3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város/Község: Hódmezővásárhely
Postai irányítószám: 6800
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Jogi Iroda
Telefon: +36 (62) 530-166
E-mail: kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu
Fax: +36 (62) 530-132
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési
eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Oktatási és továbbképzési valamint szakértői szaktanácsadói szolgáltatás
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód

b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c) xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 24
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Hódmezővásárhely
NUTS-kód HU333
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása xDinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben,
maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Oktatási és továbbképzési valamint szakértői szaktanácsadói szolgáltatás
vállalkozási szerződés keretében
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

80000000-4

További
tárgyak:
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
A kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű
elterjesztése tárgyú TÁMOP 3.1.4-08/2. program keretében megvalósuló pedagógus

továbbképzések lebonyolítása, valamint szakértői szolgáltatások nyújtása az
alábbiak szerint:
Képzések:
Menedzsment-képzés / változásmenedzsment, projektmenedzsment
A képzés időtartama: 30 óra Létszám: 9 fő
Menedzsment-képzés / új oktatásszervezés az intézményben (projektpedagógia,
tantárgytömbösített oktatás)
A képzés időtartama: 30 óra Létszám: 7 fő
Általános pedagógiai módszertani továbbképzés / új tanulásszervezési eljárások
alkalmazása
A képzés időtartama: 30 óra Létszám: 40 fő
Általános pedagógiai módszertani továbbképzés 2:
A képzés időtartama: 30 óra Létszám: 56 fő
A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani
képzés.
A képzés időtartama: 30 óra Létszám: 42 fő
Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő
képzés
A képzés időtartama: 30 óra Létszám: 34 fő
Informatikai alapozó képzés
A képzés időtartama: 30 óra Létszám: 2 fő
Az IPR alkalmazására, hatékony együttnevelésre felkészítő tantestületi képzés
A képzés időtartama: 30 óra Létszám: 75 fő
Az IPR alkalmazását támogató, tantestületi módszertani képzés
A képzés időtartama: 30 óra (Drámapedagógia: 60 óra) Létszám: 137 fő
A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés
A képzés időtartama: 60 óra Létszám: 13 fő
Mérés-értékelési képzés
A képzés időtartama: 60 óra Létszám: 4 fő
Ismeretek az iskolai egészségneveléshez
A képzés időtartama: 30 óra Létszám: 1 fő
Környezeti nevelés elméletben és gyakorlatban
A képzés időtartama: 30 óra Létszám: 1 fő
Szakértői tevékenység:
Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés, komplex fejlesztési
folyamat) szakértői tevékenység
460 szakértői óra 7 feladat-ellátási helyen
IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó szakértői tevékenység
170 szakértői óra 5 feladat-ellátási helyen
Kompetenciaterületi mentor szaktanácsadó szakértői tevékenység
512 szakértői óra 7 feladat-ellátási helyen
IKT mentor-szaktanácsadó szakértői tevékenység
190 szakértői óra 4 feladat-ellátási helyen
IPR módszertani mentortanácsadó szakértői tevékenység
420 szakértői óra 7 feladat-ellátási helyen
Egyéb tanácsadói tevékenység (SNI)
25 szakértői óra 2 feladat-ellátási helyen
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy
napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2009/10/12 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2010/08/31 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér melynek napi mértéke a bruttó vállalkozói díj legalább 2 %-a.
Meghiúsulási kötbér, melynek mértéke a bruttó vállalkozói díj legalább 10%-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Kbt. 305. § (3)
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet,
akinek esetében a Kbt. 60.§ (1) bekezdésben, a 61.§ (1) d) pontban, a 61.§ (2)
bekezdésben foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe vett alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet, akinek esetében a
Kbt. 61.§ (1)a)-c) pontjában foglalt kizáró okok fenn állnak.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból, akivel illetve, akinek a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozójával vagy a számára
erőforrást nyújtó szervezetével szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben meghatározott
kizáró okok fennállnak.
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozónak, és az erőforrást nyújtó
szervezetnek nyilatkoznia kell.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1. A Kbt. 66 § (1) bekezdés B) pontja alapján: a 2008. üzleti évre vonatkozó, a
számviteli jogszabályok szerint elkészített beszámolójának – kötelező könyvvizsgálat
esetén, a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó – egyszerű másolata. Amennyiben
az ajánlatevő/alvállalkozó letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a számviteli
jogszabályok szerinti beszámolójának a közzétételét vagy a könyvvizsgálat nem

