MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES
SZERKEZETBE FOGLALT
AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ
a
KÉ 22642/2011. számú közbeszerzési
eljáráshoz.

A TÁMOP 3.3.7-09/1-2009-0054 keretében „ A tehetséggondozó iskola
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I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK
RÉSZÉRE
1. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése:
1. 1. Ajánlatkérő:

Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás
3793. Cigánd, Fő u. 80.

1. 2. Ajánlattevő: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vagy külföldi székhelyű
vállalkozás magyarországi fióktelepe, aki, illetőleg amely
a) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz, továbbá
b) az 59. § (5) bekezdés a) pontja alkalmazásában az is, aki (amely) az ajánlati biztosítékot az
ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta, továbbá
c) az ajánlattételi határidő lejártáig az a), b) pontokban foglaltakon kívül az is, aki (amely) a
dokumentációba az ajánlatkérőnél beletekintett, illetőleg azt átvette, vagy kiegészítő
tájékoztatást kér, vagy előzetes vitarendezést kezdeményez;
1. 3. Ajánlati Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó jelen
dokumentáció, melyet az ajánlattevő 2011. 09. 26. 2011. 10. 04 – én. (módosult) 11. 00.óráig megvásárolt és az ellenértéket Pénztári befizetéssel az ajánlatkérő pénztárába, vagy
átutalással a Magyarországi Volksbank Zrt. által vezetett 14100086-51696349-01000008
számú számlájára, átutalással megfizette. A dokumentáció ára kizárólag a Kbt. 54. § (6)
bekezdésében megjelölt esetekben kerül visszatérítésre.
A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele az ajánlati felhívás V. 3.
4. 1. pont szerint.
A dokumentáció megvásárlás igazolását az ajánlathoz csatolni kell.
2. A beszerzés tárgya és mennyisége:
Vállalkozási szerződés a TÁMOP 3.3.7-09/1-2009-0054 keretében „ A tehetséggondozó
iskola műhelyek a leghátrányosabb kistérség felzárkóztatására” című projekthez
kapcsolódóan képzés szolgáltatás ellátására,lebonyolítása.
Az Akkreditált Pedagógiai Továbbképzés szerint képzési programok komplex lebonyolítása
az alábbi rész ajánlattételi lehetőségekkel:
I. rész: 28 fő részére "Általános pedagógiai módszertani képzés – hatékony tanulómegismerési technikák" képzés
II. rész: 16 fő részére Idegen nyelvi kompetencia területi képzés
III. rész: 36 fő részére Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő
alkalmazását segítő képzés
IV. rész: 28 fő részére Tehetséggondozó képzés I.
V. rész: 28 fő részére Tehetséggondozó képzés II
VI. rész: 28 fő részére Menedzsment-képzés: változásmenedzsment, projektmenedzsment.
VII. rész: 26 fő részére Mérési-értékelési képzés lebonyolítása a "B" mellékletben és az
ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint.
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VIII. Esélyegyenlőségi szaktanácsadói feladatok ellátása az Akkreditált Pedagógiai
Továbbképzési programban leírtak, a "B" mellékletben és az ajánlattételi dokumentációban
részletezettek szerint.
IX. Tehetséggondozó szaktanácsadói feladatok ellátása az Akkreditált Pedagógiai
Továbbképzési programban leírtak, a "B" mellékletben és az ajánlattételi dokumentációban
részletezettek szerint.
3. Részajánlat és többváltozatú ajánlat:
3. 1 Az Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőséget biztosítja az ajánlattevők számára az
alábbiak szerint:










01 Rész: Általános pedagógiai módszertani képzés – hatékony tanulómegismerési technikák képzés
02 Rész: Idegen nyelvi kompetencia területi képzés
03 Rész: Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő
alkalmazását segítő képzés
04 Rész: Tehetséggondozó képzés I.
05 Rész: Tehetséggondozó képzés II
06 Rész: Menedzsment-képzés: változásmenedzsment, projektmenedzsment.
07 Rész: Mérési-értékelési képzés
08 Rész: Esélyegyenlőségi szaktanácsadói feladatok ellátása.
09 Rész: Tehetséggondozó szaktanácsadói feladatok ellátása

3. 2. Az Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a többváltozatú ajánlat tételét.
4. A dokumentációrendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
A dokumentáció előzetes egyeztetés alapján átvehető a Home Reality Kft, 3525. Miskolc,
Városház tér 5. (1. emelet) irodában, (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 megadni az alábbi adatokat: ajánlattételi
dokumentációt megvásárló cég neve és székhelye, postacíme, a cég nevében kapcsolattartásra
kijelölt személy neve, telefon- és 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. Közös ajánlattétel esetén elegendő
egy dokumentáció megvásárlása. A dokumentációrendelkezésre bocsátásáról jkv. kerül
felvételre, vagy a Kbt. 54. § (4) bekezdés alkalmazása esetén annak megküldésével.
5. Kiegészítő tájékoztatás:
Az ajánlattételi felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag
írásban nyújthatják be Kbt. 250.§. (3) b pontja szerint az ajánlati határidő lejártát megelőző 5.
naptári napig az Ajánlatkérő ajánlattételi felhívásban megadott címén elektronikus vagy
postai úton.
Az ajánlattevők által esetlegesen feltett kérdésekre adott kiegészítő tájékoztatást az
ajánlatkérő a Kbt.-ben meghatározott (Kbt. 250.§. (3) b pontja szerinti) időn belül minden
ajánlattevő részére, (aki az ajánlattételi dokumentációt megvásárolta) kizárólag írásban
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elektronikus és/vagy postai úton eljuttatja. A továbbiakban a kiegészítő tájékoztatás jelen
részvételi dokumentáció részét képezi.
6. Az ajánlatok benyújtásának címe és határideje:
Helye:

Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás
3793. Cigánd, Fő u. 80.

Határideje:

2011. 09. 26. 11. 00 óra

Módosult határidő: 2011. 10. 04. Időpont: 11:00
Az Ajánlatkérő az ajánlatokat akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az beérkezett a
megjelölt határidő lejártáig a megadott címre.
A borítékon az alábbi információkat fel kell tüntetni: ajánlattevő neve, székhelye, az
ajánlatkérő megnevezése (Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás), az ajánlatok
benyújtásának címe (3973. Cigánd, Fő u. 80.) az eljárás megnevezése „Ajánlat a Tehetséggondozó iskola műhelyek a leghátrányosabb kistérség felzárkóztatására" című
projekthez kapcsolódóan - a képzés szolgáltatás ellátására, a Bodrogközi Kistérségben.”
Továbbá feltüntetendő hogy „Határidő előtt nem bontható fel!”. Az ajánlatot olyan
kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem lehet.
7. Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: Kbt. 80. § (2) bekezdésében
meghatározottak jogosultak.
Az ajánlatbontás helyszíne:
Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás székhelyén a Társulás elnökének irodájában.
3793. Cigánd, Fő u. 80.
Az ajánlatbontás időpontja: 2011. 09. 26. 11. 00 óra
Módosult határidő: 2011. 10. 04. Időpont: 11:00

