 

– az oktatási alkalmakon jelenléti ív vezetése, 
– a rendezvény fotódokumentációjának elkészítése (min. 10 fotó/alkalom). 

 
Kérem, hogy a fentiekben részletezett feladatok ellátására a mellékelt Ajánlattételi adatlap 
kitöltésével árajánlatot adni szíveskedjen (a nettó ár, az Áfa és a bruttó ár feltüntetésével). 
Az ajánlattételi határidő: 2022. május 27. 16.00 óra 

http://www.coage.eu/


 
Az ajánlat benyújtásának módja: az ajánlatokat a csatolt excel fájl (Árazótábla Co-AGE 
ATHU123 Kompetencia tréningek) egyes munkalapjai sárga színnel kiemelt celláinak 
kitöltésével, szerkeszthető xlsx, továbbá aláírva pdf formátumban, e-mailen legyenek szívesek 
eljuttatni az interreg.sopron@gmail.com elektronikus postacímre. Felhívom figyelmét, hogy 
az excel fájl egyéb cellái nem szerkeszthető, védett cellák, tehát kizárólag a sárgával kiemelt 
cellák kitöltése szükséges! 
 
Az ajánlat benyújtásának címe: 
Jelen beszerzési eljárás keretében az ajánlatok benyújtása kizárólag elektronikus úton 
lehetséges. 
Az ajánlatokat a következő elektronikus postacímre kérjük benyújtani: 
interreg.sopron@gmail.com 
 
A szerződés meghatározása: kompetencia tréningek lebonyolítása vállalkozási szerződés 
keretében. 
  
A teljesítés megkezdésének várható ideje: 2022. június 
 
Kizáró okok: 
Az Ajánlatkérő előírja, hogy jelen eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és 
alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi 
kizáró okok bármelyike fennáll: 

1. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, 
vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, 
vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

2. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét, adószámát felfüggesztették; 
3. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye 
szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére 
halasztást kapott; 

4. az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis 
adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát 
veszélyezteti. 

 
Mellékletek: 
Ajánlattételi excel fájl 

 
Kelt: Sopron, 2022. május 20. 

 
 

dr. Tóth Károly 
igazgató lelkész 

s.k.  

Stinner Dávid 
felügyelő 

s.k. 
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