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A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 

 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

Azonosító kód_______________________________________ 

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: Marcali Városi Önkormányzat 

 

Postai cím: Rákóczi u. 11. 

 

Város/Község: Marcali 

 

Postai 

irányítószám: 8700                    

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

 

Címzett: Bereczk Balázs, irodavezető 

Telefon: 06/85/501-082 

E-mail: bereczk.balazs@marcali.hu 

 

Fax: 06/85/501-055 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): 

 

A felhasználói oldal címe (URL):  

 

 

 

További információk a következő címen szerezhetők be:  

  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 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 

  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  

mailto:bereczk.balazs@marcali.hu


Regionális/helyi szintű  
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 

 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?            igen  nem   

 



II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

„Marcali – kompetencia alapú oktatás” megbízási szerződés alapján. 

II.1.2) A szerződés tí pusa, valamint a teljesí tés helye 

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a 

szerződés vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának) 

a) Építési beruházás                         b) Árubeszerzés                             c) Szolgáltatás                           

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 

módon, az ajánlatkérő által 

meghatározott követelményeknek 

megfelelően 

 

Építési koncesszió 

 

 

 

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja/Egyéb 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória     24   ••  

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat 

lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 

 

 

 

 

Szolgáltatási koncesszió               

A teljesítés helye 

                               

                               

NUTS-kód                  •••••  

A teljesítés helye  

                               

                               

NUTS-kód                 •••••   

A teljesítés helye  

Marcali Város Önkormányzatának 

intézményei a dokumentációban 

meghatározottak szerint 

NUTS-kód            HU232••••   

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 

Közbeszerzés megvalósítása                                               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 

Az Ajánlatkérő TÁMOP 3.1.4./08/2 pályázatának megvalósításaként akkreditált pedagógus-továbbképzések tartása és 

közoktatási szaktanácsadói feladatok ellátása megbízási szerződés keretében. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 80.00.00.00-4 ••••-•   ••••-•  

 

 

 

 

További tárgy(ak) 

 

80.53.00.00-8 

85.31.23.20-8 

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség 

szerint több példány használható)                                                                                                                igen      nem  

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre                                     egy vagy több részre                      valamennyi részre                                 

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?                                                                   igen      nem  

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)  

Marcali Város Önkormányzata a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Marcali közoktatási, nevelési 

intézményeiben” elnevezésű projekt keretében az alábbiakban feltüntetett oktatási-továbbképzési és szaktanácsadási 

szolgáltatás ellátását kívánja megvalósítani: 

Oktatás-továbbképzés (1. rész): akkreditált pedagógus továbbképzések (12 féle) 366 fő részére, a dokumentációban 

részletezett tartalommal. Intézményi innovációt támogató tevékenység: tantestületi felkészítő nap a projekt indulásakor 5 

alkalommal. 

Szaktanácsadási szolgáltatások (2. rész): szakértői feladat ellátása (6 féle) összesen 1462 órában 

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)                                                                                                    igen      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   

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük 

feltüntetni a további  szerződések tervezett idejét:    

hónapokban: ••      vagy    napokban: ••••   (a szerződés megkötésétől számítva) 

 



 

 

 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 

Az időtartam hónap(ok)ban:   ••   vagy  napokban: ••••  (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:  kezdés           2009/09/07     (év/hó/nap)    

                                                   ÉS/VAGY 

             befejezés       2010/08/31      (év/hó/nap)  

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 

Meghiúsulási kötbér, melynek mértéke az ajánlat részét képezi, illetőleg 20.000.-Ft/nap késedelmi kötbér. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre  

A szerződés szerinti igazolt teljesítések ellenértékét az ajánlatkérő szabályszerűen kiállított számla ellenében a 

szerződésszerű teljesítéstől számított 60 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlatkérő részletekben történő fizetéssel kíván 

megállapodni, biztosítva a részszámlázás lehetőségét. A részszámla benyújtásának időpontját és szakmai tartalmát az 

ajánlatban meg kell adni (részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban). 