8. Hiánypótlás:
Az ajánlatkérő a hiánypótlást teljes körben, döntésétől függően akár többszöri alkalommal
biztosít. Az ajánlattevők a hiánypótlással nem érintett körben is pótolhatnak hiányosságot.
Hiánypótlással kapcsolatosan a Kbt. 83 § szerint jár el.
9. Bírálati szempont:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
Az ajánlattételi felhívás IV. 2. Bírálati szempontok alatt feltüntetett legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás az I- VII részajánlatok esetében a képzésben résztvevő 1 fő teljes képzési
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költségének nettó összege alapján részenként kerül értékelésre az ajánlattételi felhívásban és
az ajánlattételi dokumentációban megadott létszám és tanfolyami óraszám figyelembe
vételével a részajánlatonként megadott vállalkozási díj alapján.
A VIII- IX. részajánlat esetében a szaktanácsadói feladatok ellátása esetében a
szaktanácsadásban résztvevő 1 fő teljes szaktanácsadói költségének nettó összege alapján
részenként kerül értékelésre az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban
megadott létszám és szaktanácsadói óraszám figyelembe vételével a részajánlatonként
megadott vállalkozási díj alapján.
10. Kapcsolattartás:
Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban
kerülhet sor az Ajánlatkérővel. Az Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem
dokumentálható kapcsolattartási formát.
Az ajánlattevők valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérőnek megküldésre kerülő
okmányon, levélen, faxon tüntessék fel az eljárás tárgyát („Tehetséggondozó iskola
műhelyek a leghátrányosabb kistérség felzárkóztatására”- a képzési programok
komplex lebonyolítására nyújtott szolgáltatás a Bodrogközi Kistérségben.)
11. Egyéb információk:
11. 1. Az ajánlatot a Kbt. 70/A.§.(1) bekezdés előírásai szerint összeállítva,zárt borítékban,
magyar nyelven és 3 példányban(1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani. Az ajánlaton
szerepelnie kell az "eredeti" vagy a "másolat" megjelölésnek. Eltérés esetén az "eredeti"
példány tartalma a mérvadó. A borítékon az alábbi információkat fel kell tüntetni: ajánlattevő
neve, székhelye, az ajánlatkérő megnevezése (Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás),
az ajánlatok benyújtásának címe (3973. Cigánd, Fő u. 80.) az eljárás megnevezése „Ajánlat
a - Tehetséggondozó iskola műhelyek a leghátrányosabb kistérség felzárkóztatására"
című projekthez kapcsolódóan - a képzés szolgáltatás ellátására, a Bodrogközi
Kistérségben.” Továbbá feltüntetendő hogy „Határidő előtt nem bontható fel!”. Az
ajánlatot olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem
lehet.
11. 2.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § alapján biztosítja.
11. 3.) Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 70. §. (2) bekezdés, 71. § (1) bekezdés a), b), c), d ),
pontjai, a 63. §. (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat.
11. 4.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b, c/ pontja
szerinti alvállalkozó, és az erőforrást nyújtó szervezet képviseletére (cégjegyzésére) jogosult
személy aláírási címpéldányát (aláírási mintájának vagy ezzel egyenértékű okmányát)
egyszerű másolatban.
11. 5.) Közös ajánlatétel esetében az esetleges jogviták elkerülése érdekében a közös
ajánlattevők, az ajánlattételük, illetőleg rész ajánlattételük benyújtásakor a felolvasólapon és
az ajánlat, illetőleg részajánlat többi részében is a közös ajánlatot, közös részvételi
jelentkezést benyújtók nevének, címének felsorolásával, egyértelműen közös ajánlattevőként
tegyenek ajánlatot/ rész ajánlatot. A közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben
vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséggel tartoznak.
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11. 6.) Intézményi akkreditáció: Az érvényes ajánlattétel további feltétele, hogy az
Ajánlattevő rendelkezzen Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által kiadott intézményi
akkreditációval. Ajánlattevőnek ezzel kapcsolatban ajánlatában csatolnia kell intézményi
akkreditációs tanúsítványának egyszerű másolatát.
11. 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.
Módosult 11. 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.
11. 8. A szolgáltatásra vonatkozó, az ajánlattételi felhívás III.1.4. pontban felsorolt
jogszabályokban meghatározottak betartásának vállalására az ajánlattevőnek írásbeli
nyilatkozatot kell tennie ajánlatában.
11. 9. Ajánlati dokumentáció megvásárlását igazoló dokumentumot csatolnia kell az
ajánlatához.

11. 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.

12. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
13. A Beszerzés tárgyát képező oktatási szolgáltatással szemben az Ajánlatkérő az egyes
szakképzések továbbképzések teljesítését az alábbiak szerint várja el:
Ajánlattevőnek Rendelkeznie kell FAT akkreditációs tanúsítvánnyal és indítási engedéllyel.
Módosult: Az Ajánlattevőnek rendelkezni kell felnőttképzési intézmény akkreditációval és
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.
13. 1. A rész ajánlattételenként megadott képzés szervezési szolgáltatás ellátására, valamint
képzési programok komplex lebonyolításának ellenértékének tartalmaznia kell az alábbiakat:
 A képzést lebonyolító oktatók részére fizetett ellenérték és annak járulékai.
 útiköltség az előadók, oktatók részére,
 A képzés során felhasznált, a hallgatóknak véglegesen átadott tankönyvek,
taneszközök díja.
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 adminisztrációs költségek.
 bérleti díj költsége. (módosult, törlésre került)
 frissítő költségei.

Az ajánlattételi felhívás IV. 2. Bírálati szempontok alatt feltüntetett legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás részajánlatonként a képzésben résztvevő 1 fő teljes képzési költségének nettó
összege alapján részenként (részajánlati képzésben/szaktanácsadásban résztvevő létszám*
1fő teljes képzési/szaktanácsadói költségének nettó összegével) kerül értékelésre az
ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban megadott létszám és tanfolyami
óraszám figyelembe vételével a részajánlatonként megadott vállalkozási díj alapján.
13. 2. Általános követelmények
Az Ajánlati képzési program csak a képesítés kötelező szakmai követelményeit meghatározó
rendeletben foglalt ismeretek, jártasságok és kompetenciák elsajátítására történő felkészítés,
valamint- ahol ez külön meghatározott – a felzárkóztató programelem ismeretanyagát
tartalmazhatja.

