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ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés „Képzések EFOP projektek keretében” tárgyú
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Mellékletek: Közbeszerzési felhívás és dokumentáció
Tisztelt Képviselő-testület!
Ahogy mindenki előtt ismert az önkormányzat több olyan EFOP pályázatot is nyert, amelyben
képzek lebonyolítása is szerepel. A konkrét képzések összeállításához már szükség volt a
célcsoporthoz tartozó személyek felkutatására, és piacmonitoring elvégzésére, valamint
indikatív ajánlatok bekérésére is.
A most indítandó közbeszerzési eljárás keretében az EFOP 1.2.11., EFOP 3.7.3. valamint EFOP
1.5.3. kódszámú pályázatainkhoz kapcsolódóan kívánunk felnőttképzési és tréning
szolgáltatásokat beszerezni, nemzeti nyílt, Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési eljárás keretében.
A csatolt közbeszerzési dokumentáció a beszerzés tárgyát hat részre bontotta, részajánlattételi
lehetősséggel az alábbiak szerint:
I.)
II.)
III.)
IV.)
V.)
VI.)

Nyelvtanfolyamok I.
Tanfolyamok
Tréningek
Nyelvtanfolyamok II.
Közúti járművezetői képzések
Képzések

Az eljárásba meg kell hívni az egyes részek teljesítésére potenciálisan alkalmas ajánlattevőket
is, akiknek személyére – az alábbiakban teszünk javaslatot:
1. B + T AUTÓS Korlátolt Felelősségű Társaság (Baranya Autósiskola)
8700 Marcali, Petőfi Sándor utca 17.
Cégjegyzékszám: 14-09-314250
Adószám: 10316674114
Alapítás dátuma: 1989.11.29
Főtevékenység: Járművezető-oktatás
Árbevétel: 87 879 000 Ft (2017)
Létszám: 4 fő (2019)
2. ZEBRA OSTYÁNSZKI AUTÓSISKOLA KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG
7800 Siklós, Felszabadulás utca 17. A. ép.

Cégjegyzékszám: 02-06-068760
Adószám: 20587219102
Alapítás dátuma: 1999.11.02
Főtevékenység: Járművezető-oktatás
Árbevétel: 20 480 000 Ft (2017)
Létszám: 2 fő (2019)
3. PANNON OKTATÁSI KÖZPONT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
7623 Pécs, Rét utca 5.
Cégjegyzékszám: 02-09-071581
Adószám: 14003006202
Alapítás dátuma: 2007.07.12
Főtevékenység: M.n.s. egyéb oktatás
Árbevétel: 91 059 000 Ft (2017)
Létszám: 6 fő (2019)
4. JAZZ COMMUNICATION Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság (Más
Nyelven Nyelviskola)
7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 5. 2. em. 6.
Cégjegyzékszám: 02-09-083138
Adószám: 13198484202
Alapítás dátuma: 2003.12.18
Főtevékenység: M.n.s. egyéb oktatás
Árbevétel: 14 246 000 Ft (2017)
Létszám: 0 fő (2019)
5. PROFISSIMUS Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely. 7621 Pécs, Jókai Mór tér 11/B földszint 3.
Cégjegyzékszám: 02-09-075377
Adószám. 12419962202
Alapítás dátuma: 2010.01.14
Főtevékenység: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Árbevétel: 300 627 000 Ft (2017)
Létszám: 8 fő (2019)
6. M-STÚDIUM Oktatásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 7370 Sásd, Kolozsvár utca 16.
Cégjegyzékszám: 02-09-068587
Adószám: 12999804202
Alapítás dátuma: 2003.02.28
Főtevékenység: M.n.s. egyéb oktatás
Árbevétel: 211 575 000 Ft (2017)
Létszám: 6 fő (2019)
7. ORGAN Vidékfejlesztési és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 7100 Szekszárd, Kossuth Lajos utca 27. földszint 4.
Cégjegyzékszám: 17-09-000727
Adószám: 10398207217
Alapítás dátuma: 1990.08.09

Főtevékenység: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Árbevétel: 13 152 000 Ft (2017)
Létszám: 3 fő (2019)
Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi
határozati javaslat elfogadására!
Határozati javaslat
Döntés „Képzések EFOP projektek keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
1.) Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti napirendi ponthoz
tartozó előterjesztést megtárgyalta, és úgy határoz, hogy a „Képzések EFOP projektek
keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás felhívását és dokumentációját az előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja, amely alapján a tárgyi közbeszerzési eljárás
megindítható.
2.) Az eljárásba az ajánlatkérő ajánlattevőként a jelen előterjesztésben felsorolt gazdasági
szereplőket kívánja meghívni.
3.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy utasítsa a felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadót a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Harkány, 2019. 03.12.
Dr. Markovics Boglárka, s.k. jegyző

AJÁNLATKÉRŐ NEVE:
AJÁNLATKÉRŐ CÍME:
AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA:
AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA:

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
7815 HARKÁNY, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
+36 72480100
+36 72480518
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ:
DR. TURI ÁKOS
7621 Pécs, Teréz u. 11-12.
dr.turiakos.ugyved@t-online.hu
Lajstromszám: 00416

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

EFOP-1.2.11-16-2017-00035, EFOP-3.7.3-16-2017-00233, valamint EFOP1.5.3-16-2017-00049 azonosítószámú projektek keretében felnőttképzési és
tréning szolgáltatások ellátása
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I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ GAZDASÁGI
SZEREPLŐK RÉSZÉRE
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1. PREAMBULUM
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési
rendszeren keresztül bonyolítja le az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.
(XII.19.) Kormányrendelet előírásait is figyelembe véve.
Az elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR, elérhetősége: www.ekr.gov.hu) a
Miniszterelnökség által üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások
elektronikus lebonyolítását támogató informatikai rendszer.
Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy
végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció - ha e rendeletből más nem következik elektronikus úton, az EKR-ben történik.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint közbeszerzési dokumentumot készít a jelen
közbeszerzéshez kapcsolódóan. A Közbeszerzési Dokumentum a Kbt. 39. § (1) és az 57. § (1)
bekezdésének megfelelően elektronikus úton a www.ekr.gov.hu címen érhetőek el az ajánlattételi
határidő lejártáig.
Az Ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapelveinek legmesszemenőbb mértékig történő biztosításával
elősegítse a dokumentációt kiváltó (átvevő) gazdasági szereplők részére a sikeres ajánlattétel lehetőségét.
A Dokumentáció tartalmazza azon információk körét, melyek – kiegészítve a felhívás és kapcsolódó jogi
szabályozást – hozzájárulnak ahhoz, hogy az ajánlattevők formai, illetőleg tartalmi szempontból érvényes
ajánlatot tehessenek.
Az Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen dokumentáció mellett, a Kbt. és
kapcsolódó hazai és közösségi jogszabályok, a Közbeszerzési Hatóság által kiadott jogalkalmazást
elősegítő dokumentumok (tájékoztatók, útmutatók, ajánlások) tartalmának, valamint a Közbeszerzési
Döntőbizottság irányadó ítélkezési gyakorlatának ismerete is szükséges az érvényes ajánlattételhez.
Ajánlatkérő a 14/2016. (V.25.) MvM rendelet 6. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja
a gazdasági szereplőket, hogy az eljárásban a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
Név: dr. Turi Ákos
Lajstromszám: 00416
Levelezési Cím: 7621 Pécs, Teréz u.11-13. (Római Udvar)
E-mail cím: dr.tuirakos.ugyved@t-online.hu

2. ELJÁRÁS NYELVE
Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve: magyar.
Minden idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt
annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi
felelős magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő
kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az Ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült
nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.
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3. A DOKUMENTÁCIÓ ÉS AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS, VALAMINT A DOKUMENTÁCIÓ EGYES RÉSZEI
TARTALMÁNAK EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYA

