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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: Mérk Nagyközség Önkormányzata

Postai cím: Hunyadi u. 45.

Város/Község: Mérk Postai 
irányítószám: 
4352

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):Kárpáti István
Címzett: polgármester

Telefon: 44/554-001

E-mail: merkjegy@vivamail.hu Fax: 44/554-054

Internetcím(ek) (adott esetben)
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: 
X Azonos a fent említett kapcsolattartási 
ponttal/pontokkal

 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? 



igen  nem X 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Kompetencia alapú oktatás bevezetése Mérk-Vállalj ÁMK oktatási intézményeiben

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             b) Árubeszerzés                 c) Szolgáltatás                 X

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 

Mérki ovi, isi címe, Vállaji ovi, 
isi címe.

NUTS-kód           HU 323 

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
Megbízási szerződés, amelynek tárgya „Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, módszertani 
megújulás a Mérk-Vállaji ÁMK oktatási intézményeiben, pedagógus továbbképzés és  
szaktanácsadás”, az alábbiak szerint: a TÁMOP 3.1.4 program keretében a pályázat meghatározott 
témaköreihez kapcsolódó pedagógus továbbképzések lefolytatása, továbbá az ahhoz kapcsolódó 
szaktanácsadás Mérk-Vállaji ÁMK fenntartási oktatási intézmények pedagógusai részére. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 80000000-4
80590000-6

����-�  ����-�

További 
tárgy(ak)

75112100-5 Közigazgatási fejlesztési 
projektekkel kapcsolatos szolgáltatások

75121000-0 Közigazgatási oktatási 
szolgáltatások 
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�
����-�  ����-�
����-�  ����-�
����-�  ����-�

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.  
mellékletből szükség szerint több példány használható)                                   igen      nem X

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 X

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR 

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) 
Pedagógus továbbképzések lebonyolítása és szakmai tanácsadó feladatok.
Szaktanácsadói feladatok az alábbi feladatellátási  helyen: Mérk Iskola, Mérk Óvoda, Vállaj Iskola, 
Vállaj Óvoda tekintetében összesen 795 órában
34 képzés,  tréning  lefolytatása  az  alábbi  feladatellátási  helyen:  Mérk  Iskola,  Mérk  Óvoda,  Vállaj 
Iskola, Vállaj Óvoda tekintetében
A szaktanácsadási óra, a képzések és az akkreditált tanúsítvány számától +30 % eltérés lehetséges a 
Kbt. 50. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)                                                        igen      nem X
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           ����/  ��/��     (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)

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre 
Az ellenszolgáltatás összege ajánlatkérő rendelkezésére áll. Ajánlatkérő előleget nem fizet. 

Ajánlattevő  a  pedagógus  továbbképzésre  vonatkozóan az  egyes  pedagógus-továbbképzések 
lebonyolításának  igazolt,  és  a  szerződésben  meghatározott  módon  és  tartalommal  való  teljesítését 
követően,  a teljesítési  igazolás  birtokában jogosult számlát kiállítani,  amelyet  ajánlatkérő a számla 
kézhezvételét követő 60 napon belül átutalással teljesíti a Kbt. 305. § (1), (3)- (4) bekezdése szerint. 

A szaktanácsadásra vonatkozóan Ajánlattevő kétszer jogosult részszámla benyújtására azzal, hogy 
az első részszámlát az egyes szaktanácsadói órák egyharmadának megtartását követően, a második 
részszámlát  a  következő harmad  megtartását  követően  nyújtja  be.  A harmadik  harmad  teljesítését 
követően  Ajánlattevő  végszámla  benyújtására  jogosult.  A  részszámlák  benyújtásakor  kötelező 
mellékletként  csatolni  az  előírt  tartalmú  és  a  munka  teljesítését  igazoló  szakmai  beszámolót.  A 
melléklet  hiánya  esetén  az  Ajánlatkérő  nem fogadja  be  a  számlát.  Ajánlatkérő  a  rész-,  valamint 
végszámlát, azok kézhezvételétől számított 60 napon belül köteles kiegyenlíteni.

