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Tartalom: 
 
3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 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 
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________ 
Azonosító kód____________________ 
Építési beruházás 
Árubeszerzés 
Szolgáltatás x
Építési koncesszió 
Szolgáltatási koncesszió 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) 

Hivatalos név: Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás 
Postai cím: Fő u 80. 
Város/Község: Cigánd 
Postai irányítószám: 3973 
Ország: Magyarország 
Kapcsolattartási pont(ok): 
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Címzett: Gál Zoltán 
Telefon: 06-47-534-024 
E-mail: bodrogkoz@t-online.hu 
Fax: 06-47-334-096 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
A felhasználói oldal címe (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 

A dokumentáció a következő címen szerezhető be: 
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

x Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 

x Azonos 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 

x Általános 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 

Vállalkozási szerződés az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP5. 1. 1-
09/6-2009-0003 keretében „Partnerség a Bodrogköz felzárkóztatásáért” című 
projekthez kapcsolódóan képzés szervezési szolgáltatás ellátása, valamint képzési programok komplex lebonyolítása. 

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 
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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) 

x Szolgáltatás 
Szolgáltatási kategória 24 
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 

Szolgáltatási koncesszió 
A teljesítés helye 
3973. Cigánd, fő út 38 
3974. Ricse, Vörösmarty út 1/b 
NUTS-kód HU311 

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus 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 
Vállalkozási szerződés az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP5. 1. 1-
09/6-2009-0003 keretében „Partnerség a Bodrogköz felzárkóztatásáért” című projekthez kapcsolódóan képzés szervezési 
szolgáltatás ellátása, valamint képzési programok komplex lebonyolítása. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 80510000-2
További tárgyak:

II.1.7) 
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több 
példány használható) igen 
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): 
egy részre 
egy vagy több részre 
valamennyi részre x

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) 

80 fő részére OKJ szerinti képesítést nyújtó képzési programok komplex lebonyolítása az alábbi rész ajánlattételi lehetőséggel: 
1. rész: 15 fő részére Betonelem gyártó 1000 órás OKJ-s képzés,  
2. rész: 25 fő részére Hidegburkoló 1000 órás OKJ-s képzés 
3. rész: 15 fő részére Famegmunkáló 1000 órás OKJ-s képzés 
4. rész: 15 fő részére Kertfenntartó 1000 órás OKJ-s képzés 
5. rész: 10 fő részére Lakkozó, mázoló 400 órás OKJ-s képzés 

II.2.2) 
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem 
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 
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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: 6 
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY: kezdés (év/hó/nap) 
ÉS/VAGY 
befejezés (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) 

1.Késedelmi kötbér a határidőn túli teljesítés esetén minden naptári nap után a nettó ajánlati ár 0, 9 %-a.A késedelmi kötbér 
fizetése nem mentesíti a vállalkozót a teljesítés alól, amennyiben az Ajánlattevő késedelme a 15 napot meghaladja, úgy 
Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől a Vállalkozónak felróható okból a Vállalkozó szerződésszegése miatt elállni. Ebben az 
esetben a késedelmi kötbéren felül a Vállalkozó köteles a szerződésszegése miatt a Megrendelőnél felmerült valamennyi kárt 
megtéríteni. 
2.Meghiúsulási kötbér a szerződés ajánlattevő érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulása esetén a nettó ajánlati ár 
minimum 35 %-a. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles a szerződésszegésével összefüggésben az ajánlatkérőnek a kötbér 
mértékét meghaladóan felmerülő valamennyi kár megtérítésére is. A késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttes alkalmazása 
kizárt. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre 
Ajánlatkérő a Vállalkozási díjat 100 %-ban vissza nem térítendő támogatásból fedezi. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A 
teljesítés során maximum 2db résszámla és 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. Ajánlatkérő a 
kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A szakaszában foglaltakat valamint a 4/2011. (I. 28.) 
Korm. rendeletet teljes körben alkalmazza. 

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) 
Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a 
képviseletre felhatalmazottat meg kell jelölni, valamint az ajánlattevőknek a teljesítés tekintetében egyetemleges felelősséget 
kell vállalniuk. 