A Dokumentáció egyes részei vonatkozásában nincs alkalmazható értelmezési sorrend, ezért azok
tartalmi ütközése esetén minden esetben módosítás szükséges az egységes értelmezés érdekében.
Az Ajánlatkérő kifejezetten kéri a gazdasági szereplőket, hogy amennyiben a dokumentációt elektronikus
úton elérő bármely gazdasági szereplő a felhívás egyes részei, a felhívás és a dokumentáció, vagy a
dokumentáció egyes részei között ellentmondást észlel, azt haladéktalanul jelezze kiegészítő tájékoztatás
keretében az Ajánlatkérő kijelölt képviselőjének. Az Ajánlatkérő ilyen esetben az ellentmondást a Kbt.
52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 113. § (4) bekezdésével összhangban, szükség esetén a felhívás és/vagy
a dokumentáció módosításával oldja fel..
4. KOMMUNIKÁCIÓ A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS SORÁN
Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy
végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció - ha a 424/207. (XII.19.) Kormány
rendeletből (továbbiakban EKR rendelet) más nem következik - elektronikus úton, az EKR-ben
történik.
A Kbt. 41. § (2)-(3) és (5) bekezdése csak abban az esetben alkalmazandó, ha az elektronikus úton
történő kapcsolattartás az EKR rendeletben foglaltak szerint nem kötelező. Ahol a Kbt. kifejezetten
faxon vagy elektronikus úton történő kapcsolattartási módot ír elő, a faxon történő kapcsolattartás csak
akkor alkalmazható, ha az elektronikus úton történő kapcsolattartás az EKR rendeletben foglaltak szerint
nem kötelező.
Amennyiben jogszabályi előírás nem ír elő kötelezően alkalmazandó formát, Ajánlatkérő jogosult az
általa megküldeni kívánt dokumentumokat fax vagy e-mail (Kbt. 41. §) útján megküldeni a gazdasági
szereplőknek a gyors tájékoztatás érdekében. Ajánlatkérő a fax megküldését legfeljebb háromszor kísérli
meg. A megküldött dokumentum akkor is kézbesítettnek minősül, ha az ajánlatkérő a megküldés
sikerességéről faxjelentést kap, vagy ha az adott e-mail kiküldésre és az elküldött üzenetek közé
besorolásra került. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárás során a hagyományos postai
úton küldje meg az egyes dokumentumokat a gazdasági szereplőknek, amennyiben ezt a Kbt. nem zárja
ki.
Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy - az ajánlatot a
rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt
a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a
nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött
elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti
nyilatkozatának kell tekinteni.
Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy amennyiben ajánlatkérő felszólítása ellenére az ajánlattevő, az
ajánlatkérő által előírt határidő lejártáig, a Kbt. 71. §-a szerinti hiánypótlást, felvilágosítást, Kbt. 72. §-a
szerinti árindokolást nem adja meg, úgy az ajánlat elbírálását az eredeti, beadott ajánlat alapján végzi el.
Felhívjuk a T. gazdasági szereplők figyelmét, amennyiben az EKR működésével kapcsolatban bármilyen
működési rendellenességet észlelnek azt közvetlenül az EKR felület üzemeltetőjének jelezzék, az
ajánlatkérő a felé történő jelzést nem tudja figyelembe venni!
Amennyiben az elektronikus úton történő kapcsolattartás az EKR rendelet 3.§ (1) bek. e) pontja alapján
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nem kötelező az eljárásban irányadó kapcsolattartási pont Ajánlatkérő tekintetében:
Hivatalos név: Dr. Turi Ákos
Postai cím: Teréz utca 11-13. (Római Udvar)
Város/Község: Pécs
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítóOrszág: HU
szám: 7621
Telefon: +36 72511608

Címzett: Dr. Turi Ákos
E-mail: dr.turiakos.ugyved@t-online.hu

Fax: +36 72511607

5. DOKUMENTUMOK TARTALMÁRA JAVASOLT FELTÉTELEK
Az Ajánlatkérő által megadott alábbi feltételek kizárólag az eljárás zavartalan lefolytatását elősegítő
javaslatok, nem tartoznak az ajánlatok vagy a gazdasági szereplők által benyújtandó egyéb
dokumentumok tartalmi követelményei közé.
-

amennyiben a gazdasági szereplő valamely dokumentumban rövidítést használ (beleértve a
jogszabályi hivatkozást is), annak magyarázatát a rövidítést tartalmazó meghatározott részében
adja meg,

-

a dokumentumban a gazdasági szereplőre vonatkozó információkat határoz meg, azt minden
esetben a cégkivonattal, beszámolóval vagy a vállalkozásra/társaságra irányadó egyéb hivatalos
irat tartalmával összhangban adja meg,

-

amennyiben a dokumentumban alvállalkozójára vagy alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőre
vonatkozó adatot ad meg, annak valóságtartalmáról minden esetben győződjön meg, tekintettel
arra, hogy dokumentumok valóságtartalmáért ajánlattevőként felelősséget vállal,

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Az Ajánlattevők ajánlataikat az ajánlattételi felhívás II.1.7.) Részekre bontás pontban megadott részek (a
továbbiakban: Részek) közül bármelyik Részre, több Részre, illetve az összes Részre is beadhatják. Az
ajánlattevő kizárólag az egyes Részek tekintetében feltüntetett teljes mennyiségre tehet ajánlatot. Az
egyes Részek tekintetében feltüntetett mennyiségek egy részére tett ajánlatok érvénytelenek.
Ha az ajánlattételi felhívás vagy jelen dokumentáció konkrét dátumok helyett határidőt vagy időtartamot
tartalmaz, abban az esetben a határidő számításra a Kbt. 48. § (1)-(4) bekezdését kell alkalmazni.
A felhívásban és jelen dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő
(közép-európai idő – CET) szerint értendő.
Az eljárás során felmerülő, az ajánlattételi felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott
kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény valamint az Elektronikus
közbeszerzési részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet az irányadó.
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II. FEJEZET
ÚTMUTATÓ AJÁNLATTÉTELHEZ
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1. ELJÁRÁSI HATÁRIDŐK
A tárgyi eljárásban irányadó határidők, illetőleg időpontok az alábbiak:
Eljárási cselekmény
megnevezése

Hivatkozás a cselekmény/esemény
főbb szabályait tartalmazó
dokumentumra, illetve jogszabályra

Határidő/időpont

1.

Kiegészítő tájékoztatás
kérése

Ajánlattételi Felhívás V.2.) 2. pont, az ajánlattételi határidőt
Dokumentáció II./3. pont, Kbt. megelőző negyedik
56. § és Kbt. 114. § (6) bekezdése
munkanap

2.

Kiegészítő tájékoztatás
megadása (ajánlatkérő
válaszadás)

Ajánlattételi Felhívás V.2.) 2. pont, az ajánlattételi határidőt
Dokumentáció II./3. pont, Kbt. megelőző második
56. § és Kbt. 114. § (6) bekezdése
munkanap

3.

Előzetes vitarendezés a
felhívás és a dokumentáció
tartalmával összefüggésben

Kbt. 80. § és Kbt. 114. § (13)
bekezdés

4.

Ajánlattételi határidő, az
ajánlatok bontása

Ajánlattételi Felhívás IV.2.2.) és Ajánlattételi
Felhívás
IV.2.5.) pont, Dokumentáció II./9. IV.2.2.)
és
IV.2.5.)
pont, Kbt. 68. §
pontja szerinti időpont

5.

Ajánlati kötöttség

Ajánlattételi Felhívás IV.2.4.) pont,
Dokumentáció II./10. pont, Kbt.
70. § (2) bekezdése és Kbt. 81. §
(11) bekezdése

6.

Ajánlatok elbírálása, írásbeli
eredményhirdetés

Dokumentáció
Kbt. 69-79. §

7.

