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Címzett részére 

 

Tárgy:  Árajánlatkérés 

 

Tisztelt Címzett! 

 

Ezúton szeretnénk árajánlatot kérni belső képzés megtartására az eDigiStars (DTP3-730-1.2 kódszámú) 

projekt keretében.  

- A képzést az INNOSKART Nonprofit Kft. szakmai kollégáinak kell megtartani 2021. december 20-ig; 

- A képzés témája igazodik a projekt D.T3.3.1 Territorial LABEL system set-up and Mini-Action plans 

prepared for the Pilot nevű feladatához, és azt a célt szolgálja, hogy felkészítse a munkatársakat arra 

a feladatra, hogy támogassák a munkáltatókban kialakítandó bizalmat a projekt LABEL pilot-ja iránt. A 

pilot eredményeképpen digitális készségfejlesztő tanúsítványt fognak kapni a programba bevont 

célcsoport tagok (munkavállalók vagy álláskeresők), akik várhatóan elhelyezkednek majd a célzott 

munkaadóknál. 

 

Kérjük, hogy az árajánlatot a csatolt minta kitöltésével szíveskedjenek megadni, legkésőbb 2021. november 

24-ig elektronikusan (e-mailen). A kitöltött, cégszerűen aláírt és szkennelt ajánlatot az innoskart@innoskart.hu 

címre várjuk, az e-mail tárgyában az „ajánlat belső képzés tartására az eDigiStars DTP3-730-1.2 kódszámú 

projekt keretében” megnevezéssel. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a tervezett belső képzés a Duna Transznacionális Program keretében, európai uniós 

források támogatásával valósul meg, az alábbi kötelező érvényű feltételek és alapelvek mellett: 

- eljárás típusa: egyajánlatos beszerzési eljárás; 

- összeférhetetlenség: az ajánlatkérő és az ajánlattevő között nem lehet sem gazdasági, sem rokoni 

közvetlen vagy közvetett kapcsolat, nem állhat fenn közöttük gazdasági érdek; 

- a verseny átláthatósága és tisztasága: a beszerzési eljárásnak nyilvánosnak és átláthatónak kell lennie; 

- piaci árnak való megfelelés: az árajánlatnak potenciális gazdasági szereplőtől kell érkeznie, továbbá az 

árajánlatban szereplő árnak az adott szolgáltatás szokásos árával összhangban kell lennie;  

- értékelési szempontrendszer: a megrendelésről szóló döntés a legalacsonyabb ár, illetve legjobb ár-

érték elve alapján történik, figyelembe véve a piacon elérhető árszínvonalat is; 

- bírálat: az árajánlatokat az ajánlatkérő hivatalos képviselője és projektmenedzsere értékeli és hozza 

meg a döntést; 

- döntés és szerződéskötés: tekintettel a becsült érték nagyságára, a nyertes ajánlattevővel nem kerül 

sor vállalkozási szerződés kötésére, az ajánlatkérő megrendelő útján szerzi be a képzést; 

- becsült érték: a tervezett eszközök becsült piaci értéke nettó 400 €;  

 

Székesfehérvár, 2021. november 18. 

Köszönettel,  

 

……………………………………………. 

Beséné Szaplonczay Orsolya ügyvezető  

http://www.innoskart.digital/
mailto:innoskart@innoskart.hu


 

 

ÁRAJÁNLAT 
 
Ajánlatkérő: INNOSKART Nonprofit Kft. 
Web: www.innoskart.digital 

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Móricz Zs. u. 14. 
Adószám: 14507092-2-07 
Cégjegyzékszám: 07-09-015353 
Elérhetőségei (e-
mail, telefon): 

szaplonczay.orsolya@innoskart.hu; 
+36-20-989-22-98 

 
Ajánlattevő:  ………………………………… 
Web: …………….. 

Székhely: …………………… 
Adószám: ……………………… 
Cégjegyzékszám: ……………………… 
Képviselő: ……………………… 
Elérhetőségei: …………………………. 

 
Köszönjük megkeresésüket, mely alapján az alábbi árajánlatot nyújtjuk Önöknek: 
Az ajánlat tárgya: „Belső képzés tartása az eDigiStars DTP3-730-1.2 kódszámú projekt keretében.” 
Az egyösszegű vállalási díj nettó …………………… Ft + 27 % ÁFA, azaz ………… forint + …….. Ft ÁFA, bruttó ………… forint. 
 

Részfeladat 
Egységár 

(Ft) 
Mennyiség 

(db) 
Nettó ár 

(Ft) 
ÁFA (Ft) 

Bruttó ár 
(Ft) 

Egynapos intenzív belső képzés tartása   1    

 
A nyújtott szolgáltatásnak meg kell felelnie a vonatkozó Európai Uniós szabályoknak és irányelveknek. 
 
Az árajánlat érvényessége: 90 nap 
 
A(z) <cégnév>, mint ajánlattevő képviseletében nyilatkozom, hogy Társaságunk az ajánlat tárgyát képező szolgáltatás 
végzésére jogosult, tevékenységei között egyebek mellett az alábbi releváns tevékenységek találhatóak meg: 
 
TEÁOR '08: ……………………………………. 
Hatályos: ……………………………………….. 
 
 
Dátum: ……………………………………………, 2020. ……………………………. 
 
 
PH: 

Ajánlattevő képviseletében: 
 
 
 

................................................. 
<hivatalos képviselő> 

<beosztás>  
 

http://www.innoskart./
mailto:pinter@innoskart.hu