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) 

Nem követelmény 

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

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  

 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és 

cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Kizárásra kerül az ajánlattevő és alvállalkozója, valamint az erőforrást nyújtó szervezet, ha bármelyikük tekintetében 

fennáll a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a 61. § (1) bekezdés d)-e) pontjában, valamint a 61. § (2) bekezdésében foglalt 

kizáró okok bármelyike. 

Kizárásra kerül az ajánlattevő és a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, 

valamint az erőforrást nyújtó szervezet, ha bármelyikük tekintetében fennáll a Kbt.62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró 

okok bármelyike. 

Az ajánlattevőnek, a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, továbbá az 

ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy vele 

szemben a Kbt. 60. §-ának (1) bekezdésében, a 61. § (1) bek. d)-e) pontjában, illetve a 61. § (2) bekezdésében foglalt 



kizáró okok nem állnak fenn. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevőnek, valamint a beszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozójának csatolnia kell 

1. Valamennyi számlavezető pénzintézettől származó, az 

ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi 

nyilatkozatot (eredeti, vagy hiteles másolat), az alábbi 

tartalommal: 

- számlaszám megadása, 

- mióta vezeti az ajánlattevő, illetve a beszerzés 

értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 

venni kívánt alvállalkozó bankszámláját, 

- ajánlattevő, illetve a beszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozó fizetési kötelezettségének pontosan 

eleget tesz-e, számláján van-e, illetve 2007.01.01. 

óta volt-e sorban állás 

2. Az utolsó kettő lezárt üzleti évre (2007, 2008) vonatkozó, 

könyvvizsgálói záradékkal ellátott mérlegbeszámolójának, 

eredmény kimutatásának másolatával (kiegészítő 

mellékletek nélkül), a számviteli jogszabályok alapján 

elkészített beszámolóját. 

3. Cégszerű nyilatkozatát az utolsó kettő lezárt üzleti év 

(2007, 2008) beszerzés tárgya szerinti forgalmáról 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

Alkalmatlan az ajánlattevő és a beszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója 

1. Ha a pénzintézettől származó nyilatkozat szerint fizetési 

kötelezettségének nem tesz pontosan eleget, avagy a 

bankszámláján(in) 2007.01.01. óta 15 napot meghaladó 

sorban állás fordult elő. 

2. Ha az elmúlt kettő lezárt üzleti év (2007, 2008) 

bármelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív volt. 

3. Ha az elmúlt kettő lezárt üzleti év (2007, 2008) átlagában 

a belföldi értékesítés nettó, beszerzés tárgya szerinti 

forgalma nem érte el a 20 millió Ft-ot (részajánlati 

körönként 10-10 millió forintot). 

 

A pénzügyi, gazdasági alkalmasság feltételeinek az 1. és 2. 

pont tekintetében külön-külön (önállóan) kell megfelelnie 

az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőknek és a beszerzés 

értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozónak, a 3. pont tekintetében együttesen is 

megfelelhetnek. 

 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlattevőnek és a beszerzés értékének 10 %-át 

meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozónak az 

ajánlathoz csatolni kell 

1. Az előző két naptári évben (2007, 2008) a beszerzés 

tárgyában végzett, befejezett szolgáltatási referenciáinak 

ismertetését, (legalább a teljesítés ideje, helye, a szerződést 

kötő másik fél, a szerződés tárgya, továbbá az 

ellenszolgáltatás összege megjelölésével) a Kbt. 68. § (1) 

bekezdése szerinti igazolás benyújtásával. 

2. Azon szakemberek megnevezését, akik a teljesítéséért 

felelősek, illetve akiket be kíván vonni a teljesítésbe, 

szakmai önéletrajzuk és végzettségüket igazoló 

dokumentum(ok) csatolásával (eredeti vagy hiteles 

másolat). 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

 

Alkalmatlan az ajánlattevő és a beszerzés értékének 10%-át 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, 

1. Ha nem rendelkezik az elmúlt két évben (2007, 2008) 

megvalósított, évenként legalább 150 fő pedagógust érintő 

akkreditált pedagógus szakmai továbbképzésre, ill. 