Előzetes vitarendezés az
Ajánlatkérő eljárást lezáró
döntésével összefüggésben

8.

Nyertes ajánlattevő és
írásbeli összegezésben
megjelölt második helyezett
ajánlattevő ajánlati
kötöttsége

Dokumentáció II./10. pont, Kbt.
131. § (5) bekezdés

Szerződéskötés

Dokumentáció II./14. pont, Kbt.
131. § (5)-(8) bekezdés

9.

II./11-14.

ajánlattételi határidő
lejártáig

ajánlattételi határidő
követő 30 nap
(meghosszabbítható
szükség esetén max. 60
nappal)

pont, ajánlati kötöttség
lejártának napjáig

Kbt. 80. §

az írásbeli összegzésről
való tudomásszerzést
követő 3. munkanap
írásbeli összegezés
kiküldését követő 30 nap

írásbeli
összegezés
kiküldését követő 11.
nap – 30. nap közötti
időszak
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2.

DOKUMENTÁCIÓ

TARTALMA,

A

DOKUMENTÁCIÓ

GAZDASÁGI

SZEREPLŐK

ÁLTALI

ELLENŐRZÉSE

Jelen Dokumentáció magában foglalja az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére
szükséges információkról szóló tájékoztatást, az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok
jegyzékét (iratjegyzéket), az ajánlatkérő által ajánlott nyilatkozatmintákat, továbbá az eljárás
eredményeként megkötendő szerződés tervezetét.
A Közbeszerzési Dokumentumot elektronikus úton elérő gazdasági szereplő kötelessége, hogy gondosan
megvizsgálja a dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást,
illetőleg amennyiben a Dokumentáció tartalmával összefüggésben kérdése merül fel, azt haladéktalanul
megküldje az Ajánlatkérő képviselőjének.
3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
A gazdasági szereplőknek, illetve mindazon személyeknek és szerveteknek, akik a dokumentációt ugyan
nem szerezték be, de a Kbt.-ben foglaltaknak megfelelően jártak el, a Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján
lehetőségük van az Ajánlati felhívással, a dokumentációval, illetőleg a tárgyi eljárással kapcsolatban
magyar nyelven, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérni.
Ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő,
érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését
az eljárásra vonatkozóan jelezte
A kiegészítő tájékoztatás kérés beérkezésének határideje: az ajánlattételi határidőt megelőző
negyedik munkanap (az Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján a kiegészítő tájékoztatás kérés
vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidőt megelőző negyedik munkanapot).
A gazdasági szereplők kiegészítő tájékoztatást az EKR rendszeren keresztül kérhetik.
Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző negyedik munkanapnál
később nyújtották be, és az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása az megfelelő
ajánlattételhez szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 113. § (4)
bekezdésével összhangban módosítja
A kiegészítő tájékoztatás (ajánlatkérő válaszadás) határideje: az ajánlattételi határidőt megelőző
második munkanap (az Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján a kiegészítő tájékoztatás
vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidőt megelőző második munkanapot).
Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást legkésőbb az
ajánlattételi határidőt megelőző negyedik munkanapon kérték, az Ajánlatkérő azonban nem tudja a
tájékoztatást az ajánlattételi határidőt megelőző második munkanapig, azaz ésszerű határidőben megadni.
Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő hosszabbításáról és annak indokairól. azon gazdasági szereplőket,
akik az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődésüket jelezték az EKR-ben tájékoztatja.
Az Ajánlatkérő helyszíni bejárást jelen eljárás keretében nem tart.
4. HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI
Az Ajánlatkérő javasolja, hogy a gazdasági szereplők ajánlatuk összeállítását – különös tekintettel ajánlati
áruk meghatározását – megelőzően tájékozódjanak a teljesítés helyén, az adózásra, a munkavállalók
védelmére és munkafeltételekre, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők
esélyegyenlőségére irányadó feltételekről.
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Azon Szervezetek (hatóságok) neve és elérhetősége, amelyektől a kötelezettségekről tájékoztatás kérhető
a fenti területek kapcsán:
Szervezet neve, címe
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Adózási
kérdésekben

Munkavállalók
védelmére és
munkafeltételekre
vonatkozó
kérdésekben

1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkafelügyeleti Főosztály,
Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Baranya Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási Főosztályának
Munkavédelmi és Munkaügyi
Ellenőrzési Osztálya

7623 Pécs, Köztársaság tér 7.

Fogyatékossággal
élők
esélyegyenlőségére
vonatkozó
kérdésekben

Tel.: +36 80204292
E-mail:
munkafelugy-info@ngm.gov.hu
Tel.: +36 72506841
Fax: +36 72539099
E-mail: baranya-kh-mmszszmu@ommf.gov.hu

Baranya Megyei Kormányhivatal
Tel.: +36 72567100
Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Fax: +36 72567103
Főosztály
E-mail:
7621 Pécs, Papnövelde utca 13-15.
kornyezetvedelem@baranya.gov.hu
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Egészségvédelmi
kérdésekben

Tel.: +36 40202122

NAV Dél-dunántúli Regionális Adó
Tel.: +36 72533500
Főigazgatósága
Fax: +36 72212133
7621 Pécs, Rákóczi út 52-56.

7621 Pécs, Király u. 46.

Környezetvédelmi
kérdésekben

Elérhetősége

Tel.: +36 72506300
Fax: +36 72506350
E-mail: titkarsag@ddvizig.hu

Országos Közegészségügyi Intézet
Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi Igazgatósága

Tel.: +36 14593050

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

E-mail: titkarsag@omfi.hu

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Fax: +36 14593059

Tel: +36 17951200
E-mail:
ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
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5. AJÁNLATTEVŐ