Az Ajánlattevőnek benyújtott részekre vonatkozóan ajánlatához a képzési programok
mindegyikéről rövid ismertetést kell készítenie, amely tartalmazza: a képzési program főbb
oktatási egységeinek ismertetését (Például: Képzési órarendet, a négy szakterületen (idegen
nyelv (német, angol), hagyományőrzés, sport-labdarúgás, sport-kézilabda) elsajátítandó
ismeretek bemutatását, gyakorlatban való alkalmazási területeit, képzési tananyag elsajátítási
módszerét, mérési módját…) (A kiemelt rész módosult-kibővült)
A képzést a 2001. évi CI. Felnőttképzési Törvény 16.§ és az Akkreditált Pedagógiai
Továbbképzés követelményeinek megfelelően kell végrehajtani.
Kötelező adminisztrációs és nyilvántartási elvárás:
1. A képzés megkezdéséhez szükséges előírt iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok
2. A hallgató adatainak nyilvántartása
3. Felnőttképzési szerződés
4. Képzési program
5. Képzési program órarendje
6. Haladási napló
7. Jelenléti ív /ellenőrizhetően/
8. A képzésen átvett oktatási és egyéb tanulónál maradó anyagok, eszközök listája
9 Tanúsítvány kiállítása a képzésről.
10. Statisztikai kötelezettségek dokumentumai

13. 3. Az ajánlat tárgyát képező megvalósítandó képzési programok megnevezése:

13. 3. 1. Részajánlat

KÉ 22642/2011számú oktatási szolgáltatás közbeszerzési eljárás módosított egységes
szerkezetbe foglalt dokumentációja
31/7

A képesítés megnevezése: Általános pedagógiai módszertani képzés – „hatékony tanulómegismerési technikák „

A képzés időtartama: 30 óra
Létszám: 28 fő
Helyszín: 3974. Ricse, Kossuth u.3.
A képzés célja: hogy a tanultak a pedagógusok oktatásszervezési eljárásaiban, tanóra
szervezésében, értékelési módszereiben és kommunikációjában fenntartható módon
honosodjanak meg.
A képzés tananyaga: Az Akkreditált Pedagógiai Továbbképzés szerint

13. 3. 2. Részajánlat.
A képesítés megnevezése: Idegen nyelvi kompetencia területi képzés
A képzés időtartama: 30 óra
Létszám: 16 fő
A képzés tananyaga: Az Akkreditált Pedagógiai Továbbképzés szerint
Helyszín: 3973. Cigánd, Iskola u. 8.
A képzés célja: A kistérség minden idegen nyelvet tanító nevelője megismerkedjen a
kompetencia alapú idegen nyelv oktatásával, a hatékonyabb nyelvtanítás megvalósítása
érdekében.
Módosult- kibővült: A képzést Angol és német nyelvekre, általános iskola 4. 5. 6. 7. és 8.
évfolyamokon tanító tanárok részére kérjük.
13. 3. 3. Részajánlat.
A képesítés megnevezése: Az infokommunikációs technológiák /IKT/ oktatásban történő
alkalmazását segítő képzés
A képzés időtartama: 30 óra
Létszám: 36 fő
A képzési program tananyaga: Az Akkreditált Pedagógiai Továbbképzés szerint
Helyszín: 3973. Cigánd, Iskola u. 8.
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A képzés célja: A tehetséggondozásba bevont nevelők és nyelvtanárok számára az IKT
eszközök alkalmazásának elsajátítása. Az idegen nyelvtanítás eredményességének növelése
A képzésben való részvétel előfeltétele: A képzés olyan vizsgával zárul, amely teszt
kitöltéséből áll.
13. 3. 4. Részajánlat.
A képesítés megnevezése: Tehetséggondozó képzés I.
A képzés időtartama: 30 óra
Létszám: 28 fő
A képzési program tananyaga: Az Akkreditált Pedagógiai Továbbképzés szerint
Helyszín: 3987, Bodroghalom, Szabadság u. 109.
A képzés célja: Tehetségek azonosítása, a tehetségek korai felismerése, a korai
személyiségfejlesztés megvalósítása érdekében. A tehetségek megnyilvánulási jegyei
kisgyermekkorban, a fejlesztési területek lehetőségei.

13. 3. 5. Részajánlat. A képesítés megnevezése: Tehetséggondozó képzés II
A képzés időtartama: 30 óra
Létszám: 28 fő
A képzési program tananyaga: Az Akkreditált Pedagógiai Továbbképzés szerint
Helyszín: 3987. Bodroghalom, Szabadság u. 109.
Tehetséggondozás megvalósítása az 1-4. évfolyamon és az 5-8. évfolyamon. A teljes körű
személyiségfejlesztés megvalósítása az iskolában. A tananyag gazdagítás, a szakos
tehetséggondozás megvalósulása. Hagyományápolás, népi mesterségek elsajátítása, /
nemezés, íjászat, kézművesség. Sport, tehetséggondozás.

13. 3. 6. Részajánlat.
A
képesítés
megnevezése:
projektmenedzsment képzés”

Menedzsment-képzés:

„Változásmenedzsment,

A képzés időtartama: 30 óra
Létszám: 28 fő
A képzési program tananyaga: Az Akkreditált Pedagógiai Továbbképzés szerint
Helyszín: 3971. Tiszakarád, Ifjúság u.14.
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A képzés célja: Az intézmény vezetői, valamint a helyettesek és az intézmény szakmai
munkaközösségének vezetői kapnak képzést, ahol felkészítik őket a tehetséggondozás
megvalósítására az alapfokú oktatási intézményben. A változások kezelése, az innovációs
tevékenységek összehangolása, beépítése a pedagógiai folyamatba, projektmenedzsment
készségek és ismeretek elsajátítása: felkészülés a vezetői szerepek változására. Intézményi cél
a fejlesztések fenntarthatóságának biztosítása.
13. 3. 7. Részajánlat.
A képesítés megnevezése: Mérési-értékelési képzés
A képzés időtartama: 30 óra
Létszám: 26 fő
A képzési program tananyaga: Az Akkreditált Pedagógiai Továbbképzés szerint
Helyszín: 3964. Pácin, Honvéd u. 2 .
A képzés célja: Felkészíteni a pedagógusokat az országos kompetenciamérés iskolai
eredményeinek elemzésére, fejlesztő beavatkozások tervezésére, valamint az általuk
alkalmazott kompetencia területekhez kapcsolódó mérési intézményi eredményeink
kiértékelésére. A differ és diagnisztikus mérések elvégzése, elemzése

13. 3. 8. Részajánlat. Esélyegyenlőségi szaktanácsadói feladatok ellátása

Esélyegyenlőségi szaktanácsadó IPR: A tehetséggondozói feladatok elvégzéséhez IPR-es
szaktanácsadó(k) (területenként egy IPR szaktanácsadó) igénybevételét tervezzük a négy
tehetséggondozó területen. Segítséget nyújt a nevelőknek a HH és HHH tanulók eredményes
bevonása érdekében. A nevelők számára tanácsot ad a konfliktusok megelőzésére, kezelésére.
4 területen (idegen nyelv, hagyományőrző, kézilabda, labdarúgás- szaktanácsadó) 4fő X 40
szakértői óra
Módosult: Idegen nyelvnél angol és német nyelvterületen.
E rész tekintetében az ajánlattevő szaktanácsadói rendelkezzenek szakértői igazolvánnyal és
szerepeljenek az OKÉV listáján, 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 (Módosult – kibővült)
Helyszín: 3973. Cigánd, Iskola u. 8.
13. 3. 9. Részajánlat. Tehetséggondozó szaktanácsadói feladatok ellátása
Tehetséggondozó-szaktanácsadó Segít a hagyományostól eltérő oktatási módszerek
intézményi megvalósításában. Az intézményi tehetséggondozás megvalósításában segítséget
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nyújt a nevelők számára a tehetségek kiválasztásában, a tananyag gazdagításában, az új
pedagógiai módszerek meghonosításában. 28 fő (foglalkozásvezető pedagógusok) X 20
szakértői óra
Módosult- Kibővült: Tehetséggondozó szaktanácsadó a négy tehetséggondozó területen
(Angol és német nyelvei terület, hagyományőrzés, kézilabda és labdarúgás
szakterületeken).

