
A „Kiskorúak jogellenes külföldre vitelének megakadályozása” c. projektet a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem a BBA-2.4.2-2015-00003 számú támogatási szerződés alapján hajtja végre. 

Ajánlattételi felhívás 

Kiskorúak jogellenes külföldre vitelének megakadályozása c. projektben  képzés 

megtartásához szükséges szálláshely és étkezés árajánlat kérése.  

A Belső Biztonsági Alap 2014-2016. évi Munkaprogramja terhére a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Rendészettudományi Karának Határrendészeti Tanszéke a „Kiskorúak jogellenes 
külföldre vitelének megakadályozása” elnevezésű projekt keretében képzést szervez a 
rendőrség hivatásos állományú tagjai számára. Hat alkalommal, alkalmanként 40 fő részére 
tartunk 5 napos képzést, melyhez megfelelő oktatási helyiséget és a résztvevők számára 
szálláshelyet keresünk. 

Fentiek alapján kérem szíves árajánlatukat az alábbi időpontokra: 

 2017. szeptember 18-22. (40 fő, 5 éjszaka) 

 2017. november 13-17. (40 fő, 5 éjszaka) 

 2017. november 20-24. (40 fő, 5 éjszaka) 

 2017. november 27-december 01. (40 fő, 5 éjszaka) 

 2018. január 08-12. (40 fő, 5 éjszaka) 

 2018. január 15-20. (40 fő, 5 éjszaka) 

Ajánlatkérésünk kiterjed a képzéshez szükséges teremigényre is, melyhez kérjük, hogy 40 fő 
oktatására alkalmas, projektorral felszerelt legyen és lehetőség szerint az oktató részére 
internetkapcsolattal rendelkezzen. 

Amennyiben van rá lehetőség, az oktatás ideje alatt étkezési lehetőséget is igényelnének a 
résztvevők és oktatóik, ez esetben kérem ajánlattételükben erre is térjenek ki, milyen árban 
tudnak biztosítani ellátást (reggeli, ebéd, vacsora). 

 

A fenti feltételeknek megfelelő ajánlatok közül a legalacsonyabb árú kerül kiválasztásra. Az 
ajánlati ár a piaci árakkal összevetve ne legyen indokolatlanul magas és ne haladja meg a 
projekt költségvetésében az Irányító Hatóság által erre biztosított keretet. Ha a szempontok 
bármelyikénél a közreműködő a validációs követelményt nem teljesíti, nem alkalmas. 
Amennyiben a szempontrendszerben két jelentkező azonos pontszámot ér el, az 
alacsonyabb árat ajánló nyer, ha az ár is azonos, akkor az, aki az ajánlatot hamarabb 
benyújtotta. 
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Az árajánlatot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudomány Kar Határrendészeti 
Tanszék vezetőjének (Dr. habil Varga János ny. hőr. ezredes) címezve, az 
RTK_Hatarrendeszeti_Tanszek@uni-nke.hu email címre, elektronikusan, „BBA242 Képzés 
árajánlat” tárgyú levélként kell benyújtani. 

Az ajánlatokat 3 fős szakmai bizottság bírálja el.  

Az ajánlat benyújtási határideje: 2017. május 17. 16:00 

Az ajánlatok elbírálását követően minden pályázó írásban (email) értesítésre kerül. 

Az ajánlatok benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség. 

Az ajánlatkérést követően külön felkérés után kerül sor a szerződés megkötésére. Az 
ajánlatkérő az eljárás nyertesével szerződést köt.  

 Részletesebb felvilágosítást Oláh Norbertné, a projekt szakmai asszisztense ad az 
Olah.Norbertne@uni-nke.hu email címen. 

 

2017. május 05.  

  
Dr. habil Varga János ny. hőr. ezredes s. k. 

tanszékvezető habilitált docens 
projekt szakmai vezető 
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