SZEMÉLYÉRE, ELJÁRÁSBAN AZ AJÁNLATTEVŐ OLDALÁN RÉSZT VEVŐ EGYÉB
GAZDASÁGI SZEREPLŐKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Az Ajánlattevőkre vonatkozó rendelkezések:
Az ajánlatot az Ajánlattételi Felhívást, és a közbeszerzési dokumentumokat – különös tekintettel a
részletes szerződési feltételekre – egymással összevetve, mindezek tanulmányozását követően, a
jogszabályi rendelkezések (Közbeszerzési Törvény és végrehajtási rendeletei), és az Ajánlatkérő által
támasztott követelmények teljes körű figyelembe vételével szükséges elkészíteni.
Ezen felül minden olyan adat, információ beszerzése, amely ajánlatuk összeállításához (pl. igazolások
beszerzésének helye és módja) és a szerződéses kötelezettségek elvállalásához szükségesek (szolgáltatás
megvalósításához szükséges jogszabályi vagy hatósági előírások) – saját költségükre és saját
felelősségükre – az Ajánlattevők feladata.
Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és egyébként a közbeszerzési eljárásban való részvétellel
kapcsolatban felmerülő költségeket az ajánlattevők maguk viselik és ezek részben vagy egészben történő
megtérítésére az ajánlatkérő nem kötelezhető.
A tárgyi eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők nyújthatnak be ajánlatot, akik, vagy akik
megjelölt alvállalkozója a Közbeszerzési Dokumentumot a Kbt. 57. § (2) bekezdésével összhangban
elektronikus úton elérték.
A közös ajánlattételre vonatkozó részletes szabályokat a Dokumentáció II./6. pontja tartalmazza.
A gazdasági szereplő ajánlattevőként a tárgyi közbeszerzési eljárásban:
− nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
− más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
− más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja
A gazdasági szereplő nem használhatja fel alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek
felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd kapacitást igazoló szervezetként történő bevonása
nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó
valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági
szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az
alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja
megbízhatóságát.
Az alvállalkozókra vonatkozó rendelkezések:
A tárgyi eljárásban alvállalkozónak minősül az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt,
kivéve azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, vagy a szerződés
teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját, vagy építési
beruházás esetén az építőanyag-eladót.
Az Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni:
− a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni,
− az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat már ismert alvállalkozókat.
Az Ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplőket, hogy az alvállalkozók bevonásáról, az alvállalkozói
igénybevétel tárgyáról és mértékéről a Kbt. – különösen a Kbt. 138. §– rendelkezéseinek
figyelembe vételével döntsenek.
Az alkalmasságot igazoló szervezetekre (személyekre) vonatkozó rendelkezések:
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Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az Ajánlattevőnek – amennyiben a szervezetet (személyt) nem a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolásához használja fel – csatolnia kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet
olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
Az Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 65. § (9) bekezdés, továbbá a Kbt. 138.
§ (1) és (5) bekezdés rendelkezéseire!
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához
felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdésétől eltérően elektronikus eljárásra tekintettel előírja, hogy az
olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen
garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen
meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat
követelményeinek.
Az ajánlati felhívásban a műszaki, illetve szakmai alkalmasság körében előírt, szakemberek - azok
végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns
szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági
szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben
részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség
van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt
szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet
kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban
szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratnak (kötelezettségvállalásnak) ezt kell
alátámasztania.
A szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratnak
(kötelezettségvállalásnak) a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet
tekintetében alá kell támasztania azt, hogy a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében,
az Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke az
(elő)szerződésben foglaltaknak megfelel.
A tárgyi eljárásban a Kbt. 65. § (10) bekezdése nem alkalmazandó, azaz a beszerzés tárgya nem tartalmaz
olyan beállítási vagy üzembehelyezési műveletet, amely miatt az alkalmasságot igazoló szervezetek vagy
alvállalkozók bevonásának korlátozását igényelné.
A gazdasági szereplő nem használhatja fel alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek
felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd kapacitást igazoló szervezetként történő bevonása
nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó
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valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági
szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségével és felhasználhatja a
jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal
összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. §
(8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló
meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott
szervezet képviseletében eljárhat.
6. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL
Az Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők/Közös Ajánlattevők figyelmét, az Ajánlatkérő kiköti, hogy a
közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt
(projekttársaságot).
Amennyiben ajánlattevő nem egyedül, hanem más ajánlattevőkkel közösen nyújt be ajánlatot a
közbeszerzési eljárásban, akkor az ajánlathoz csatolnia kell az erre vonatkozó megállapodást, melyet
minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást
tartalmazó okiratot.
A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági
szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az
egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
A közös ajánlattevői megállapodásra vonatkozó tartalmi követelmények:
− a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők
nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni, mely esetben csatolni kell a meghatalmazást
tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy
részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az
EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy
részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat;
− a közös ajánlattevők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági
szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következik be;
− a megállapodás tartalmazza, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő
felé egyetemlegesen felelnek;
− a megállapodásban a részes felek ismertetik az ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka
megosztásának rendjét, az ellenszolgáltatásból való részesedésük arányát a közös ajánlattevők
között;
− a részes felek rögzítik a szerződést biztosító mellékkötelezettségek – különösen a biztosítékok –
rendelkezésre bocsátására vonatkozó feltételeket (kizárólag abban az esetben, ha az ajánlatkérő a
közbeszerzési eljárásban biztosítékot írt elő a szerződés kapcsán);
− a részes felek ismertetik számlázás rendjét (a közös ajánlattevők külön-külön kötelesek a
számlázásra);
− közös ajánlattevők vállalják, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződést
– amennyiben a nyertes ajánlattevőnek minősülnek – a közös ajánlattevők mindegyike aláírja;
− a dokumentum tartalmazza, hogy a megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és
hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő
(hatályba léptető), illetve bontó feltételtől
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Ajánlatkérő felhívja a közös ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag a képviselő ajánlattevő részére küldi
meg a Kbt. által előírt és egyéb értesítéseket, tájékoztatásokat, felhívásokat.
A közös ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően rendezzék. A
képviselő ajánlattevő részére kézbesített dokumentumok, valamennyi közös ajánlattevő részére
kézbesítettnek tekintendők. A megfelelő kézbesítés érdekében az ajánlatban meg kell adni a képviselő
ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt elérhetőségeit.
Felhívjuk a tisztelt közös ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes nyilatkozatok megtételénél különös
figyelmet fordítsanak arra, hogy a nyilatkozatok – amennyiben az szükséges – valamennyi közös
ajánlattevőre kiterjedjenek. Úgyszintén fokozott figyelemmel járjanak el a kizáró okokra, az alkalmassági
feltételekre vonatkozó és egyéb igazolások csatolásakor.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők nevében az
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére
meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára
rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok
megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti
egyetemleges felelősségét.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást
tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére
jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő
nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
7. AJÁNLAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI
Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a
közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az
EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a
nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű
elektronikus másolata formájában.
Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel
nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban - az EKR 10. § (4)
bekezdésben foglalt eset kivételével - nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását.
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének
nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy
részvételi jelentkezés részeként megtenni.
Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha
az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban vagy
részvételi jelentkezésben, és az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a
rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt
nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni.
Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által
hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon hitelesített
dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol a papír alapon vagy
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző
vagy szakmai, illetve gazdasági kamara - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy
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bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel.
Az ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdésétől eltérően előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül
valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy
kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról
szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében
nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a
gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.
Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott
igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a
korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra
irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő,
azon a dokumentum e rendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.
Az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatának gyorsabb és zavartalanabb lebonyolítása érdekében kéri a
gazdasági szereplőket, hogy az ajánlatukat a dokumentáció részét képező tartalomjegyzék minta (IV./2.
számú melléklet) alapján állítsák össze.
A benyújtandó ajánlat formai követelményei a következők:
− az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A
címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő
számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az
egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni;
− az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
− az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen vagy
szabályszerűen alá kell írnia a nyilatkozatot tevő gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak,
egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozónak,
− a teljesítésbe bevonni kívánt személyek köteles maguk aláírni az őket bemutató, illetve a
rendelkezésre állásukat bizonyító iratot (ide nem értve a végzettségüket és műszaki vezetői
jogosultságukat igazoló dokumentumokat);
− az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre,
az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell
ellátni.

8. AJÁNLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
Jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként valamennyi gazdasági szereplő részéről benyújtandó
igazolások és nyilatkozatok az alábbi iratjegyzék szerint a következők.
Igazolás/nyilatkozat
megnevezése

Dokumentum benyújtható az
alábbi szereplő részéről

Melléklet száma a
Dokumentáció V.
Fejezetében
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Igazolás/nyilatkozat
megnevezése

Dokumentum benyújtható az
alábbi szereplő részéről

Melléklet száma a
Dokumentáció V.
Fejezetében

Ajánlat 1. Fejezet: Felolvasólap
1.

Felolvasólap

− Ajánlattevő (közös ajánlattevők
által megjelölt képviselő)

elektronikus űrlap

2.

Nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bek.
k) pont kb) alpontja, a Kbt. 66. §
(2) bekezdése és
változásbejegyzési eljárás
tekintetében

− Ajánlattevő (közös ajánlattevők
külön-külön)

elektronikus űrlap

3.

Egyösszegű nettó ajánlati ár
bontása

− Ajánlattevő (közös ajánlattevők
által megjelölt képviselő)

1.1-1.6 számú
melléklet

Ajánlat 2. Fejezet: Kbt. 67. § (1) bekezdése és Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti dokumentum
1.

Nyilatkozat az alkalmassági
feltételekről, valamint más
szervezetek igénybevételéről

− Ajánlattevő (közös ajánlattevők
külön-külön)

2. számú melléklet

2.