E rész tekintetében az ajánlattevő szaktanácsadói rendelkezzenek szakértői igazolvánnyal és
szerepeljenek az OKÉV listáján, 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 (Módosult – kibővült)
Helyszín: 3973. Cigánd, Iskola u. 8.
II. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK,
NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

1)
2)

Nyilatkozat, igazolás, egyéb irat, dokumentum megnevezése
Felolvasólap
Tartalomjegyzék

3)

Kizáró okok igazolása

3. 1

3. 2

4)

A Kbt. 249.§ (3) bekezdése, valamint a KT 2010. 152 KÉ számában 2010. december
22.-én megjelent útmutató szerint a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek, a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást
nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.
A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy
a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. (Kbt. 63 § (3))
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása

A Kbt. 66 § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidő lejártának napjától
számított 30 napnál nem régebbi, valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó
nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
4. 1
- mióta vezeti a számláját (év, hónap, nap),
- volt-e bármely számláján 30 napot meghaladó sorban állás az igazolás kiállítását
megelőző 1 évben.
5)
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása
az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 12 hónap részajánlatonkénti közbeszerzés
tárgya szerinti szolgáltatásait ismertető, a Kbt. 68 § (1) bekezdés szerint kiállított
5. 1
referenciaigazolást vagy- nyilatkozatot eredeti vagy hiteles másolatban [Kbt. 67. §
(3) bekezdés a) pont].
Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) illetőleg vezetőknek a megnevezésével,
5. 2.
képzettségük ismertetését,akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek
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6)
6. 1

6. 2
6. 3
6. 4

6. 5

6. 6.

6. 7.

6. 8.
6. 9.

bemutatása során csatolandók: - képzettséget igazoló szakmai önéletrajz a szakember
sajátkezű aláírásával eredeti példányban; - szakemberek végzettséget igazoló
dokumentumok egyszerű másolata; - szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról
szóló nyilatkozat [Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pont]. Ajánlattevő az 1- pontban
megadott feltételeket, erőforrást nyújtó szervezet útján kizárólag csak abban az
esetben igazolhatja, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a
Polgári Törvénykönyv szerint többségi befolyás áll fenn. A rendelkezésre állás
bizonyítása az érintett szervezet részéről a Kbt. 65. § (4) bekezdése, adott esetben a
Kbt. 69. § (8) bekezdés
Egyéb nyilatkozatok:
Az ajánlattevőnek nyilatkozata a Kbt. 70.§ (2) bekezdésében foglaltakra
vonatkozóan, nevezetesen a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért
ellenszolgáltatás összegére, valamint a Kbt. 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. §
(1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítésének vállalására;
71. § (1) bekezdés a), b), c), d) pontjai szerinti nyilatkozat Részajánlatonként
becsatolva
63. §. (3) bekezdés szerinti nyilatkozat
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b, c/ pontja
szerinti alvállalkozó, és az erőforrást nyújtó szervezet képviseletére (cégjegyzésére)
jogosult személy aláírási címpéldányát (aláírási mintájának vagy ezzel egyenértékű
okmányát) egyszerű másolatban.
Közös ajánlatétel esetében az esetleges jogviták elkerülése érdekében a közös
ajánlattevők, az ajánlattételük, illetőleg rész ajánlattételük benyújtásakor a
felolvasólapon és az ajánlat, illetőleg részajánlat többi részében is a közös ajánlatot,
közös részvételi jelentkezést benyújtók nevének, címének felsorolásával,
egyértelműen közös ajánlattevőként tegyenek ajánlatot/ rész ajánlatot. A közös
ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért egyetemleges felelősséggel tartoznak.
Intézményi akkreditáció: Az érvényes ajánlattétel további feltétele, hogy az
Ajánlattevő rendelkezzen Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által kiadott
intézményi akkreditációval. Ajánlattevőnek ezzel kapcsolatban ajánlatában csatolnia
kell intézményi akkreditációs tanúsítványának egyszerű másolatát.
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 szolgáltatásra vonatkozó, az ajánlattételi felhívás III. 1. 4. pontban felsorolt
jogszabályokban meghatározottak betartásának vállalására az ajánlattevőnek írásbeli
nyilatkozatot kell tennie ajánlatában.
Ajánlati dokumentáció megvásárlását, igazoló dokumentumot csatolnia kell az
ajánlatához.

II. 1. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a fentiekben megjelölt
valamennyi dokumentum a Kbt. 4. § 9/A. pontja szerint körülmények fennállása esetén hamis
nyilatkozatnak minősül.
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II. 2. A Kbt. 71. § (1) bekezdésére tekintettel megtett nyilatkozatra a Kbt 70. § (4) bekezdése
rendelkezése érvényesül, amennyiben az eljárásban bekövetkezik, úgy az adott ajánlatok nem
kerülnek értékelésre a Kbt 69 § (2) bekezdésen alapuló feltétel alapján.
II. 3. Erőforrás szervezetekkel kapcsolatosan felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 4. §
3/D és 3/E pontok rendelkezéseire.

IRATMINTÁK
(Az iratminták között feltüntetett mintákat kérés esetén az ajánlattevők részére emaliban. doc formátumban megküldésre kerül, a helyes és változtatásmentes kitöltés az
ajánlattevő felelőssége.)
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FELOLVASÓ LAP
KÉ-22642/2011 eljárás

Rész

Ajánlattevő megnevezése

..................................................................

Ajánlattevő székhelye

..................................................................

Adószáma:

..................................................................

Cégjegyzékszáma:

..................................................................

Bankszámlaszáma:

..................................................................

Képviselőjének neve:

..................................................................

Telefonszáma:

..................................................................

Fax száma:

..................................................................

e-mail címe:

..................................................................