Ajánlattevő kötelezettsége pedig a Kbt. 305. § (5)-(6) bekezdése szerint áll fenn.
A  számlabenyújtásával  kapcsolatban  az  ajánlatkérő  felhívja  az  ajánlattevők  figyelmét  az  adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. §-ában foglaltakra.

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 és a garanciális munkák elvégzése tekintetében egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.



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

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai 
és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 

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

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a 
Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghalandóan igénybe venni 
kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a.)-c.) 
pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak. 

Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghalandóan 
igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) 
bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. 

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghalandóan 
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, vagy erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell (Kbt. 249. 
§ (3) bek).

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 
és a megkövetelt igazolási mód:

valamennyi  számlavezető  pénzintézet  –  az 
ajánlattételi  határidő  lejártának  napját  megelőző 
60 napnál nem régebbi keltezésű – nyilatkozatát, 
fizetőképességének  megítéléséhez  az  alábbi 
tartalommal:
− a számla (számlák) megnyitásának időpontja;
− az  ügyfél  számláján  a  nyilatkozattételt 

megelőző 12 hónapban 14 napot meghaladó 
időtartamú sorban állás előfordult-e.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

 Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az 
ajánlattevő, (közös ajánlattevő) valamint az általa 
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, 
amennyiben a becsatolt pénzintézeti 
nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy a 
pénzintézeti nyilatkozat kiállítását megelőző 12 
hónapon belül egy alkalommal 14 napot 
meghaladó időtartamú (a hitelintézetekről és 
pénzügyi vállalkozókról szóló 1996. évi CXII. 
törvény 2. számú melléklet III. részének 36. 
pontja szerinti) sorban állás fordult elő (önálló 
megfelelés);

Az erőforrást nyújtó szervezetek a Kbt. 65. § (4) 
bekezdés alapján kötelesek eljárni. Ajánlatkérő a 
Kbt. 4. § 3/E. pont alapján jár el.



III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 
és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  ajánlattevőre 
vonatkozóan  az  alábbi  dokumentumokat:

1.)  2006-2007-2008.  évekre  vonatkozó, 
legjelentősebb  szolgáltatásainak  eredeti  vagy 
hitelesített másolati formában csatolt igazolása(i) 
–  Kbt.67.§  (3)  bekezdés  a),  figyelemmel  a 
Kbt.68.§ (1) bekezdésében foglaltakra,  az alábbi 
adatok megadásával: 

teljesítés  ideje,  a  szerződést  kötő  másik  fél 
megnevezése,  székhelye,  a  szerződés  tárgya, 
rövid  leírása  az  ellenszolgáltatás  (megvalósítás) 
összege  vagy  a  szolgáltatás  mennyiségére  utaló 
más  adat  a  kapcsolattartó  személy  neve, 
beosztása, telefonszáma, a képzésben részt vettek 
létszáma.

2.) a A Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján 
azoknak  a  szakembereknek  (szervezeteknek), 
illetőleg  vezetőknek  a  megnevezése, 
képzettségének ismertetése, akiket ajánlattevő be 
kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó az érintett 
személyek  esetében  a  végzettséget,  képzettséget 
tanúsító  okiratok,  oklevelek,  az  érintett 
személyeket  a  feladat  ellátására  feljogosító 
dokumentumok, valamint valamennyi szakember 
szakmai  gyakorlatának  jellegét  és  időtartamát 
ismertető  szakmai,  saját  kezűleg  aláírt 
önéletrajzok.