Nyilatkozat az alkalmassági
feltételekről

− Alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezet (személy),
melyben megadja a Kbt. 67. § (3)
bekezdése szerinti információkat

3. számú melléklet

Ajánlat 3. Fejezet: Az ajánlati felhívásban előírt egyéb dokumentumok és igazolások
1.

Ajánlati nyilatkozat

− Ajánlattevő (közös ajánlattevők
külön-külön)

4. számú melléklet

2.

Szerződéses vagy
előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalást tartalmazó
okirat a Kbt. 65. § (7) bekezdés
igazolására

− Alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezet (személy)

-

3.

Változásbejegyzési
(elektronikus) kérelem (adott
esetben)

− Ajánlattevő (közös ajánlattevők
külön-külön

-

4.

Az ajánlatban szereplő
bármilyen nyilatkozatot aláíró
cégjegyzésre vagy aláírásra
jogosult képviselő aláírási

− Ajánlattevő (közös ajánlattevők
külön-külön Alkalmasságot
igazoló szervezet (személy),

-

16

Igazolás/nyilatkozat
megnevezése

Dokumentum benyújtható az
alábbi szereplő részéről

Melléklet száma a
Dokumentáció V.
Fejezetében

címpéldánya vagy aláírási
mintája
A cégkivonatban nem szereplő
kötelezettségvállalók esetében a
cégjegyzésre jogosult személytől
származó, ajánlat aláírására
vonatkozó (a meghatalmazott
5.
aláírását is tartalmazó) írásos
meghatalmazás teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalva
(adott esetben)

6.

Nyilatkozat a Felolvasólapon
tett megajánlás alátámasztására
a minőségi kritérium értékelési
részszempont tekintetében
(szakember bemutatása)

7.

A szakemberek szakmai
tapasztalatot tartalmazó
szakmai önéletrajza a
Felolvasólapon tett megajánlás
alátámasztására a minőségi
kritérium értékelési
részszempont tekintetében

8. Közös ajánlattevői megállapodás

− Ajánlattevő (közös ajánlattevők)
− Ajánlatban megjelölt,
nyilatkozatot aláíró
Alkalmasságot igazoló szervezet
(személy),

− Ajánlattevő (közös ajánlattevők
egyike) és/vagy
− Alkalmasságot igazoló szervezet
(személy)

5. számú melléklet

6. számú melléklet

− Ajánlattevő (közös ajánlattevők
egyike) és/vagy
− Alkalmasságot igazoló szervezet
(személy)

7. számú melléklet

által megnevezett szakember
− Közös ajánlattevők (közös
ajánlattevők mindegyike által
aláírva)

-

IV. Fejezet: üzleti titkot tartalmazó iratok (adott esetben)
Az EKR 11. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása
során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló
funkciót alkalmazza!
9.

Üzleti titkot tartalmazó irathoz
kapcsolódó indoklás

− Ajánlattevő (közös ajánlattevők
által megjelölt képviselő)

-

V. Fejezet: Az ajánlattevő által becsatolni kívánt dokumentumok (adott esetben)

Az Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírt tartalmi követelmények kapcsán nyilatkozatmintákat
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bocsátott a gazdasági szereplők rendelkezésre, és egyben javasolja ezek beépítését a benyújtandó
ajánlatba. A nyilatkozatminták tartalmát az ajánlat összeállításakor a gazdasági szereplők módosíthatják,
illetve kiegészíthetik.
Az ajánlattevők a kizáró okok hiányát, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot – ide nem érve a
Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését – a Dokumentáció IV. Fejezetének részét
képező 3-4. számú melléklet benyújtásával igazolhatják.
A tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban, ha
bármely gazdasági szereplő – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, az Ajánlatkérő azt elfogadja, feltéve, hogy az abban foglalt
információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az
alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevők felelnek.
Az Ajánlatkérő az eljárás bírálati szakaszának minél hatékonyabb és gyorsabb lebonyolítása érdekében
kéri az ajánlattevőket, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmasság
körében kizárólag az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott nyilatkozatmintát használják, egyéb
igazolások (pl. árbevételről szóló nyilatkozat, beszámolók, szakemberek dokumentumai,
referenciaigazolások) benyújtását mellőzzék. Az Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolásához
szükséges dokumentumok EKR-ben történő csatolására az eljárás későbbi szakaszában, a Kbt. 69. §
szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítése során kerülhet sor.
Az Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírt tartalmi követelmények kapcsán – az elektronikus űrlapokon
kívül - nyilatkozatmintákat bocsátott a gazdasági szereplők rendelkezésre, és egyben javasolja ezek
beépítését a beadandó ajánlatba. A nyilatkozatminták tartalmát az ajánlat összeállításakor a gazdasági
szereplők módosíthatják, illetve kiegészíthetik.

9. ÜZLETI TITOK
Az EKR 11. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során
az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót
alkalmazza.
A gazdasági szereplő az elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk.
2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag
olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti
tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó,
elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott
információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan
sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén
kerül megfogalmazásra. Az üzleti titokká minősítés részletes feltételeit a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésének
rendelkezései tartalmazzák.

10. AJÁNLATOK BEÉRKEZÉSE, BONTÁSA
Ahol a Kbt. a felhívás kötelező tartalmi elemeként az ajánlat benyújtásának címére utal, ez alatt az EKRben folytatott eljárások tekintetében az EKR internetcímét kell érteni.
Az Ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, elektronikus úton szükséges becsatolni a www.ekr.gov.hu
oldalon.
18