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

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 vagy a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a 
Kbt. 60.§. (1) bekezdésében és a Kbt. 61.§ (1) bekezdésének d - e) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 
vagy a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdésének a)-c) meghatározott 
kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó vagy a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) 
bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. 
Igazolási mód: 
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak és a szerződés 
teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint cégszerűen 
nyilatkozniuk kell. Az ajánlattevőnek a Kbt. 63.§ (3) bekezdése alapján írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében nem vesz igénybe a kizáró 
okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója csatolja: 
1. 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: 
- mióta vezeti a számláját (év, hónap, nap), 
- volt-e bármely számláján 30 napot meghaladó sorban állás az igazolás kiállítását megelőző 2 évben. 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
1. Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója alkalmatlan, 
amennyiben valamelyiküknek – a számlavezető pénzintézeteitől származó nyilatkozatok szerint – valamely számláján, a 
nyilatkozat kiállítását megelőző 2 évben 30 napot meghaladó sorban álló tétele volt.  
Az ajánlattevőnek és a 10% feletti alvállalkozónak az 1. feltételnek külön-külön kell megfelelnie. 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
1. az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 36 hónap részajánlatonkénti (külön-külön minden rész tekintetében melyre az 
ajánlattevő ajánlatot tesz), közbeszerzés tárgya (képzések szervezése, lebonyolítása,) szerinti szolgáltatásait ismertető, a Kbt. 
68 § (1) bekezdés szerint kiállított 
referenciaigazolást vagy- nyilatkozatot eredeti vagy hiteles másolatban [Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pont]. 
2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) illetőleg vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be 
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kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek 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 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
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 36 hónapban teljesített , legalább részajánlatonkénti(külön-külön minden rész 
tekintetében melyre az ajánlattevő ajánlatot tesz), 1db felnőttképzésben lebonyolított, legalább 7 millió Ft nettó értékű 
részajánlatnak megegyező OKJ-s képzés lebonyolításáról szóló referenciával 
 
2. Legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel: 
 
a) 1 fő a képzés szervezésében és lebonyolításában résztvevő szakemberrel, akinek felsőfokú végzettsége, oktatási 
munkakörben szerzett vezetői tapasztalata, valamint minimum 5 éves felnőttképzés területén szerzett szakmai gyakorlattal 
rendelkezik 
b) 1 fő kapcsolattartó, aki középfokú iskolai végzettséggel, valamint, legalább 2 éves felnőttképzés területén szerzett szakmai 
gyakorlattal rendelkezik. 
ca) legalább (a részajánlat tárgya szerinti,vagyis külön-külön minden rész tekintetében melyre az ajánlattevő ajánlatot tesz) 
felnőttképzés elméleti oktatásra jogosult 1 fő felsőfokú végzettségű és legalább 3 éves, a részajánlat tárgya szerinti képzési 
területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel 
cb) legalább 1 fő a részajánlat képzésének tárgya szerinti (külön-külön minden rész tekintetében melyre az ajánlattevő ajánlatot 
tesz),gyakorlati oktatásra jogosult, a szakma elsajátítását igazoló minimum szakmunkás bizonyítvánnyal és legalább 3 éves, a 
részajánlat tárgya szerinti képzési területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel. 

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? igen 
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 
A szolgáltatás teljesítésre az 1993. évi LXXVI törvény a szakképzésekről, valamint 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 vonatkozik. 

 
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 x
VAGY 
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint 

Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) 
Szempont Súlyszám

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? nem 
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) 
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) 

5. oldal, összesen: 9 oldalKözbeszerzések Tanácsa - Főoldal

2011.03.31.http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitoHirdetmenyProperties?objectID...