Ajánlattevő által
Vállalt képzés
megnevezés

Léts
zám
(fő)

1

Általános pedagógiai
módszertani képzés – hatékony
tanuló-megismerési technikák

28

2

Idegen nyelvi kompetencia
területi képzés

16

3

Az infokommunikációs
technológiák (IKT) oktatásban
történő alkalmazását segítő
képzés

36

4
5
6

Tehetséggondozó képzés I.
Tehetséggondozó képzés II

28
28
28

7

Menedzsment-képzés:
változásmenedzsment,
projektmenedzsment.
Mérési-értékelési képzés

1 főre
jutó
Teljes
képzési/s
zaktanác
sadói
költség

Teljes képzési
ktsg.
(nettó
ajánlati ár)

áfa

Bruttó
ajánlati ár

26
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8
9

Esélyegyenlőségi
feladatok ellátása
Tehetséggondozó
feladatok ellátása

szaktanácsadói

4

szaktanácsadói

28

összesen
222
Kelt: .................., 2011..........hó .....nap
..............................................................
Cégszerű aláírás ph
AJÁNLATI NYILATKOZAT

Kbt. 70. § (2) bekezdés
A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás (3973. Cigánd, Fő u. 80.) ajánlatkérő KÉ22642/2011 számon ajánlati felhívást tett közzé („TÁMOP 3.3.7-09/1-2009-0054 keretében
„ A tehetséggondozó iskola műhelyek a leghátrányosabb kistérség felzárkóztatására”
című projekthez kapcsolódóan képzési szolgáltatás ellátása.”) tárgyában indított
közbeszerzési eljárásban.
Alulírott ……………………………..(név), mint a(z) ……………….……………… (cégnév)
…………………………………..(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője – ajánlattételi
felhívásban és a dokumentációban foglalt formai és tartalmi követelmények gondos
áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban foglalt
feltételeket elfogadjuk és szerződéses kötelezettségeit a feltételeknek megfelelően teljesítjük
jelen nyilatkozatban megnevezett ajánlat tekintetében és a meghatározott ellenszolgáltatásért.
Nyilatkozzuk, hogy a dokumentumokban szereplő információk megfelelően tartalmaztak
minden olyan elvárást, kikötést és feltételt, amelynek alapján megfelelő és megalapozott
ajánlatot tudtunk készíteni.
Nyertességünk esetén a szerződés teljesítése céljából ezeknek megfelelően saját magunkra
vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt. 305.§ (3) bekezdés d, g, i, pontjai, a 305.§. (4)
bekezdéskezdése szerinti előírások érvényesítését.

Nyilatkozzuk, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül:
Szervezetünk minősítése: ......................................... vállalkozás
Ajánlatunk a következő:
Rész

Ajánlattevő által
Vállalt képzés
megnevezés

Léts
zám
(fő)

1

Általános
pedagógiai 28
módszertani képzés – hatékony

1
főre
jutó
Teljes
képzési/s
zaktanác
sadói
költség

Teljes képzési
ktsg.
(nettó
ajánlati ár)

áfa

Bruttó
ajánlati ár
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2
3

4
5
6

7
8
9

tanuló-megismerési technikák
Idegen
nyelvi
kompetencia
területi képzés
Az
infokommunikációs
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.............................................................
Cégszerű aláírás ph
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Kbt. 249. §. (3) a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak,
valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek
nyilatkoznia kell.

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 1

Alulírott
...................................
mint
a(z)
.............................
(székhely:
.........................................,
adószám:
..............................,
cgj.szám:
......................)
ajánlattevő/ közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó/ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó
szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom,
hogy az általam jegyzett céggel, mint ____________________________________ szemben,
nem állnak fenn a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok, mely szerint:
A Kbt. 60. §-ának (1) bekezdése értelmében közbeszerzési eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó (a teljesítésben való részvételének mértékétől függetlenül) vagy
erőforrást nyújtó szervezet, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték,
illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van
folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól
nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható a
büntet_jogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg
g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az
ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje
alatt;
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e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti
ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamisadatot
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamisadat szolgáltatását jogerősen
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
ga) 15. §-a (5) bekezdés a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben
jogerőssé vált közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal
vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést
követett el, vagy
gb) 15. §-a (5) bekezdés f) pont fb) alpontjában meghatározott, két évnél nem
régebben jogerőssé vált közigazgatási vagy bírósági határozatban megállapított és a központi
költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el;
h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás
bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve,
hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével
kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy
részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy
fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot – annak ellenére, hogy az
ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett, – és ezt jogerős és
végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította. Kivéve, ha a határozat
keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két
évnél.

................. 2011. ...................hó ......nap.

__________________________________
Nyilatkozatot tevő
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NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 2.

Alulírott .................................................... mint a(z) .................................................. (székhely:
.............................................., adószám: ..............................., cgj.szám: ....................................)
ajánlattevő/ közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó/ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó
szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom,

hogy az általam jegyzett céggel, mint ____________________________________ szemben,
nem állnak fenn a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d), e) pontjaiban foglalt kizáró okok, mely szerint:
A Kbt. 61. §-ának (1) bekezdés d)- e) pontjai értelmében a közbeszerzési az eljárásban nem
lehet alvállalkozó, aki

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal, illetőleg előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

................. 2011. ...................hó ......nap.
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__________________________________
Nyilatkozatot tevő

Mivel a Kbt. 249. § (3) bekezdésében az érvényesíthető kizáró okok és a nyilatkozati
kötelezettség köre között nincs különbség, ezért egyszerű eljárásban a 62. § (1)
bekezdése szerinti kizáró ok fenn nem állásáról is nyilatkoznia kell az ajánlattevőnek
(10% feletti alvállalkozónak, erőforrást nyújtó szervezetnek), ha ilyen kizáró okot az
ajánlatkérő érvényesített a közbeszerzési eljárásban. (KT. 2010. 152. KÉ számában
2010. december 22.)

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 3.

Alulírott
...................................
mint
a(z)
.............................
(székhely:
.........................................,
adószám:
..............................,
cgj.szám:
......................)
ajánlattevő/ közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó/ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó
szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom,

hogy az általam jegyzett céggel, mint ____________________________________ szemben,
nem állnak fenn a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró okok, mely szerint:
A Kbt. 62.§. (1) bekezdés értelmében közbeszerzési az eljárásban nem lehet ajánlattevő, tíz
százalék fölötti alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki:



három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai
kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el;
az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen 70. § (3)
bekezdése, 71. §] teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis
nyilatkozatot tett, melynek következtében elkerülhető lett volna, hogy az ajánlat vagy
a részvételi jelentkezés a nyilatkozattal érintett körülmény miatt érvénytelennek
minősüljön vagy elérhető lett volna, hogy kedvezőbb legyen az ajánlatának a 81. § (4)
bekezdése szerinti elbírálása, illetve a részvételi jelentkezésének 123. § (4) bekezdése,
130. § (6) bekezdése, 136/A. § (2) bekezdése, 157. § (3) bekezdése vagy 204. § (5)
bekezdése szerinti rangsorolása.
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................. 2011. ...................hó ......nap.

__________________________________
Nyilatkozatot tevő

Ajánlattevő nyilatkozati kötelezettsége kiterjed a Kbt. 63. § (3) bekezdése szerinti – 10%
alatti alvállalkozók tekintetében teendő – nyilatkozatra is. (KT. 2010. 152. KÉ számában
2010. december 22.)