Az ajánlatnak az ajánlati felhívás IV.2.2) pontjában megjelölt határidőig kell elektronikusan beérkeznie. A
beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus
formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie.
Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire
vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő
- ha azt nem tartja szükségesnek - nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni,
hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt
dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem
olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha
az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó
szabályaira figyelemmel kell eljárni.
Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire
vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az
ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver
megnevezésére. Az ajánlatkérő - ha a közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem rendelkezik csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok
olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a
dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az
érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira
figyelemmel kell eljárni.
A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum
elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.
A gazdasági szereplő a benyújtás után ajánlatát módosíthatja, visszavonhatja, mely az EKR-ben
lefolytatott eljárások tekintetében azzal az eltéréssel alkalmazható, hogy az ajánlattevőnek a korábban
benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő
órával később kezdi meg.
Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés
időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az
ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a
bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban
szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében az ajánlatkérő feltüntetheti az EKR által generált
jegyzőkönyvben a fedezet összegét, amennyiben azt a bontást megelőzően az EKR-ben rögzítette.
Az ajánlatok bontásáról az Ajánlatkérő írásbeli jegyzőkönyvet készít, melyet öt naptári napon belül az
összes ajánlattevő részére elektronikus úton az EKR-ben megküld.
Az ajánlattételi határidő és egyéb eljárási cselekmények időpontjának üzemzavar esetén
szükséges meghosszabbítása:
EKR rendelet 16. § (1) bekezdés: az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat
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elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan
a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán [EKR rendelet 22. § (2) bekezdés]
az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább
százhúsz percig, vagy
b) -anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna - üzemzavar folytán
[EKR rendelet 22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig
nem elérhető.
A Kbt. 52. § (4) bekezdésében foglaltakon túl az ajánlatkérő az (1) bekezdés szerinti esetben is köteles az
ajánlattételi határidőt meghosszabbítani az EKR működésének helyreállítását követően, amelyről az EKR
üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a határidőt úgy kell
meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - legalább
a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két nap, ha a módosításról hirdetményt kell
feladni, annak feladásától számított négy nap álljon rendelkezésre az ajánlat vagy részvételi jelentkezés
benyújtására.
Amennyiben az ajánlattételi határidő módosítása szükséges, de az EKR üzemzavara [22. § (2) bekezdés]
miatt módosító hirdetmény feladása vagy értesítés megküldése nem lehetséges a Kbt. 55. § (2)-(3)
bekezdésében foglalt határidőknek megfelelően, az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő módosításáról
szóló hirdetményt az ajánlattételi határidő lejárta után is feladhatja, illetve a hirdetménnyel közzé nem
tett felhívás esetén a módosításról szóló értesítést a Kbt. szerinti határidőn túl is kiküldheti, az üzemzavar
elhárulását követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon, erre a körülményre
azonban a módosító hirdetményben utalni kell.
Ha az ajánlattevő által, vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető eljárási
cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására, vagy az előzetes
vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar [22. § (2) bekezdés]
következik be, és a vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR helyreállítását
követően kevesebb, mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR működésének helyreállítását
követően tizenkét órán belül megtett eljárási cselekményeket határidőben teljesítettnek elfogadni.
Nem követ el jogsértést az ajánlatkérő akkor, ha a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében valamely
eljárási cselekményre meghatározott határidőt azért mulaszt el, mert az EKR üzemzavara [22. § (2)
bekezdés] nem teszi lehetővé az adott cselekmény határidőben történő teljesítését. Ebben az esetben az
ajánlatkérő az EKR működésének helyreállítását követően haladéktalanul köteles az elmulasztott
cselekmény teljesítésére.
Üzemzavar, üzemszünet fogalma:
EKR rendelet 22. § (1):
Üzemszünet minden olyan tervezhető technikai tevékenység, amely az EKR szolgáltatásainak
szünetelését eredményezi.
EKR rendelet 22. § (2):
Üzemzavar az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban foglaltak szerint
dokumentált, előre nem tervezett üzemszünet vagy előre nem tervezett, az EKR korlátozott
működőképességét jelentő helyzet.
Az EKR üzemeltetésével összefüggő szabályokról, az üzemszünet és az üzemzavar kezelésének részletes
szabályairól az elektronikus közbeszerzési rendszer működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló külön
jogszabály rendelkezik.
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11. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG
Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számított 30 naptári nap.
Az Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően írásban felkéri az
ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség
kiterjesztése legfeljebb az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha
bármely ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy
ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem
tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az Ajánlatkérő eljárás további
részében, az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül hagyja.
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése
napjától a nyertes ajánlattevő és – a Kbt. 131 § (4) bekezdése szerinti esetben – a második legkedvezőbb
ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik.
12. AJÁNLATOK BÍRÁLATA
Az Ajánlatkérő a beérkező ajánlatok elbírálására, illetőleg értékelésére Bíráló Bizottságot hozott létre. A
Bíráló Bizottság az ajánlatok felbontását követően megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a
közbeszerzési dokumentumokban (az ajánlati felhívásban, jelen dokumentációban), valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében
nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a
gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.
Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott
igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a
korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra
irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.[EKR 12. § (2) bekezdés]
Az Ajánlatkérő tárgyi eljárásban a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdést alkalmazza.
A Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdés rendelkezései alapján:
(4) Nyílt eljárásban az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban rendelkezhet úgy, hogy a bírálatnak az
aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően
végzi el. Ebben az esetben csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő – és ha az összegezésben meg
kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy
költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az
ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési
sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek
megfelelően kell elvégezni.
(5) Az ajánlatkérő nyílt eljárásban az eljárást megindító felhívásban rendelkezhet úgy is, hogy az ajánlatok
bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok
értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a
legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
A 69. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a bírálat során ilyenkor is biztosítani kell,
hogy az összegezésben megnevezett nyertes - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második
legkedvezőbb ajánlatot tett – ajánlattevő ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntést megelőzően
az ajánlatkérő az ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is kiterjedően teljeskörűen
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elbírálja.
A fentieket követően Bíráló Bizottság az ellenőrzést a Kbt. 69. § és a Kbt. 71. § rendelkezéseivel
összhangban végzi. Ha a Bíráló Bizottság az Ajánlatban – a Kbt. 71. § (3) és (7)-(8) bekezdése körébe
nem tartozó – hiányosságot állapít meg, hiánypótlást rendel el, továbbá az ajánlatban található nem
egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében felvilágosítás kér.
A Kbt. 71. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha az ajánlatkérő az ajánlatban az
értékelésre kiható számítási hibát észlel - a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként
meghatározott érték megjelölésével -, felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba
javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek
tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített ellenértéket vagy
más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy
nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen.
A hiánypótlás és a felvilágosítás tartalmáról az Ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban elektronikus
úton az EKR-ben tájékoztatja az összes ajánlattevőt, megjelölve a hiánypótlás és/vagy válaszadás
határidejét, formai feltételeit, valamint a hiánypótlási dokumentáció benyújtásának módját.
A Bíráló Bizottság a hiánypótlást, illetve a felvilágosítást követően ellenőrzi, hogy az Ajánlatok
megfelelnek-e az ajánlati felhívás, a jelen dokumentáció tartalmának, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek. Amennyiben bármely ajánlattevő a Kbt. 71. § (7) bekezdés rendelkezéseit
megsérti, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesíti, a
Bíráló Bizottság kizárólag az eredeti ajánlati példányt veszi figyelembe az elbírálás során. Ajánlatkérő a
Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, ha a hiánypótlással az
ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
Az ajánlati felhívásban és/vagy a közbeszerzési dokumentumban és/vagy a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek meg nem felelő ajánlatot az Ajánlatkérő – amennyiben az előírt
követelményeknek a hiánypótlást és felvilágosítást követően sem felel meg – a Kbt. 73. § irányadó
bekezdése(i) alapján érvénytelenné nyilvánítja.
13. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE
Az ajánlatok értékelési szempontja: gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat.
Részszempont

Súlyszám

Ár részszempont
1.

Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)

90

Minőségi kritérium

2.

AF III.1.3) M.2.1/ pontjában meghat szakember alkalm
min.követelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet
szakmai tapasztalata egész hónapban (hónap) (min. 0 hónap, max 36
hónap)