évenként legalább 1000 óra oktatási szaktanácsadásra 

vonatkozó referenciával. 

2. Ha mindkét részajánlati kör tekintetében nem rendelkezik 

legalább 5 fő legalább 5 éves pedagógus továbbképző, ill. 

oktatási szaktanácsadási gyakorlattal rendelkező, felsőfokú 

végzettségű, a közbeszerzés tárgya szerinti pedagógiai 

továbbképzésben, ill. oktatási szaktanácsadásban 

gyakorlattal rendelkező szakemberrel. 

3. Ha a megnevezett, bevonni kívánt szaktanácsadást végző 



3. Nyilatkozatot arról, hogy a szaktanácsadói feladatok 

ellátása során a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek 

szerepelnek Országos Szakértői Névjegyzékben és az 

Educatio Kht. országos tanácsadói listáján. 

szakemberek nem szerepelnek a megjelölt jegyzékben, ill. 

listán. 

Az alkalmassági feltételeknek az ajánlattevő és a beszerzés 

értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozója együttesen is megfelelhet. 

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                                             igen    nem  

 

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott                                                                                             igen    nem  

 

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK 

 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?    igen    nem  

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet. 

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA 

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli    

Tárgyalásos   

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli    

Tárgyalásos   

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                               

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                                      

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

Részszempont 

1. Feladatellátási terv  

 1.1. Partneri igények, elvárások 

 nyomonkövethetősége (PDCA) 

 1.2. Kockázatelemzés minősége, 

 értéke 

Súlyszám 

40 

 

 20 

 

 5 

Részszempont 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

Súlyszám 

           

           

           



 1.3. Projektben érintettek szakmai 

 támogatása 

2. Ajánlati ár  

3. Helyben történő képzések aránya az 

összes képzéshez képest  

4. Meghiúsulási kötbér mértéke  

5. Kapcsolattartás módszertana  

 

 15 

20 

 

20 

10 

10 

9.                                 

10.                               

           

           

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                                                             igen     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) 

12216/2009. 

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?               igen      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)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: •••• /•• /••   (év/hó/nap)                 

 

 

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

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum:  2009/08/25 (év/hó/nap )  Időpont: 10.00 óra 

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    igen      nem  

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50.000+ÁFA    Pénznem: HUF  

A fizetés feltételei és módja: Átutalással a Marcali Város Önkormányzatának 10403947-39411321 sz. 

bankszámlaszámára (K&H) (egyéb információért lásd a dokumentációt). 



IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  

Dátum:  2009/08/25   (év/hó/nap)  Időpont: 10.00 óra 

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók  

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   SK   SL    FI    SV     

                                                                                                 

Egyéb:                                                                                        

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) 

 •••• / •• /•• -ig   (év /hó/nap ) 

VAGY hónap(ok)ban:  •••  vagy napokban: •25 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:     2009/08/25   (év/hó/nap)  Időpont: 10.00 óra 

Helyszín : Marcali Polgármesteri Hivatal, 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. 

 



V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍ TŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGŰ-E? (adott esetben)                                       igen      nem  

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

                                                                                           

V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍ ROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? 

                 igen      nem  

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:  

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Marcali város közoktatási intézményeiben. Azonosító 

szám: TÁMOP-3.1.4/08/2 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 

2009.08.29. (Szombat!) 10.00 óra 

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 

2009. 09. 07. 10.00 óra 

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      nem  

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)  

Elektronikusan kerül megküldésre a dokumentáció ellenértékének befizetését, átutalását igazoló bizonylat 

bemutatását, vagy másolatának a 85/501-055 faxszámra történő megküldését követően. Az elektronikus 

elérhetőségi adatokat kérjük megadni. Ilyen irányú kérésre a dokumentáció papír alapon is átvehető az I.1.) pontban 

megjelölt személytől munkanapokon 8.00-16.00, pénteki napon 8.00-13.30 között, az ajánlattételi határidő utolsó 

napján 8.00-10.00 óra között. A dokumentáció kérésre postai úton is megküldésre kerül. 