3.)  A Kbt.  67.§(3)  bekezdés  f)  pontja  szerint  a 
minőség biztosítása érdekében tett  intézkedések, 
illetve  a  FAT  által  kiállított  intézmény 
akkreditációs tanusítvány.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és 
a  közbeszerzés  értékének  10%-át  meghaladó 
mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozója, 
ha:

1.) nem  rendelkezik  az  előző  3  évből  (2006., 
2007., 2008.):

- összesen legalább 20 db akkreditált  pedagógus 
továbbképzésre vonatkozó referenciával,  továbbá 
ha nem tudja igazolni az elmúlt 3 évben minimum 
300 darab, akkreditált pedagógus továbbképzésen 
történő  részvételre  vonatkozó  igazoló 
dokumentum kiadását;

-  szaktanácsadás  keretében  összesen  1000  óra 
szaktanácsadói tevékenységgel;

-  vagy  a  teljesítés  valamennyi  esetben  nem  a 
előírásoknak  és  a  szerződésnek  megfelelően 
történt. 

2.) nem rendelkezik:

A pedagógus továbbképzésre vonatkozóan:

a) legalább  1  fő,  minimum  heti  20  órában 
alkalmazott,  humán  erőforrás  területen 
dolgozó,  felsőfokú  végzettségű  pedagógus 
szakemberrel, akik személyenként legalább 10 
éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek;

b) legalább  5  fő,  az  országos  szakértői 
névjegyzékben  nyilvántartott,  felsőfokú 
végzettségű pedagógus szakemberrel;

c) legalább  1  fő  felsőfokú  végzettségű 
szakemberrel, aki szervezetfejlesztés témában 
legalább  2  db  tréninget  és/vagy tanfolyamot 
tartott; 

d) legalább  1  fő  felsőfokú  végzettségű 
szakemberrel,  aki  menedzsmentismeretek 
és/vagy  menedzsmentfejlesztés  témában 
legalább  2  db  tréninget  vagy  tanfolyamot 
tartott;

e) legalább  1  fő  szakemberrel,  aki  tanulói 
kompetenciafejlesztések területén legalább 50 
órában tanácsadást végzett és/vagy szakirányú 



(mérés,  értékelési)  felsőfokú  végzettséggel 
rendelkezik;

A szaktanácsadásra vonatkozóan:

f) legalább  3  fő,  felsőfokú  pedagógiai 
végzettséggel  rendelkező,  személyenként 
legalább  3  év  szaktanácsadási,  mentorálási 
gyakorlattal  rendelkező  fejlesztési 
szakemberrel;

g) legalább  5  fő  felsőfokú  végzettségű 
szaktanácsadó  szakemberrel,  akiknek 
szerepelniük  kell:  az 
országos/fővárosi/megyei  szaktanácsadói 
névjegyzékben,  és  akiknek  személyenként 
legalább  10  éves  pedagógus  munkakörben 
szerzett szakmai gyakorlatuk van. 

3.) Nem rendelkezik 

- ISO 9001:2000 minőségtanúsítással

- felnőttképzési  akkreditációval,  figyelemmel  a 
kbt. 68. § (4)-(5) bekezdésére.

A műszaki-szakmai alkalmasság tekintetében az 
ajánlattevőnek és 10 %-ot meghaladóan igénybe 
venni kívánt alvállalkozójának együttesen kell 
megfelelnie.

Az alkalmasság igazolására a 65. § (3) bekezdése 
szerinti erőforrás szervezetek bevonására a Kbt. 4. 
§ 3/E pontja szerint van lehetőség.

III.2.4) Fenntartott szerződések 

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                          igen    nem X
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott                                                          igen    nem X

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES 
FELTÉTELEK

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

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS



IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA

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

Tárgyalás nélküli X 

Tárgyalásos

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

Tárgyalás nélküli  

Tárgyalásos

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK 

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

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                           

VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                                   X 

                      Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással  
kell megadni)
Részszempont
1.,ajánl ati ár: tanfolyam/fő/díj 
(bruttó Ft) 

2., ajánlati ár: szaktanácsadói 
díj/óra (bruttó Ft)

3., Az előírthoz képest hosszabb 
fizetési határidő vállalása 
(naptári nap)

Súlyszám
2

2

3

Részszempont Súlyszám

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

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

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

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:  ����/��/��  (év/hó/nap )       2009/09/18                                     Időpont: 
              

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                   igen X     nem 
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal):  20.000 Pénznem: HUF 