10

I. Az ár értékelési részszempont
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Az ár részszempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár: Az Ajánlat készítésekor az Ajánlattevőnek
figyelembe kell vennie minden olyan körülményt, amely a szerződés hiánytalan és megfelelő
teljesítéséhez szükséges, és be kell építenie az ajánlati árába a szerződés teljesítésével kapcsolatos
valamennyi költségét, így különösen a szolgáltatáshoz kapcsolódó közvetlen (munkabérek, alvállalkozói
díjak, stb.) és közvetett (adminisztrációs költségek, stb.) költségeket, valamint minden olyan költséget,
mely a szerződés tárgyát képező szolgáltatás hiánytalan teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. Az
Ajánlattevőnek az egyösszegű ajánlati árat forintban (HUF) kell megadnia.
II. A minőségi kritérium: AF III.1.3) M.2.1/ pontjában meghat szakember alkalm
min.követelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata
egész hónapban (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap)
1. Ajánlattevőknek a Felolvasólapon ezen értékelési alszempontok tekintetében azt kell feltüntetni, hogy
az Ajánlattételi felhívás III.1.3.) rovat 1-6. rész M.2./ pontjában meghatározott szakember az
alkalmassági követelmény körében előírt képzésben hány hónap – az AF III.1.3.) pontjában előírt 24
hónapon felüli – TÖBBLET szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az ajánlati elem feltüntetése során a
kötelezően előírt 24 hónap szakmai tapasztalatot a számítás során nem kell figyelembe venni.
A megajánlott szakembernek a közbeszerzés adott részére vonatkozó szerződés teljesítésében részt kell
vennie azon feladatok ellátásában, amely vonatkozásában a tapasztalatát bemutatták a felolvasó lapon tett
megajánlás alátámasztására!
Ajánlatkérő a szakmai önéletrajzok felülvizsgálata során, a tört hónapra vonatkozó megajánlást lefelé
kerekítéssel veszi figyelembe, az év/hó időtartamban megadott szakmai tapasztalat számításánál a kezdő
és a befejező hónapot is figyelembe veszi.
A szakmai tapasztalat számításánál az Ajánlatkérő a párhuzamos feladat ellátás esetén (azonos
időszakban végzett munka) csak egy munkát vesz figyelembe.
Amennyiben a megajánlott szakember nem rendelkezik az alkalmassági követelmény körében előírt 24
hónapot meghaladóan képzési szakmai tapasztalattal, Ajánlatkérő a gyakorlati időt 0 hónappal veszi
figyelembe (az értékelés szempontjából ez 0 hónap gyakorlati időt jelent) és az értékelés során és 0 pontot kap.
A Felolvasólapon a 0 hónapra történő megajánlást is fel kell tüntetni.
A szakember TÖBBLET szakmai tapasztalata értékelésének felső határaként a kötelezően előírt 24
hónapot meghaladóan 36 hónapot határozta meg, melynek alapján a 36 hónapot, vagy azt meghaladó
szakmai TÖBBLET tapasztalatra irányuló vállalás – amennyiben a Kbt. 72. § (7) bekezdése nem áll fenn
– 10 pontot kap függetlenül a beérkezett más ajánlatoktól..
Az Ajánlatkérő a szakmai TÖBBLET (24 hónapon felüli) tapasztalatot a szakember csatolt
önéletrajzában rögzítettek alapján határozza meg, így az már az ajánlatban csatolandó, továbbá be kell
mutatni az ajánlatban a szakembereket is.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a D.339/2015/2017 valamint a D.358/9/2017. sz.
Közbeszerzési Döntőbizottsági határozat alapján amennyiben Ajánlattevő fenti dokumentumokat az
ajánlattételi határidőig benyújtandó ajánlatában nem csatolja, és a szakembert az ajánlattételi határidőre
benyújtott ajánlatban egyéb módon sem nevezi meg, úgy az az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja
szerinti érvénytelenségének jogkövetkezményét eredményezi.
Az Ajánlatkérő felhívja a t. Ajánlattevők figyelmét:
Az ajánlattevők - figyelemmel a felhívás II.2.5) pont (értékelési szempontok) Minőségi kritérium értékelési
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részszempontra, „AF III.1.3) M.2.1/ pontjában meghat szakember alkalm min.követelményként előírt szakmai
tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész hónapban (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap)” már az
ajánlatukhoz csatolják az alábbi dokumentumokat:
A szakemberek alkalmassági követelmény körében előírt felnőttképzésben, képzésben szerzett szakmai
tapasztalatát alátámasztó szakmai önéletrajzát az alábbiak szerint:
- szakmai tapasztalatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember sajátkezű aláírásával, mely
tartalmazza – adott esetben – a szakember jelenlegi munkahelyét is (már az ajánlatban köteles
Ajánlattevő benyújtani, a Felolvasólapon tett megajánlás alátámasztására a minőségi kritérium
értékelési részszempont tekintetében!); Felhívjuk a t. Ajánlattevők figyelmét, a szakmai
önéletrajzot olyan részletezettséggel csatolják, amelyből egyértelműen kiderül a minőségi
kritérium értékelési részszempontra tett megajánlás, azaz adja meg a korábbi, alkalmassági
követelmény körében előírt felnőttképzésben, képzésben végzett munkák kezdési és befejezési
időpontját is – év/hónap pontossággal, továbbá, hogy szakmai vizsgáztatásban rendelkezik-e a
szakember tapasztalattal.
A benyújtott önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a minőségi kritérium értékelési
szempont szerinti szakmai tapasztalatra vonatkozó ajánlattevői ajánlati elem megalapozottsága.
A minőségi kritérium értékelési részszempontra tett megajánlás alátámasztására csatolt
önéletrajzban bemutatott tapasztalat, valamint az utólagos igazolás során az AF III.1.3. 1-6. rész
M.2/ pontjában előírt 24 hónap minimális, az alkalmasság igazolásához bemutatott tapasztalat
között időbeli átfedés nem lehet!
Az egyes ajánlatok értékelési, pontszámaik számításának módszere:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa részszempontonként: 0-10 pont.
I. Az ár értékelési részszempont
Az értékelés módszere az ár értékelési részszempont esetében fordított arányosítás: a részszempont
értékelése során a legjobb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elem maximális pontot kap, a többi pedig, a
legjobbhoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra 3 (három) tizedesjegy pontossággal, a kerekítés
általános szabályai szerint.
A pontszámítás képlete:

azaz

ahol:
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P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
II. A minőségi kritérium
Az értékelés módszere az értékelési részszempont esetében: „AF III.1.3) M.2.1/ pontjában meghat
szakember alkalm min.követelményként előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész
hónapban (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap egyenes arányosítás: a legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati
tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot, a többi ajánlati elem a legkedvezőbb értékhez
viszonyítva arányosan – 3 (három) tizedesjegy pontossággal és a kerekítés általános szabályai szerint
számolva – kevesebb pontot kap.
Pontszámítás képlete:

azaz

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Az Ajánlatkérő a második részszempont értékelésekor, az arányosítás során az ajánlatok előírt értékelési
határ feletti értékét nem veszi figyelembe, ilyen esetben a legkedvezőbb ajánlati elem a szakemberek
szakmai gyakorlata esetében a 36 hónap, amelyhez viszonyítva kerül a többi ajánlat értékelésre.
Minden rész tekintetében:
Amennyiben az ár értékelési részszempont vonatkozásában megadott ajánlati elem aránytalanul alacsony,
vagy a minőségi kritérium értékelési részszempont vonatkozásában megadott bármely ajánlati eleme
túlzottan magas, abban az esetben az Ajánlatkérő írásban indoklást kér az érintett Ajánlattevőtől az
ajánlati elem(ek) vonatkozásában. Az indoklás kérés elbírálására a Kbt. 72. § irányadó.
Az egyes értékelési részszempontoknál megszerzett pontszámok a szemponthoz tartozó súlyszámmal
beszorzásra, majd a szorzás alapján, az 1. és 2. értékelési részszemponthoz tartozó kapott értékek
összeadásra kerülnek. Az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek
tekinthető, illetőleg – ha a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerinti körülmény nem áll fenn – az értékelési
sorrendben második helyezett ajánlattevőt hívja fel a kizáró okok, illetőleg az alkalmassági feltételek
utólagos igazolására.
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14. UTÓLAGOS IGAZOLÁSI KÖTELEZETTSÉG
Az Ajánlatkérő képviselője az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető, illetőleg – ha a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerinti
körülmény nem áll fenn – az értékelési sorrendben második helyezett ajánlattevőt hívja fel a kizáró okok,
az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására. A
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében, - az
előírt igazolási módokkal azonos módon kötelesek az igazolásokat benyújtani.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében
nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a
gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.
Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott
igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a
korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra
irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az Ajánlatkérő nem hívja fel az
ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott
igazolásokat az Ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el
vagy felvilágosítást kér.
Az utólagos igazolási kötelezettség körében a felkért gazdasági szereplő részéről benyújtandó igazolások
és nyilatkozatok az alábbi iratjegyzék szerint a következők.

Igazolás/nyilatkozat
megnevezése

Dokumentum
benyújtható az alábbi
szereplő részéről

Melléklet száma a
Dokumentáció V.
Fejezetében

Ajánlat 1. Fejezet: Szakmai tevékenység végzésére való alkalmassági követelmények
igazolása
1-4, 6. rész Felnőttképzési/
1.

5. rész közlekedési hatóság
által kiadott közúti
járművezetői
képzési engedély másolata

− Ajánlattevő (közös
ajánlattevők egyike)
és/vagy

-

− Alkalmasságot igazoló
szervezet (személy)

Ajánlat 2. Fejezet: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

3.