Nyilatkozat
A Kbt. 63 § (3) bekezdésére

Alulírott ……………………….(név), mint…………………..……………………….(cég)
(…………………….székhely) ajánlattevő a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás
(3973. Cigánd, Fő u. 80.)
(„TÁMOP 3.3.7-09/1-2009-0054 keretében „ A tehetséggondozó iskola műhelyek a
leghátrányosabb kistérség felzárkóztatására” című projekthez kapcsolódóan képzési
szolgáltatás ellátása.”) tárgyában kiírt KÉ-22642/2011 közbeszerzési eljárásban

Nyilatkozzuk,
hogy pályázatunk nyertessége esetén a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében a szerződés
teljesítéséhez nem veszünk igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

................. 2011. ...................hó ......nap.

__________________________________
Ajánlattevő
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Nyilatkozat1
A Kbt. 71 § (1) bekezdése a) b) és c) d) pontjaira
A nyilatkozatot részajánlatonként kell benyújtani

Alulírott …………………..(név), mint ……………………….(cég) (………..székhely)
ajánlattevő a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás (3973. Cigánd, Fő u. 80.)
(„TÁMOP 3.3.7-09/1-2009-0054 keretében „ A tehetséggondozó iskola műhelyek
leghátrányosabb kistérség felzárkóztatására” című projekthez kapcsolódóan képzési
szolgáltatás ellátása.”) tárgyában kiírt KÉ-22642/2011 közbeszerzési eljárásban
nyilatkozzuk, hogy pályázatunk nyertessége esetén:
Kbt. 71 § (1) bekezdés a) pont (a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó
mértékben alvállalkozót vesz igénybe) szerint; A szerződés értékének 10 %.-át meg nem
haladó mértékben a közbeszerzés alábbi tevékenységeire és/vagy részére kívánunk
harmadik személyekkel szerződést kötni:
-

……………………………………………

tevékenység

-

……………………………………………

tevékenység

-

……………………………………………

tevékenység

-

……………………………………………

tevékenység

Kbt. 71 § (1) bekezdés b) pont (az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni,) szerint; A
szerződés értékének 10 %.-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk
igénybe venni:
Cég neve

adószáma

Azon rész(ek) amiben
közreműködik

százalékos
arány

....................................

....................................

....................................

………..

....................................

....................................

....................................

……….

....................................

....................................

....................................

………..

1

A Nyilatkozatra tekintettel a Kbt 70. § (4) bekezdés rendelkezése érvényesül.
Nemleges nyilatkozat esetén beírandó: Nem kívánok igénybevenni.
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Kbt. 71 § (1) bekezdés c) pont (az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az
ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő, ezen
szervezet erőforrására (is) támaszkodik) szerint; Az ajánlattevő részére a szerződés
teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet(ek):

Erőforrást nyújtó
szervezet

székhely

adószám

alkalmassági minimum
követelmény melynek igazolása
érdekében e szervezet
erőforrására támaszkodik

A Kbt 71. § (1) d) a 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés
értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó neve,
címe:
-

……………………… (cég) ……………..(székhely)……………….(adószám)

-

……………………… (cég) ……………..(székhely)……………….(adószám)

-

……………………… (cég) ……………..(székhely)……………….(adószám)

Kelt: ……………….., 2011. ……..hó ……..nap

……………………………………..
Cégszerű aláírás
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET
melyet
megkötöttek
egyrészről:
a
________________________.(székhely:
_____________________, adószám: ______________, Cg.: _________________, képviselő:
_________________ ügyvezető igazgató), mint megrendelő,
másrészről: másrészről: a …………………………… (székhely: ………………..,
Cg.:
……………….,
adószám:
……………..,
nyilvántartási
szám:
……………………………….akkreditációs lajstromszám: ……………………..
számlavezető
pénzintézet
neve:
…………………………bankszámlaszám:
………………………………………képviselő: ………………….), mint vállalkozó az
alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1./ A szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy a Megrendelő „TÁMOP 3.3.7-09/12009-0054 keretében „ A tehetséggondozó iskola műhelyek a leghátrányosabb kistérség
felzárkóztatására” című projekthez kapcsolódóan képzési szolgáltatás ellátása.” címmel
közbeszerzési eljárást folytatott le a jelen szerződés mellékletét képező ajánlattételi felhívás és
ajánlattételi dokumentáció szerint.
A melléklet szerinti az ajánlattevő által benyújtott ajánlat került elfogadásra, így a felek a
vállalkozási szerződés feltételeit az alábbiak szerint határozzák meg.
Jelen okirat aláírásával a megrendelő megrendeli, a vállalkozó pedig teljesíti a közbeszerzési
eljárás keretein belül meghatározott feltételek szerint az alábbi képzési szolgáltatás ellátását a
táblázatban részletezett feltételek szerint a képzések elvégzését.
Rész

Ajánlattevő által
Vállalt képzés
megnevezés

Léts
zám
(fő)

1

Általános
pedagógiai
módszertani képzés – hatékony
tanuló-megismerési technikák
Idegen
nyelvi
kompetencia
területi képzés
Az
infokommunikációs
technológiák (IKT) oktatásban
történő alkalmazását segítő
képzés
Tehetséggondozó képzés I.
Tehetséggondozó képzés II
Menedzsment-képzés:
változásmenedzsment,
projektmenedzsment.
Mérési-értékelési képzés
Esélyegyenlőségi szaktanácsadói
feladatok ellátása
Tehetséggondozó szaktanácsadói

28

2
3

4
5
6

7
8
9

1
főre
jutó
Teljes
képzési/s
zaktanác
sadói
költség

Teljes képzési
ktsg.
(nettó
ajánlati ár)

áfa

Bruttó
ajánlati ár

16
36

28
28
28

26
4
28

KÉ 22642/2011számú oktatási szolgáltatás közbeszerzési eljárás módosított egységes
szerkezetbe foglalt dokumentációja
31/24

feladatok ellátása
összesen

222

2./ A vállalkozó az 1./ pontban rögzített képzéseket a _______________ részajánlat esetében
___________ hónap azaz _______________ hónap határozott időtartam alatt köteles
megszervezni és lebonyolítani.
3./

Megrendelő ill. a vállalkozó kötelezettségei

3. 1.

Megrendelő kötelezettségei:

3. 2.




A Megrendelő dönt a képzésben résztvevők személyéről.



Vállalkozóval egyeztetett időpontra Megszervezi a csoportot;



Értesíti a projektben résztvevőket a továbbképzés időbeosztásáról;



Megrendelő az elfogadott és teljesített szerződés szerinti ellenértéket határidőben
kifizeti.

Vállalkozó kötelezettségei:
A Vállalkozási szerződés érvényességének időtartama alatt köteles folyamatosan
biztosítani:
- a felnőttképzésről szóló 2001. évi törvény CI. törvény 8-9. §.- n és a részletes
szabályokat tartalmazó 48/2001. (XII. 29.) OM rendeletben, és a 2/2010.(II.
16.) SZMM rendeletben rögzítetteknek megfelelően a felnőttképzési
tevékenység végzésére az intézményt feljogosító hatósági nyilvántartás
érvényességét, valamint
- a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 12. §. - n és a részletes
szabályokat tartalmazó 22/2004. (II. 16.) Kormány rendeletben előírtaknak
megfelelően az intézmény akkreditáció érvényességét.



