
 

 

Tárgy: ÁRAJÁNLAT KÉRÉS MENTOROK SZUPERVÍZIÓJÁRA 

Az Interreg V-A Slovakia-Hungary Crossborder Cooperation Programme RE-BOOT: Social 

Service & Network Development for Elderly című, SKHU/1802/3.1/053 azonosító számú 

projektje keretében 

 

Tisztelt Ajánlattevő! 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület a RE-BOOT: Social Service & Network 

Development for Elderly című projektje keretében árajánlatot kér az alábbiakban részletezett 

szupervízió szolgáltatásokra: 

- Cél: a munkaerőpiacon/szociális szférában tevékenykedő, frissen képzett, gyakorlati 

tapasztalattal nem rendelkező mentorok szupervíziója. A mentorok szakmai 

tevékenysége megkezdéséhez szükséges szupervízió (tanácsadás) biztosítása hat 

hónapon keresztül, többek között: 

o burn-out megelőzése 

o együttműködés fejlesztése 

o kommunikáció javítása 

o szakmai személyiség fejlesztés önreflektív tanulással 

o mentor saját mentálhigiénéjének megérzése, fejlesztése 

o elakadások, dilemmák kezelése 

o konfliktus kezelés 

- A szupervízióban részesülő mentorok tervezett létszáma: 6 fő.  

- A résztvevők a szociális szférában dolgozó, munkaerő-piaci szakmai tapasztalatokkal 

még nem rendelkező személyek, akik 2020. első félévében sajátították el a mentor 

mesterséget és a hozzátartozó eszköztárat. Szakmai tevékenységük 2020. július 1-én 

kezdődik, munkájukat féléven keresztül rendszeres utánkövetés, tanácsadás segíti.  

- Szupervízió tervezett időtartama: összesen 60 óra, 2020. július 15 – 2020. december 

31. között, átlagosan havonta 1-2 alkalom/fő, előre egyeztetett időpontokban 

- Szupervízió formája: személyes, de vis major helyzetben online is megtartható 

- Szupervízió tervezett helyszíne: Szob 

- A feladat szupervízor és/vagy coach végzettséggel egyaránt végezhető, melyet az 

ajánlatban kérünk feltüntetni 



Az ajánlatot kérjük a nettó, ÁFA, bruttó összegek feltüntetésével megadni. Az árajánlatnak 

magában kell foglalnia az Ajánlattevő valamennyi, a képzés megvalósítása során felmerülő 

költségét. Külön költségtérítésre a projekt keretében nincs lehetőség. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:  

o az ajánlattevő megnevezését, székhelyét, (postacímét, amennyiben az eltér a 

székhelytől), egyéb elérhetőségeit, cégjegyzékszámát és/vagy adószámát 

o az ajánlat kiállításának és érvényességének dátumát 

o az ajánlatkérés tárgyára vonatkozó árajánlatot (egy összegben) 

o a projekt azonosítószámát (RE-BOOT, SKHU/1802/3.1/053) 

o cégszerű aláírást 

 

Az ajánlat elbírálásának szempontjai: 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján bírálja el. 

Ajánlatkérő az ajánlattételi, illetve a hiánypótlási felhívásban előírtak szerint, továbbá az 

ajánlatban, valamint a hiánypótlásban foglaltak alapján dönt. Ajánlatkérő felhívja az 

ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő részéről történő kötelezettségvállalás a nyertes 

ajánlattevővel kötendő szerződéssel történik. 

 

Fizetési feltételek: 

Az ajánlattevő által az ajánlatban megadott ár a szerződés teljesítése során kötött. Az 

ellenérték kiegyenlítése – a teljesítés igazolását követően – magyar forintban (HUF), a nyertes 

ajánlattevőnek a megjelölt bankszámlájára történő átutalással történik, a számla kiállításától 

számított 15 napon belül. 

 

Kizáró okok: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, illetve alvállalkozó, aki végelszámolás alatt áll, vagy 

vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene 

indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy adószámát bármilyen okból törölték, 

vagy ellene jogerős végrehajtási eljárás van folyamatban, vagy ha a gazdasági szereplő 

személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 

hasonló helyzetben van. 

Ajánlatukat e-mailben az ududne.szabo.aniko@maltai hu címre várjuk, 2020. július 13-ig. 

Egy eredeti példányt pedig kérünk a: 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

1011 Budapest, Bem rakpart 28.  

levelezési címre megküldeni.  Budapest, 2020. 07.08. 

mailto:ududne.szabo.aniko@maltai