A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) 
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) 

A dokumentáció beszerzésének határideje 
Dátum: 2011/04/15 (év/hó/nap ) 
Időpont: 11:00 
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen 
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 62500 
Pénznem: HUF 
A fizetés feltételei és módja: 
A fizetés feltételei és módja: Készpénzbefizetéssel a Home Reality Kft, 3525. Miskolc, Városház tér 5. (1. emelet) iroda 
pénztárába, vagy átutalással a 14100086-51696349-01000008 bankszámlára. Az ellenérték tartalmazza az Áfát. Megjegyzés 
rovatban feltüntetendő: „oktatás dokumentáció”. A dokumentáció átvételének feltétele a dokumentáció árának befizetését hitelt 
érdemlő módon való igazolása. 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő 
Dátum: 2011/04/15 (év/hó/nap) Időpont: 11:00 

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: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 
Dátum: 2011/04/15 (év/hó/nap) 
Időpont: 11:00 
Helyszín : Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás székhelyén a Társulás elnökének irodájában.3793. Cigánd, Fő u. 80. 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek 
A Kbt. 80.§(2) bekezdésében meghatározott személyek, szervezetek. 

 
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 -5.1.1-09/6-2009-0003 

V.3) További információk (adott esetben) 
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

A Kbt. 250. §. (3) g) bekezdése szerint a tervezett időpont: 
2011. 04. 29. 

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 
2011. 05. 10. 

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 dokumentáció átvehető a 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, 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. 

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: 
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: 
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. 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 - Partnerség a Bodrogköz felzárkóztatásáért című projekthez kapcsolódóan - a képzés 
szervezési szolgáltatás ellátására, valamint képzési programok komplex lebonyolítására 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.. 
2.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § alapján biztosítja. 
3.) Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 70. §. (2) bekezdés, 71. § (1) bekezdés a), b), c),d pontjai, a 63. §. (3) bekezdés szerinti 
nyilatkozatokat. 
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 
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egyenértékű okmányát) egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) bekezdés b, c / pontja szerinti 
alvállalkozó, illetőleg az erőforrást nyújtó szervezet képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy a közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére a gazdasági társaság munkavállalóját képviseleti joggal ruházza fel, az ajánlathoz 
csatolni kell a cégszerűen aláírt meghatalmazást és a meghatalmazott munkavállaló közjegyző által hitelesített aláírási mintáját. 
Abban az esetben amennyiben aláírási címpéldány pl. jogszabály alapján nem elkészíthető, úgy aláírási mintát kell csatolni, 
melyet közjegyzővel kell hitelesíttetni. Ezen személyek tekintetében ez minősül aláírási címpéldánynak. A cégadatokra, 
nyilvántartási adatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén a jogi képviselő által 
elektronikusan előállított változásbejegyzési kérelem (XML nyomtatvány) kinyomtatott példánya. Illetve papíralapú okirat 
esetén annak egyszerű másolata csatolandó, melyen a jogi képviselőnek fel kell tüntetnie, hogy: „alulírott (név) ügyvéd 
aláírásommal igazolom, hogy a jelen nyomtatvány tartalma mindenben megegyezik az általam a Cégbíróság/nyilvántartó 
bíróság/hatóság részére elektronikusan/postai úton/közvetlenül megküldött, és elektronikus aláírásommal/aláírásommal ellátott 
változásbejegyzési kérelem tartalmával”, amely záradékot a jogi képviselőnek aláírásával kell ellátnia. Csatolandó továbbá a 
változásbejegyzési kérelem Cégbíróság/nyilvántartó bíróság/hatóság részére történt megküldését igazoló tértivevény ( digitális, 
postai) egyszerű másolata vagy az érkezető bélyegzővel ellátott kérelem egyszerű másolata. A másolatot a jogi képviselőnek a 
következő záradékkal és aláírásával kell ellátnia: „alulírott (név) ügyvéd aláírásommal igazolom, hogy a jelen 
tértivevény/kérelem másolat a (cégnév), (dátum) napján kelt, módosítást tartalmazó cégiratainak/iratainak az illetékes 
Cégbíróság/nyilvántartó bíróság/hatóság részére történt megküldését igazolja..”  
5.) Közös ajánlatétel esetében az ajánlathoz csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást 
(konzorciális szerződést) legalább az alábbiak szerint: tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli és a közös 
ajánlattevők nevében, hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők 
nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért a közös ajánlattevők egyetemleges felelősséget 
vállalnak. 
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. 
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.  
8. A szolgáltatásra vonatkozó, a III.1.4. pontban felsorolt jogszabályokban meghatározottak betartásának vállalására az 
ajánlattevőnek írásbeli nyilatkozatot kell tennie ajánlatában. Az ajánlattevőnek a Kbt. 55. § (3)-(4) bekezdése alapján 
tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a 
teljesítés helyen a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 
9. Ajánlati dokumentáció megvásárlását igazoló dokumentumot csatolnia kell az ajánlatához. 