A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció árát ÁFÁ-val növelten az ajánlatkérő pénztárába 
kell befizetni számla ellenében az ajánlattételi felhívás I/1. pontjában megjelölt helyen, 
munkanapokon 8-15 óráig, az ajánlattételi határidő napján 8 órától 10 óráig, illetve átutalással a 
11739047-15379645 sz. bankszámlára, közleményként kell feltüntetni Oktatási szolgáltatás 
megrendelése

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő 
Dátum:  ����/��/��   (év/hó/nap)      2009/09/18                                      Időpont: 
              

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    

                                                            x                     
            

Egyéb:  

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
 ����/ ��/��-ig   (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:  ��� vagy napokban: �60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)



IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 
Dátum:     ����/��/��   (év/hó/nap)    2009/09/187                             Időpont: 
              

Helyszín : Mérk, Hunyadi u. 45.

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)            igen      nem X

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
                 igen X     nem 

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

TÁMOP -3.1.4-08/2 keretében elnyert támogatás, a projekt elnevezése: Kompetencia alapú 
oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
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 X     nem 

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: 
(adott esetben) 
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentáció árának  befizetését 
követően átvehető az ajánlattételi felhívás I/1. pontjában megjelölt helyen, munkanapokon 8-15 
óráig, az ajánlattételi határidő napján 8 órától 10 óráig, valamint a Kbt. 54. § (4) bekezdésének 
megfelelően.

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:  50 - 100
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén 
a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont 
szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
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 X     nem 

V.7) Egyéb információk:
a.)  Az  ajánlatkérő  felhívja  az  ajánlattevők  figyelmét,  hogy  az  ajánlat  érvényességének 
feltétele az akkreditált képzések esetében az akkreditáció igazolása a képzések akkreditációs 
számának és az indítási engedély számának benyújtásával. Amennyiben az indítási engedély 
nincs  az  ajánlattevő  birtokában,  a  felhasználásról  történő  megállapodás  másolatának 
benyújtása  szükséges.  Ez  sántít,  mert  a  felhasznált  programot  is  akkredtálni  kell 
sajátként, különben nem képezhet!!!
b.)  Az  ajánlattevő  csatolja  ajánlatához  a  Kbt  70  §  (2)  bekezdése  szerinti  nyilatkozatát, 
valamint nyilatkoznia kell a Kbt. 71. §. (1) és (3) bekezdése tekintetében. Az ajánlattevőnek 
nyilatkoznia  kell  a  számlavezető  pénzintézetekről,  mely  az  alábbiakat  tartalmazza:  mely 
bankoknál  vezet  számlát,  a számlák száma,  nyilatkozat,  hogy a felsorolt  pénzintézeteken 
kívül más bankoknál számlája nincs.

c.)  Az  ajánlatkérő  tájékoztatja  az  ajánlattevőket,  hogy  a  beruházáshoz  kapcsolódóan 
támogatási  igényt  nyújtott  be,  és  felhívja  az  ajánlattevők  figyelmét  a  Kbt.  48.  §  (3)-(4) 
bekezdésében foglaltakra: amennyiben a támogatást a forrás felett rendelkező szervezet nem 
ítéli meg, a Kbt. 82. §-t, 99./A § (1) bekezdését, és a 303. §-t úgy kell alkalmazni, hogy az 
ott írt oknak, illetve körülménynek minősül a támogatásra irányuló igény el nem fogadása.

d.)  Az  ajánlatok  összeállításának,  benyújtásának  költségei  az  ajánlattevőt  terhelik.  Az 
ajánlatok benyújtásának módját a dokumentáció tartalmazza.

e.) Az ajánlatkérő a Kbt. 83. §-a alapján a hiánypótlásra lehetőséget biztosít.

f.) Az ajánlattevőnek és 10 % feletti alvállalkozójának, erőforrás szervezetének az ajánlathoz 
csatolnia kell 60 napnál nem régebbi cégkivonatát és valamennyi vezető tisztségviselőjének 
aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját.

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   ����/��/�� (év/hó/nap)
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