Tudomásul veszi, hogy amennyiben lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása
van, a Megrendelő a számlák ellenértékének a folyósítását felfüggeszti.



A képzéseket ezen Vállalkozási szerződésben, valamint a benyújtott és elfogadott
képzési ajánlat szerint valósítja meg.
Vállalkozó a tőle elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai gyakorlat
szerint teljesíti a szerződést.
Vállalkozó köteles minden, általában elvárható intézkedést megtenni a projekt
határidőre történő és szakmailag kifogástalan megvalósítása érdekében.
Vállalkozó a képzések időpontjait, ütemezését az ajánlattételi felhívásban, az
ajánlattételi dokumentációban, valamint a Megrendelővel egyeztetett módon állapítja
meg, az ésszerű szervezés lehetőségei és a jogszabályi korlátozások figyelembe
vételével.
A szerződés teljesítésére a Kbt. 305.§. és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése az irányadó.
Konzorciumi vállalkozás esetében a szerződés teljesítésének felelőssége a
konzorciumi (közös) Vállalkozók tekintetében korlátlan és egyetemleges.
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Alvállalkozók, teljesítési segédek teljesítéséért Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát
saját maga végezte volna.
Vállalkozó a dokumentációkat a pályázati és jogszabályi előírásoknak megfelelően
vezeti, és abba a Megrendelő számára betekintést tesz lehetővé. Megrendelő és a
támogatást nyújtó szervezet által megbízott szakemberek jogosultak ezek
ellenőrzésére.
Vállalkozó Megrendelő tájékoztatása alapján a szerződés hatálya alatt gondoskodik a
fentiekben nevezett pályázat megjelent és közzétett követelményeinek
érvényesítéséről.
Vállalkozó határidőben teljesíti szakmai és dokumentációs kötelezettségeit.
A képzések lebonyolításával kapcsolatban időtervet készít, melyet egyeztet a
Megbízóval.



A Megrendelővel történő írásbeli megegyezés szerinti időben megkezdi, illetve
befejezi a képzési programokat.



Kitölteti a résztvevőkkel a jelenléti íveket;



A képzés tényleges indulásakor – és a képzés teljes időtartama alatt is – a pályázatban
szereplő adatokhoz képest történő minden változást és rendkívüli eseményt (pl.
kényszerszünet, foglalkozási időpont módosulás) írásban jelez a Megrendelőnek.



Megküldi a képzés megkezdése előtt legalább ___________- nappal a program
részletes órarendjét, legkésőbb a tárgyhó utolsó munkanapján a „Tanrend elszámoló
lap”-ot a Megrendelőnek.



A képzés időtartama alatt a képzési program naplóját a képzés helyszínén (tanterem,
tanműhely) kell tartani. A Vállalkozó a tárgyhónapot követő hónap 3. napjáig az
elmúlt havi hiányzásokról, valamint a kimaradókról Létszámelszámoló lapot küld a
Megrendelőnek. A késedelmes adattovábbításból, valamint a jelenléti ív pontatlan
vezetéséből származó bármely kárigény a Vállalkozót terheli.



Térítésmentesen bocsátja a képzésben résztvevők rendelkezésre azokat a
tananyagokat, eszközöket, szolgáltatásokat, melyeket a képzési program tartalmaz, és
a képzési program eredményes elvégzéséhez szükségesek.



A Vállalkozónak számlán fel kell tünteti az általános forgalmi adóról szóló törvényben
meghatározottakon túlmenően: a számlát kibocsátó felnőttképzést folytató intézmény
akkreditációs lajstromszámát, a képzési program megnevezését, az OKM számát.



A számla mellékletében igazolja a számlán feltüntetett, támogatott képzésben való
részvételét, illetve azt, hogy a képzésben résztvevő a képzést befejezte. A számlához
mellékeli a „Számlaösszesítő –jegyzéket”, amit a számlák 2 példányával egy időben
eljuttat a Megrendelő részére. A számlán feltüntetett számlavezető pénzintézet
megnevezésének és a számla számának az ajánlatban szereplő adatokkal
megegyezőnek kell lennie. Amennyiben a képzés időtartama alatt változik a
pénzintézet vagy a számlaszám, azt haladéktalanul írásban bejelenti a Megrendelőnek.



Vállalkozó elősegíti és tűri a képzés ellenőrzését, amely a képzés közreműködő
partnernél való lebonyolításnak ellenőrzését is magában foglalja (Állami
Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Szociális és Munkaügyi
Minisztérium, Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Munkaügyi Központ és az erre
felhatalmazott egyéb ellenőrző szervek.
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3.

Határidők, teljesítés helye

3. 1. A szolgáltatás befejezési határideje: A szerződéskötéstől számított ________ hónap.

3. 2.

Teljesítés helye:
A Megrendelővel egyeztetett és a Vállalkozó által elkészített ütemtervnek
megfelelően, az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban
meghatározottak szerint.

4./ Vállalkozási díj, fizetési feltételek

4. 1. A megrendelő az 1./ pontban hivatkozott szolgáltatás elvégzéséért Ajánlattevőnek a KÉ
……/2011 számú közbeszerzési ajánlatában benyújtott részenkénti nyertes ajánlatának
megfelelően összességében ……………. ….,- Ft +Áfa, azaz bruttó …………….......,- Ft
összegű vállalkozási díjat köteles fizetni.
4. 2. Ajánlatkérő a Vállalkozási díjat 100 %-ban vissza nem térítendő támogatásból fedezi.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A teljesítés során maximum 1 db végszámla kiállítására van
lehetőség. A vállalkozási díj kifizetése a Kbt. 305.§ (1) bekezdésében foglaltak szerinti
teljesítés igazolás kiadását követően, a Kbt. 305.§ (3) bekezdés d, g, i,pontjai szerint 45 napon
belül – figyelemmel a Kbt. 305.§ (4) bekezdésére - utólagosan, átutalással, forintban (HUF)
történik a vállalkozó___________Banknál vezetett …............................. számú számlája
javára. Ajánlatkérő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A
szakaszában foglaltakat teljes körben alkalmazza.
6.