kötelező, az ajánlattevőnek/ a közbeszerzés értéke 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak nyilatkoznia kell arról, hogy a vizsgált üzleti
évek számviteli beszámolója a letelepedés szerinti ország számviteli előírásainak
megfelel.
P2. A Kbt. 66 § (1) bekezdés a) pontja alapján: valamennyi számlavezető pénzügyi
intézménytől származó, az ajánlattételi határidő lejáratát megelőző 30 napnál nem
régebbi nyilatkozat benyújtása a következő tartalommal: mióta vezeti ajánlattevő/
a közbeszerzési értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó bankszámláját illetőleg a nyilatkozat kiállításának napját megelőző egy
éves időszakban (12 hónap) volt-e a számlán sorban álló tétel
Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlat benyújtásának
időpontjában, mely pénzügyi intézménynél vezetnek számlát, illetőleg arról is, ha
egy bankszámla már megszűnt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt vállalkozó, ha:
P1.
A 2008 üzleti évben a mérleg szerinti eredménye negatív volt, illetőleg a 2008. üzleti
évben a könyvvizsgáló a felülvizsgálat során korlátozó vagy elutasító záradékot
adott (ha a letelepedés szerinti ország joga előírja a könyvvizsgáló alkalmazását)
vagy a benyújtott beszámolóalapján úgy nyilatkozik, hogy a 2008. évi számviteli
jogszabályok szerinti beszámolója a letelepedési ország számviteli előírásainak és
az általános számviteli elveknek nem tett eleget (ha a letelepedés szerinti ország
joga nem írja elő a könyvvizsgáló alkalmazását).
P2.
Bármely számlavezető pénzügyi intézménynél vezetett pénzforgalmi számláján
a nyilatkozat kiállításának napját megelőző egy éves időszakban (12 hónap)
fedezethiány miatt sorban állás volt. (A sorban állás fogalma alatt a hitelintézetekről
és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. Tv 2. számú melléklet, III. rész 36.
pontja szerint rögzítettek értendők)
Ajánlattevőnek, a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezeteknek és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó(k)nak a pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelmény tekintetében
önállóan kell megfelelniük.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1.
A Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az előző 3 év (2006, 2007, 2008)
jelentősebb, kompetencia-fejlesztést célzó szakmai szolgáltatásainak ismertetése a
Kbt. 68.§ (1) bekezdése szerint igazolva legalább a következő tartalommal:
-szerződést kötő másik fél,
-a megrendelő részéről felvilágosítást adó személy neve és telefonszáma;
-szolgáltatás keretében végzett tevékenység részletes leírása
-a referenciamunka teljesítésének ideje;
-a szerződésbeli ellenszolgáltatás összege megjelölésével;
-a megrendelő arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy a teljesítés szerződésszerűen
megtörtént;