V.8) 
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/03/25 (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: Home - Reality Kft. 
Postai cím: Városház tér 5 
Város/Község: Miskolc 
Postai irányítószám: 3525 
Ország: HU 
Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Tamás Katalin 
Telefon: +3646508134 
E-mail: tamas.katalin@homereality.hu 
Fax: +3646508135 
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): 
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B. MELLÉKLET 
A részekre vonatkozó információk 
A rész száma 1 
meghatározás Betonelem gyártó OKJ 31 582 01 0000 00 00 -s képzés 
1) A rész meghatározása 

A JELEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ÉS A DOKUMENTÁCIÓBAN MEGHATÁROZOTT FELTÉTEL SZERINT 
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80510000-2
További tárgyak:

3) Mennyiség vagy érték 
15 fő részére 6 hónapos időtartamra 1000 órás betonelem gyártó OKJ-s elméleti és gyakorlati képzés 

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése 
Az időtartam hónap(ok)ban: 6 
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) ---------------------- 

 
B. MELLÉKLET 
A részekre vonatkozó információk 
A rész száma 2 
meghatározás HIDEGBURKOLÓ OKJ 33 582 03 0100 31 01-s képzés 
1) A rész meghatározása 

A JELEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ÉS A DOKUMENTÁCIÓBAN MEGHATÁROZOTT FELTÉTEL SZERINT 
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80510000-2
További tárgyak:

3) Mennyiség vagy érték 
25 fő részére 6 hónapos időtartamra 1000 órás hidegburkoló OKJ-s elméleti és gyakorlati képzés 

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése 
Az időtartam hónap(ok)ban: 6 
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) ---------------------- 

 
B. MELLÉKLET 
A részekre vonatkozó információk 
A rész száma 3 
meghatározás FAMEGMUNKÁLÓ OKJ 31 582 08 0100 31 01 -s képzés 
1) A rész meghatározása 

A JELEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ÉS A DOKUMENTÁCIÓBAN MEGHATÁROZOTT FELTÉTEL SZERINT 
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80510000-2
További tárgyak:

3) Mennyiség vagy érték 
15 fő részére 6 hónapos időtartamra 1000 órás famegmunkáló OKJ-s elméleti és gyakorlati képzés 

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése 
Az időtartam hónap(ok)ban: 6 
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) ---------------------- 

 
B. MELLÉKLET 
A részekre vonatkozó információk 
A rész száma 4 
meghatározás KERTFENNTARTÓ OKJ 54 622 01 0100 31 02 -s képzés 
1) A rész meghatározása 

A JELEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ÉS A DOKUMENTÁCIÓBAN MEGHATÁROZOTT FELTÉTEL SZERINT 
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 
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Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80510000-2
További tárgyak:

3) Mennyiség vagy érték 
15 fő részére 6 hónapos időtartamra 1000 órás kertfenntartó OKJ-s elméleti és gyakorlati képzés 

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése 
Az időtartam hónap(ok)ban: 6 
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) ---------------------- 

 
B. MELLÉKLET 
A részekre vonatkozó információk 
A rész száma 5 
meghatározás MÁZOLÓ LAKKOZÓ OKJ 33 582 04 0100 21 01 -s képzés 
1) A rész meghatározása 

A JELEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ÉS A DOKUMENTÁCIÓBAN MEGHATÁROZOTT FELTÉTEL SZERINT 
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80510000-2
További tárgyak:

3) Mennyiség vagy érték 
10 fő részére 2, 5 hónapos időtartamra 400 órás mázoló lakkozó OKJ-s elméleti és gyakorlati képzés 

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése 
Az időtartam hónap(ok)ban: 
VAGY napokban: 75 (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) ---------------------- 

 Vissza  
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