Egyéb feltételek

5. 1. Tájékoztatás:
Amennyiben a szerződés másként nem rendelkezik minden, a szerződéssel összefüggő
értesítést vagy a szerződéssel összefüggésben szükségessé váló (szóbeli) információt,
tájékoztatást írásbeli formában kell megtenni és a másik félnek elküldeni vagy személyesen
átadni. Sürgős esetben, a szóban való értesítés is elfogadható, de ezt is írásban, feljegyzés,
vagy e-mail útján rögzíteni kell. Az értesítés, avagy tájékoztatás akkor hatályos, ha az a másik
félhez igazoltan megérkezik. Az értesítés megérkeztét, az azt átvevő félnek vissza kell
igazolnia (tértivevény, e-mail írásbeli visszaigazolása stb. útján). A tértivevényes ajánlott
levél a postai kézbesítés második megkísérlését követő ötödik munkanapon kézbesítettnek
minősül, ha a másik fél, bármely okból is, nem veszi azt át, illetőleg bármilyen postai jelzéssel
érkezik vissza.. Valamennyi írásos kommunikációban fel kell tüntetni a TÁMOP 3.3.7-09/12009-0054 megjegyzést.
Megrendelő és Vállalkozó szorosan együttműködik, Vállalkozó feladatának teljesítésekor a
Megrendelő írásbeli jelen szerződés keretein belüli utasításait köteles elfogadni.
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5. 2. Szerződő felek képviselői:
5. 2. 1. Megrendelő részéről:


A
szerződéskötésre
és
___________________________

annak



A teljesítés igazolására jogosult személy adatai:

módosítására

jogosult:

Név:
Cím:
Telefon:
E-mail:


Megrendelő kapcsolattartója:
Név:
Cím:
Telefon:
E-mail:

5. 2. 2. Vállalkozó részéről:


A Vállalkozó képviseletére jogosult: _____________________________



Vállalkozó kapcsolattartója:
Név:
Cím:
Tel:
E-mail:

5. 2. 3. A szerződés és a teljesítési igazolások aláírására csak a jelen szerződésben Szerződő
Felek képviselőiként meghatározott, vagy az általuk felhatalmazott személyek jogosultak.
5. 3. A Szerződés teljesítése
A szerződés akkor tekinthető teljes mértékben teljesítettnek, ha a Megrendelőnek a
megvalósított képzésekről a Vállalkozó benyújt minden olyan dokumentációt, amelyre a
Megrendelőnek a pályázat elszámolásához szüksége van, és amelyek alapján a Megrendelő a
támogatást nyújtó szerv felé a jelen szerződés teljesítését hitelt érdemlően igazolni tudja, ezen
dokumentációk átadása a számla teljesítéséhez szükséges teljesítési igazolások alapja.
Hiányos dokumentáció esetén a teljesítési igazolások nem adható ki és a számla nem kerül
befogadásra és nem kerül kifizetésre.
A dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia másolatban:



A hallgató adatainak nyilvántartása
Felnőttképzési szerződés
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Képzési program
Képzési program órarendje
Haladási napló
Jelenléti ív / naponta, ellenőrizhetően/
A képzésen átvett oktatási és egyéb résztvevőnél maradó anyagok , jegyzetek listája
Modulzáró vizsgák dokumentumai
A szakmai vizsga előkészítési és lebonyolítási dokumentumai / bejelentés
Vizsga dokumentum / jegyzőkönyvek, osztályozó ív, bizonyítvány, tanúsítvány
másolat
Statisztikai kötelezettségek dokumentumai

5. 4. Szerződés módosítása
Jelen szerződés csak írásban, tehát kétoldalú jogügylettel ill. a Kbt. rendelkezéseivel
összhangban módosítható és egészíthető ki. Szóbeli módosítás, mellék- vagy háttérmegállapodás érvénytelen.

5. 5. VIS MAIOR:

Minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak, előre nem
látható és elháríthatatlan, ami a Szerződéses teljesítést befolyásolja, a Szerződés
szempontjából Vis Majornak tekintendő. (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk,
stb.)
Vis Major előfordulása esetén Feleknek haladéktalanul írásban értesíteniük kell egymást.
Ezen értesítésben meg kell nevezni a Vis Major pontos okát, valamint a Szerződés
teljesítésével kapcsolatos várható hatását.
Amennyiben a Vis Major 1 hétnél hosszabb idővel késleltetné a Szerződés végrehajtását
Feleknek tárgyalásos úton rögzíteniük kell a Szerződésben szükséges módosításokat.
Amennyiben ezen tárgyalások a Vis Major bejelentését követő két héten belül nem vezetnek
eredményre, bármely félnek jogában áll a Szerződéstől elállni.

5. 6. Szerződésszegés:

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést bármelyik fél súlyos
szerződésszegése esetén, a másik fél azonnali hatállyal felmondhatja. Súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen, ha a vállalkozó a megadott teljesítési határidőre a
képzések teljes körű lebonyolításával 15 napos késedelembe esik.
Súlyos szerződésszegés miatti azonnali hatályú felmondás esetén a Vállalkozó köteles a
Megrendelőnek a szerződésszegésből eredő valamennyi kárát megtéríteni.
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5. 7. Rendes felmondás: a felek jelen szerződés rendes felmondással történő
megszüntetésének lehetőségét kizárják.
6./ Szerződő felek kijelentik, jelen szerződés részét képezi a vállalkozó által átadott
szolgáltatással kapcsolatban mindaz, amit az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi
dokumentáció és a vállalkozó által adott ajánlat tartalmaz, előír. Az e dokumentumokban és a
jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv valamint a Kbt.
rendelkezései irányadók.
7./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen békés
egyeztetés útján rendezik, melynek sikertelensége esetére kikötik a Sátoraljaújhelyi Városi
Bíróság, illetve a Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Cigánd, 2011._______hó____nap

_____________________________
- megrendelő -

____________________________
- vállalkozó

Ellenjegyzem:
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Hozzájárulás
beszedési megbízás érvényesítéséhez

kötelezett neve:
székhelye:
kötelezett bankszámlaszáma:
(továbbiakban: Kötelezett)

Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás
3793. Cigánd, Fő u. 80.
11734138-15585754-10630000

kedvezményezett neve:

________________________________

székhelye:

_________________________________

kedvezményezett bankszámlaszáma:
(továbbiakban: Jogosult)

_________________________________

Alulírottak Oláh Krisztián Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke és Gál Zoltán
Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezet vezetője, mint kötelezett
képviselői, jelen hozzájárulás aláírásával egyidőben a Kbt. 99. § (1) bekezdésén alapulva, a
Kbt. 305. §. (6) bekezdés szabályozás biztosítása érdekében, hozzájárulunk, hogy a KÉ___________/2011 közbeszerzési eljárás eredményeként 2011. ___________.-án létrejött, „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..” tárgyú Vállalkozási Szerződés
szerint jogszerűen kiállított és teljesítésigazolással elismert, valamint a hivatkozott
Vállalkozási Szerződés 4.2. pont szerinti feltételek fennállása és teljesítése esetén a teljesítés
igazolás keltétől számított 45 napon túl a számla ki nem egyenlített hányada értékéig a
jogosult beszedési megbízást érvényesítsen a kötelezett bankszámlája terhére.
Jelen Hozzájárulás elválaszthatatlan részét képezi a hivatkozott Vállalkozási Szerződés és
annak létrejövő valamennyi melléklete, és a hozzájárulás azokkal együtt érvényes, továbbá a
jelen hozzájárulás a Kbt. 99. § (1) bekezdésére tekintettel a Vállalkozási Szerződés
elválaszthatatlan részét képezi.
Cigánd, 2011. __________

……………………………………….
kötelezett banknál bejelentett aláírása

KÉ 22642/2011számú oktatási szolgáltatás közbeszerzési eljárás módosított egységes
szerkezetbe foglalt dokumentációja
31/31