Az alkalmasság igazolását olyan részletezettséggel kell megadni, hogy annak
alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte
egyértelműen megállapítható legyen.
M2. A Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pontja alapján előző három év (2006, 2007, 2008)
jelentősebb felnőttképzési vagy pedagógus-továbbképzési tárgyú szolgáltatás
ismertetése a Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a Kbt. 68.§ (1) bekezdése
szerint igazolva legalább a következő tartalommal:
-szerződést kötő másik fél,
-a megrendelő részéről felvilágosítást adó személy neve és telefonszáma;
-szolgáltatás keretében végzett tevékenység részletes leírása
-a referenciamunka teljesítésének ideje;
-a szerződésbeli ellenszolgáltatás összege megjelölésével;
-a megrendelő arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy a teljesítés szerződésszerűen
megtörtént;
Az alkalmasság igazolását olyan részletezettséggel kell megadni, hogy annak
alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte
egyértelműen megállapítható legyen.
M3/M4. A Kbt. 67.§ (3) bekezdés d) pontja alapján a teljesítésbe bevonandó
szakemberek megnevezése, végzettségüknek és képzettségüknek ismertetése az
alábbiak szerint:
-a teljesítésbe bevonandó szakemberek megnevezése, végzettségüknek,
képzettségüknek ismertetése
-az ajánlattevőnek a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozata
-a szakember saját kezűleg aláírt, az alkalmassági feltételként előírt szakmai
gyakorlatot részletesen bemutató szakmai önéletrajza
-a végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok
Az alkalmasság igazolását olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az
alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen
megállapítható legyen.
-Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szakember által aláírt, teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozat, hogy
az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:
M.1. Az ajánlattevő műszaki illetve szakmai szempontból alkalmatlan, ha előző
három évben (2006, 2007, 2008) nem rendelkezik összesen legalább bruttó 15 millió
Ft összegű, összesen legalább 400 fő pedagógust érintő kompetencia-fejlesztés
tárgyú referenciával (mely magában foglalja a kompetencia fejlesztés tárgyú
pedagógus továbbképzések tartását, vagy részvételt országos kompetencia mérés
eredményének intézményi szintű elemzésében , vagy kompetencia fejlesztést
támogató programcsomagok bevezetésében)
M.2.Az ajánlattevő műszaki illetve szakmai szempontból alkalmatlan, ha előző
három évben (2006, 2007, 2008) nem rendelkezik összesen legalább 400 főt érintő,
felnőttképzési vagy pedagógus továbbképzés tárgyú referenciával
M.3.Az ajánlattevő műszaki illetve szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem
rendelkezik az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel

-legalább két fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű, kompetencia-fejlesztés
területén legalább 3 éves gyakorlattal rendelkező szakember;
-legalább két fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű, hátrányos helyzetű
gyermekek, tanulók integrált oktatása, együttnevelése területén legalább 5 éves
gyakorlattal rendelkező szakember;
-legalább két fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű, pedagógiai szakszolgáltatás
területén legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező szakember;
-legalább 2 fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű, felnőttoktatás területén legalább
5 éves gyakorlattal rendelkező szakember;
-legalább 2 fő oktatási feladatokhoz, képzésekhez kapcsolódó telefonos
ügyfélszolgálati munkában jártas szakember legalább 2 éves szakmai gyakorlattal.
M.4.Az ajánlattevő műszaki illetve szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem
rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt Országos Szakértői Névjegyzékben illetve
az Educatio Kht. honlapján nyilvántartott tanácsadói listán nyilvántartott alábbi
szakemberekkel:
-legalább két fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű, tanügyigazgatás területén
legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező szakember;
-legalább öt fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű, minőségfejlesztés területén
legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező szakember;
-legalább két fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű, pedagógiai értékelés területén
legalább 2 éves gyakorlattal rendelkező szakember.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve? nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)

Szempont

Súlyszám

Ajánlatkérő székhelyén tartandó
képzések száma (db)

2

Meghiúsulási kötbér (%)

2

Késedelmi kötbér (%)

