
 
4. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez 

  
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85. 
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757  
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 
  
  

TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 

MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL 

  
 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 
  
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

KÉ nyilvántartási szám_________________________________ 

  

  

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) (a közzétett hirdetményben megadott módon)  

Hivatalos név: 
Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás  

Postai cím: 
Fő u 80.  

Város/Község  
Cigánd  

Postai irányítószám: 
3973  

Ország: 
Magyarország  

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 
Gál Zoltán  

Telefon: 
06-47-534-024  

E-mail: 
bodrogkoz@t-online.hu  

Fax: 
06-47-334-096  

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
 
A felhasználói oldal internetcíme (URL): 

 
  

  

További információk a következő címen szerezhetők be:  
  [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 
  

  

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) LEÍRÁS  



  
   

II.1.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL A SZERZŐDÉSHEZ RENDELT ELNEVEZÉS (a közzétett hirdetményben megadott módon)  

Vállalkozási szerződés a TÁMOP 3.3.7-09/1-2009-0054 keretében „A tehetséggondozó iskola műhelyek a 
leghátrányosabb kistérség felzárkóztatására” című projekthez kapcsolódóan képzés és szaktanácsadási szolgáltatás 
ellátására, lebonyolítása.  

II.1. 2) A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA/TÁRGYA (a közzétett hirdetményben megadott módon)  

Vállalkozási szerződés a TÁMOP 3.3.7-09/1-2009-0054 keretében „A tehetséggondozó iskola műhelyek a 
leghátrányosabb kistérség felzárkóztatására” című projekthez kapcsolódóan képzés és 
szaktanácsadási szolgáltatás ellátása,lebonyolítása.  

II.1. 3) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) (a közzétett hirdetményben megadott módon)  

  Fő szójegyzék   Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 
Fő tárgy 80500000-9      

  

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

III.1) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  
 

III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)  

III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó információk (az 
adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)  

III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett ajánlattételi felhívás:  
  
Hirdetmény száma a KÉ-ben: 22642 / 2011 (KÉ-szám/évszám) 
  
A hirdetmény feladásának dátuma: 2011/09/02 (év/hó/nap )  
  
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/09/09 (év/hó/nap )  
  

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: 2011/09/26 (év/hó/nap )  

III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)  

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) 
  
A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )  
  
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )  
  

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: (év/hó/nap )  

-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) -------------------- 

III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 56. § (3) bek. szerinti ajánlattételi határidő meghosszabbításra? igen [ ] 
nem [x]  

  

Igen válasz esetén a meghosszabbított ajánlattételi határidő: 

(év/hó/nap ) Időpont:  



  
  

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

IV.1) A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSA (adott esetben)  
 

IV.1.1) Tájékoztatás a visszavonásról 

[ ] Az ajánlattételi felhívás visszavonásra került. 

[ ] Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül. 

IV.1.2) A felhívás visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező) 

  

IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)  
   

IV.2.1) Dátumok módosítása  

A módosítandó dátum helye a közzétett 
hirdetményben A következő helyett A következő időpont irányadó 

   

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei 
(adott esetben) 
A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum: 2011/09/26 (év/hó/nap) 
Időpont: 11 : 00  

Dátum: 2011/10/04 
(év/hó/nap) 
Időpont: 11 : 00  

   

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  
Dátum: 2011/09/26 (év/hó/nap) 
Időpont: 11 : 00  

Dátum: 2011/10/04 (év/hó/nap) 
Időpont: 11 : 00  

   

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának 
feltételei  

Dátum: 2011/09/26 (év/hó/nap) 
Időpont: 11 : 00  

Dátum: 2011/10/04 (év/hó/nap) 
Időpont: 11 : 00  

   

V.3.2) A szerződéskötés tervezett 
időpontja  

Dátum: 2011/11/03 (év/hó/nap) 
Időpont: 11 : 00  

Dátum: 2011/11/15 (év/hó/nap) 
Időpont: 11 : 00  

 

  
 

IV.2.2.) További módosított információk a hirdetményben (adott esetben)  

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben: 

III.1.4) vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen Ha igen, a 
különleges feltételek meghatározása  

A következő helyett: 

A szolgáltatásteljesítésre a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény és a felnőttképzést folytató intézmények és a 
felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet, a 24/2004. FMM 
rendelet valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet vonatkozik.  

A következő irányadó: 

A szolgáltatásteljesítésre a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény és a felnőttképzést folytató intézmények és a 
felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet, a 24/2004. FMM 
rendelet, a 277/1997. (XII. 22.) Korm. Rendelet, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet vonatkozik.  

és/vagy 
Magyarázó megjegyzés (adott esetben): 

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben: 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt 
igazolási mód:  



A következő helyett: 

az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 12 hónap részajánlatonkénti közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásait 
ismertető, a Kbt. 68 § (1) bekezdés szerint kiállított referenciaigazolást vagy- nyilatkozatot eredeti vagy hiteles 
másolatban [Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pont].  

A következő irányadó: 

az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 24 hónap részajánlatonkénti közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásait 
ismertető, a Kbt. 68 § (1) bekezdés szerint kiállított referenciaigazolást vagy- nyilatkozatot eredeti vagy hiteles 
másolatban [Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pont].  