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:  

Alkalmazott pontszámok: 1-10 pont között. 

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer 

(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti 

pontszámot: 

Az értékelés egyes résszempontok esetén egyszerű arányosítással, más résszempontok esetén sorba rendezéssel 

történik. A részletes számítási metodikát az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza 

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      nem  

V.7) Egyéb információk: 

A Kbt. 91. § (2) bekezdésének eseteiben ajánlatkérő az eljárás eredményének kihirdetésekor megnevezett következő 

legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést. 

Az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok 

hatálya alá eső alvállalkozót a beszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozók tekintetében sem. 

Az ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személye(ek) 60 napnál nem 



régebbi hiteles aláírási címpéldányát. 

Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő vagy a beszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozója az 1. részajánlattételi kör tekintetében nem rendelkezik felnőttképzési akkreditációval (Kbt. 

61. § (1) bek. e) pont). 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra tekintettel arra, hogy a 

közbeszerzés támogatásból valósul meg, a nyertes ajánlattevőnek a feladatot az ajánlatkérő nyertes pályázatában 

foglaltak és a támogatásokra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell elvégeznie. A támogatás odaítélése 

megtörtént, a támogatási szerződés aláírására sor került. 

A kiegészítő tájékoztatás megadása elektronikus úton történik, ezért az ilyen irányú írásbeli kérelmeknél kérjük 

feltüntetni az elektronikus elérhetőségi adatokat (e-mail cím). 

 

 

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   2009/08/04 (év/hó/nap) 



A. MELLÉKLET 

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍ MEKEN 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) CÍ MEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ  

Hivatalos név: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai 

irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:       

 

 

E-mail:       

 

Fax:       

Internetcím (URL): 

 

 
 
III) CÍ MEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI 

Hivatalos név: 

 

Postai cím: 

 

Város/Község: 

 

Postai 

irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

 

Címzett:  

Telefon:       

 

 

E-mail:       

 

Fax:       

Internetcím (URL): 

 

 



B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A RÉSZ SZÁMA  •1••               MEGHATÁROZÁS  PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS 

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Marcali közoktatási intézményeiben elnevezésű, TÁMOP 3.1.4./08/2 

azonosító számú projekt keretében akkreditált pedagógus továbbképzések tartása. 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 80.00.00.00-4 ••••-•   ••••-•  

 

 

 

 

További tárgyak 

 

80.53.00.00-8 

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

12 féle akkreditált pedagógus továbbképzés tartása Marcali város közoktatási intézményeiben (további információért ld. 

az ajánlattételi dokumentációt) 

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE  

Az időtartam hónap(ok)ban:   ••    vagy napokban:   ••••   (a szerződés megkötésétől számítva)   

VAGY       Kezdés         2009/09/07     (év/hó/nap) 

                                                     ÉS/VAGY  

                 Befejezés     2010/08/31    (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

A részletes ismertető az ajánlattételi dokumentációban. 

 

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ---------------------- 

 



B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A RÉSZ SZÁMA  •2••               MEGHATÁROZÁS  OKTATÁSI SZAKTANÁCSADÁS 

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Marcali közoktatási intézményeiben elnevezésű, TÁMOP 3.1.4./08/2 

azonosító számú projekt keretében oktatási szaktanácsadási tevékenység ellátása. 

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 85.31.23.20-8 ••••-•   ••••-•  

 

 

 

 

További tárgyak 

 

.    .     .    - 

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

•• .•• .•• .••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

••••-•   ••••-•  

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

6 féle szakértői feladat ellátása összesen 1462 órában. 

A szakértői tevékenységek további részleteit, ill. feladatellátási helyét az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE  

Az időtartam hónap(ok)ban:   ••    vagy napokban:   ••••   (a szerződés megkötésétől számítva)   

VAGY       Kezdés         2009/09/07     (év/hó/nap) 

                                                     ÉS/VAGY  

                 Befejezés     2010/08/31    (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

A részletes ismertető az ajánlattételi dokumentációban. 

 

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ---------------------- 

 

 