1

Ajánlati ár (bruttó Ft)
1
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) x
Hirdetmény száma a KÉ-ben: 12565 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/07/06 (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/09/21 (év/hó/nap ) Időpont: 10.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 48000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A bruttó 48.000,- Ft-os vételárat ajánlatkérő Erste Banknál vezetett
11600006-00000000-21806849 számú számlájára történő átutalással vagy
befizetéssel, illetve az ajánlatkérő az I.1) pontban megadott címén, házipénztárba
történő befizetéssel (hétfőtől–péntekig 9-12 óráig, az ajánlattételi határidő napján
9–10 óráig) tudja kiegyenlíteni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/09/21 (év/hó/nap) Időpont: 10.00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától
számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/09/21 (év/hó/nap) Időpont: 10.00
Helyszín : Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I. emelet 24.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80. § (2) bekezdés alapján
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
TÁMOP 3.1.4-08/2
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2009.10.02. 10.00
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2009.10.12.
V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele? (adott esetben)
igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A díj megfizetésének hitelt érdemlő igazolása (számla, banki igazolás, kivonat)
után az ajánlattételi dokumentáció személyesen átvehető az ajánlattételi határidő
lejártáig Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatal I. em. 24. számú irodájában,
munkanapokon (előre egyeztetett időpontban) 9-12 óra, illetve az ajánlattételi
határidő napján 9-10 óra között. A dokumentáció kérésre megküldésre kerül a Kbt.
54. § (4) bekezdése szerint.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-100
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1-3. bírálati részszempont esetében a 2/2004. évi 2008/11/28-án módosított
Tanácsi ajánlás III.A.1.bb. pontjában szereplő egyenes arányosítás, a 4.
részszempont esetében a 2/2004. évi 2008/11/28-án módosított Tanácsi ajánlás
III.A.1.ba. pontjában szereplő fordított arányosítás.
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
igen
V.7) Egyéb információk:
1.A beszerzés tárgyát képező pedagógus-továbbképzések vonatkozásában
ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a
beszerzés tárgyát képező továbbképzésekre vonatkozóan azok megindításáig
ajánlattevő vagy alvállalkozója rendelkezni fog a képzés megtartására vonatkozó
(a 277/1997. (XII. 22.) Korm. Rendeletben szabályozottaknak megfelelő) indítási
engedéllyel.

2.Ajánlattevőnek csatolnia kell a dokumentációban található szerződés tervezet
elfogadására vonatkozó nyilatkozatot. A szerződéstervezetet ajánlattevőnek nem
kell kitöltenie és aláírnia.
3.Az ajánlathoz csatolandó az ajánlattevőnek, illetőleg a Kbt. 71. § (1) bekezdés
b) pont szerinti alvállalkozónak az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem
régebbi cégkivonata. Cégnyilvántartási kötelezettséggel nem érintett ajánlattevők
esetén egyéb jogszabályon alapuló nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum
csatolása kötelező. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlatot cégszerűen aláíró
személyek eredeti aláírási címpéldányát, vagy ennek hitelesített másolatát.
4.Összeférhetetlenségi szabályok a szaktanácsadói szolgáltatással kapcsolatban: a
projektben résztvevő intézmény alkalmazásában álló pedagógustól szaktanácsadói
szolgáltatás nem vásárolható. Nem vehető igénybe továbbá szaktanácsadói
szolgáltatás olyan szolgáltatótól, amelyben az intézmény alkalmazásában álló
pedagógus, projektmenedzser, a projektmenedzsment tagja a szolgáltató szervezet
tulajdonosa, vagy nevében nyilatkozatra jogosult személy, illetve mindezeknek közeli
hozzátartozója tulajdonosi jogokat gyakorol.
5.Összeférhetetlenségi szabályok a képzési szolgáltatással kapcsolatban: A
projektben résztvevő intézmény alkalmazásában álló pedagógustól képzési
szolgáltatás nem vásárolható. Nem vehető igénybe továbbá képzési szolgáltatás
olyan szolgáltatótól, amelyben az intézmény alkalmazásában álló pedagógus,
projektmenedzser, a projektmenedzsment tagja a szolgáltató szervezet tulajdonosa,
vagy nevében nyilatkozatra jogosult személy, illetve mindezeknek közeli
hozzátartozója tulajdonosi jogokat gyakorol.
6.Az Ajánlattevőnek cégszerűen aláírva és pecséttel ellátva egy eredeti és kettő
- az eredetivel mindenben megegyező - másolati példányban kell elkészítenie az
ajánlatot, és fel kell tüntetnie, hogy "Eredeti” vagy "Másolat". Amennyiben bármilyen
eltérés lenne közöttük, az eredeti példány az irányadó.
7.) Az Ajánlatot zárt csomagolásba helyezve kell benyújtani és a következő felirattal
kell ellátni: „Ajánlat az „Oktatási és továbbképzési valamint szakértői szaktanácsadói
szolgáltatás ” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban – bontási ülés előtt felnyitni tilos”.
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/08/26 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:

Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1 meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------