és/vagy 
Magyarázó megjegyzés (adott esetben): 

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben: 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

A következő helyett: 

Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt és a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozóját, ha együttesen nem rendelkeznek: 
 
1. Az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 12 hónapban teljesített, legalább részajánlatonkénti 1db 
felnőttképzésben lebonyolított, legalább 2 millió Ft nettó értékű a részajánlat tárgyával megegyező OKM-s képzés 
lebonyolításáról szóló referenciával.  

A következő irányadó: 

Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt és a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozóját, ha együttesen nem rendelkeznek: 
 
1. Az I,III, IV, V, VI, VII részajánlatok tekintetében az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 24 hónapban 
teljesített, részajánlatonként legalább 1db felnőttképzésben lebonyolított, legalább 2 millió Ft nettó értékű, míg a 
II. részajánlat esetében legalább 1db felnőttképzésben lebonyolított, legalább 1 millió Ft. nettó értékű, a részajánlat 
tárgyával (pl. Általános pedagógiai módszertani képzés) megegyező, az Oktatási Hivatal (OH) által vezetett 
pedagógus- képzések jegyzékében szereplő képzés lebonyolításáról szóló referenciával.  
A VIII. részajánlat tekintetében az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 24 hónapban teljesített, legalább 1 db 1 
M Ft. nettó értékű, míg a IX. részajánlat tekintetében legalább 1 db 2 millió Ft nettó értékű a részajánlat tárgyával 
(pl: esélyegyenlőségi) megegyező szaktanácsadói tevékenységről szóló referenciával.  

és/vagy 
Magyarázó megjegyzés (adott esetben): 

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben: 

V.7) Egyéb információk:  

A következő helyett: 

7.) Program akkreditáció: Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat érvényességének 
feltétele az akkreditált képzések esetében az akkreditáció igazolása a képzések program akkreditációs 
lajstromszámának, valamint az akkreditációt igazoló okirat egyszerű másolatának benyújtásával  

A következő irányadó: 

7.) Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell felnőttképzési nyilvántartási számmal, a megpályázott részajánlat 
tárgyának megfelelő képzéseknek szerepelnie kell a felnőttképzési nyilvántartásban, valamint meg kell felelni a 
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározott és előírt feltételeknek és szerepelnie kell a PedAkkred 
rendszerben.  

és/vagy 
Magyarázó megjegyzés (adott esetben): 

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben: 

V.7) Egyéb információk:  

A következő helyett: 

10. A VIII. és a IX. részajánlat tekintetében az ajánlattevő szaktanácsadói rendelkezzenek szakértői igazolvánnyal 
és szerepeljenek az OKÉV listáján, nyújtsanak segítséget a szakmai vezetőnek és a megvalósítást végző nevelőknek 
/foglalkozást vezető nevelőknek a pedagógiai módszerek alkalmazásában. ( A szakértői igazolvány másolatát 
Ajánlattevő ajánlatában csatolni szükséges)  



A következő irányadó: 

10. A VIII. és a IX. részajánlat tekintetében az ajánlattevő szaktanácsadói szerepeljenek az Oktatási Hivatal által 
vezetett Országos szakértői névjegyzékében szakterületenkénti csoportosításban, a szakirány megjelölésével. 
Nyújtsanak segítséget a szakmai vezetőnek és a megvalósítást végző nevelőknek /foglalkozást vezető nevelőknek a 
pedagógiai módszerek alkalmazásában.  

és/vagy 
Magyarázó megjegyzés (adott esetben): 

------------------------------- [A IV..2) szakaszból szükség szerint több példány használható] -------------------------- 

  
 

IV.2.3.1) Módosul-e a dokumentáció igen [x] nem [ ]  

IV.2.3.2) A dokumentáció módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben): 

Ajánlattételi dokumentáció 1.3, 6, 7, 11.7,13,13.1,13.2,13.3.2,13.3.8, 13.3.9, pontja,  

IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott esetben):  

A dokumentáció átvehető A KÉ-22642/2011 számon megjelent hirdetmény IV. 3. 3. pontban szereplő 
címen(munkanapokon 9:00-15:00 között,ajánlattétel napján 9:00-11:00 között) vagy kérésre megküldésre kerül 
(Kbt. 54. § (8).Megküldési igény esetén az erre vonatkozó írásbeli kérelemben kérjük megadnia: az ajánlattételi 
dokumentációt megvásárló cég neve és székhelye, postacíme, a cég nevében kapcsolattartásra kijelölt személy 
neve,telefonés 
fax száma, e-mail címe. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy a közbeszerzés 
értékének 10%.- 
át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolni. A módosító hirdetmény 
feladásának napjáig dokumentációt megvásárló Ajánlattevők részére a módosított dokumentáció térítésmentesen 
elektronikusan megküldésre kerül.  

IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben): 
Dátum: 2011/10/04 (év/hó/nap) 
Időpont: 11 : 00  

  

IV.3) TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁSÁRÓL (adott esetben)  
   

IV.3.1) Dátumok változása  

A meghosszabbítással érintett dátum helye a 
közzétett hirdetményben A következő helyett A következő időpont irányadó 

   

 Dátum: (év/hó/nap) 
Időpont: :  

Dátum: (év/hó/nap) 
Időpont: :   

  
 

IV.3.2) Az ajánlattételi határidő meghosszabbításának indoka 

  

IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)  
 

A módosítással nem érintett előírások továbbra is alkalmazandók.  

  

IV.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA 
 

IV.5.1) A feladás dátuma: 2011/09/22 (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):  
  
  

 