Nyilatkozat a számlavezető
pénzintézetekről és működő
pénzforgalmi számlákról

− Ajánlattevő (közös
ajánlattevők egyike)
vagy

8. számú melléklet

− Alkalmasságot igazoló
szervezet (személy)
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Igazolás/nyilatkozat
megnevezése

4.

Pénzintézeti nyilatkozatok

Dokumentum
benyújtható az alábbi
szereplő részéről
− Ajánlattevő (közös
ajánlattevők egyike)
vagy

Melléklet száma a
Dokumentáció V.
Fejezetében

-

− Alkalmasságot igazoló
szervezet (személy)
Ajánlat 2. Fejezet: Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények igazolása

1.

3.

Az ajánlattételi felhívás
megküldésétől visszafelé
számított 6 éven belül
szerződésszerűen teljesített, de
maximum 9 éven belül
megkezdett legjelentősebb, a
közbeszerzés tárgykörében
szolgáltatásait ismertető, a
321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 23. § szerint kiállított
referenciaigazolás vagynyilatkozat
Szakembernek az AF III.1.3.)
rovatában 1.-6. rész: M.2./
pontjában előírt 24 hónap
szakmai tapasztalatát
alátámasztó önéletrajza,
végzettséget igazoló okirata,
valamint rendelkezésre állási
nyilatkozata

− Ajánlattevő (közös
ajánlattevők egyike)
és/vagy
− Alkalmasságot igazoló
szervezet (személy)

9. számú melléklet /
10. számú melléklet

− − Ajánlattevő (közös
ajánlattevők egyike)
és/vagy
− Alkalmasságot igazoló
szervezet (személy)

11.-12. számú
melléklet

− megajánlott
szakember

Az utólagos igazolási kötelezettségre a felhívásban, a Kbt. 69. § (4)-(7) (9-10) bekezdésében, a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ában és 19-25. §-ában foglaltak irányadók.
A Bíráló Bizottság az utólagos igazolási kötelezettség körében benyújtott dokumentumokat a
Dokumentáció II./11. pontban leírt feltételek szerint megvizsgálja, szükség esetén hiánypótlást vagy
felvilágosítást kér. Az ajánlattételi felhívásban és/vagy a dokumentációban és/vagy a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek meg nem felelő ajánlatot az Ajánlatkérő – amennyiben az előírt
követelményeknek a hiánypótlást és felvilágosítást követően sem felel meg – a Kbt. 73. § irányadó
bekezdése(i) alapján érvénytelenné nyilvánítja.
Az utólagos igazolási kötelezettség körében a nyilatkozatminták használata és az üzleti titokká minősítés
kapcsán a Dokumentáció II./8. pontjában foglaltak irányadók.
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14. EREDMÉNYHIRDETÉS, SZERZŐDÉSKÖTÉS
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának végeredményét az ajánlat kötöttség időtartamán – vagy
meghosszabbított időtartamán – belül írásban hirdeti ki.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (2) bekezdése alapján írásbeli összegezést készít és elektronikus úton az
EKR-ben küldi meg Ajánlattevők számára
Az Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot adó, utólagos igazolási
kötelezettségét teljesítő nyertes ajánlattevővel – vagy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti körülmények
fennállása esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevő szervezettel – köti meg a szerződést.
A nyertes ajánlattevő köteles az Ajánlatkérővel szerződést kötni a Kbt. 131. § alapján a
Dokumentációban szerződéstervezet és az ajánlatának tartalma szerint.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötést indokolatlanul megtagadja, akkor ezt az Ajánlatkérő
a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekinti, anélkül azonban, hogy az Ajánlatkérő fenntarthatna
magának bármiféle kártérítési igényt az Ajánlattevő e mulasztásának tekintetében.
Ha a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti körülmény fennállása
miatt meghiúsul, akkor az Ajánlatkérő jogosult a következő – második – legkedvezőbb összegű ajánlatot
tevőnek minősített ajánlattevővel szerződést kötni, amennyiben ezen szervezetet (személyt) az
Ajánlatkérő az írásbeli összegezésben megjelölte.
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III. FEJEZET
SZERZŐDÉSTERVEZET
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a:

Harkány Város Önkormányzata
székhelye: 7815 Harkány, Petőfi Sándor u. 2-4.
adószáma: […]
Számlavezető pénzintézete: […]
Számlaszáma:

[…]

Törzsszám: […]
képviseli: Baksai Endre Tamás polgármester
mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő
másrészről a(z):
székhelye:
cégjegyzékszáma:
adószáma:
Számlavezető pénzintézete: […]
Számlaszáma: […]
képviseli:
mint Vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

a továbbiakban együttesen „Felek” - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

ELŐZMÉNYEK
1.

Megrendelő, mint ajánlatkérő 2019. ___________ hónap __ napján „EFOP-1.2.11-16-2017-00035, EFOP3.7.3-16-2017-00233, valamint EFOP-1.5.3-16-2017-00049 azonosítószámú projektek keretében felnőttképzési és tréning
szolgáltatások ellátása” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
Harmadik Rész 113. § (1)-(2) bekezdés alapján hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárást
indított az alábbi részek vonatkozásában:
1. rész Nyelvtanfolyamok I., 2. rész Tanfolyamok, 3. rész Tréningek, 4. rész Nyelvtanfolyamok II., 5. rész
Jogosítványok, 6. rész Képzések.
Megrendelő a közbeszerzés tárgyával szemben támasztott mennyiségi és szakmai követelményeket az
Ajánlattételi felhívásban határozta meg.

2.

Megrendelő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, a
szükséges értékelést lefolytatta, és döntését az elbírálást követően, 2019. […] hó […] napján írásban az
ajánlattevőkkel közölte. Megrendelő – a jelen szerződés 1. pontjában hivatkozott közbeszerzési eljár ás
1./2./3./4./5./6. részében – hozott döntése szerint nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.
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3.

Ilyen előzmények után a Szerződő Felek az ajánlattételi felhívásnak, a dokumentáció részét képező
feladatleírásnak, a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának és az eljárás lefolytatása során
tartott tárgyaláson rögzített feltételeknek megfelelően az alábbiak szerint állapodnak meg:

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
4.

A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező projekttel kapcsolatos felnőttképzési és tréning
szolgáltatások ellátását a Preambulumban hivatkozott közbeszerzés eljárás Ajánlattételi felhívásában és
dokumentációjában szereplő előírásoknak, illetőleg az ajánlatában vállalt feltételeknek megfelelően elvégzi.

5.

Vállalkozó feladatát képezi a közbeszerzési dokumentumokban előírt tartalommal és feltételekkel, valamint a
Közbeszerzési Dokumentum IV. fejezetében részletezett feladatok elvégzése.
II. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

6.

Amennyiben Vállalkozónak az ajánlattételi felhívásban nem szereplő, a teljesítéshez szükséges egyéb
információra van szüksége, köteles az információ igényéről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden
információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást a lehető legrövidebb ésszerű határidőn belül - késedelem
nélkül - Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

7.

Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét ellenőrizni, de az ellenőrzés a Vállalkozó szerződésszerű
teljesítését nem hátráltathatja. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést
elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el, és nem is hivatkozhat arra.
III. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.

Vállalkozó haladéktalanul közöl Megrendelővel minden olyan körülményt, amely jelen szerződés teljesítését
érdemben érinti vagy befolyásolja. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni és Megrendelőt haladéktalanul értesíteni a
Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyleteiről.

9.

Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött jelen szerződés, illetve a Megrendelő
utasításai szerint köteles eljárni. Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, nem teheti
a teljesítést terhesebbé. A Vállalkozó és a Megrendelő a szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl,
általában is együttműködnek. Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják a szükséges
adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek megteremtéséről. A teljesítést érintő
minden lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatják egymást. Az együttműködési kötelezettség
Megrendelő vonatkozásában nem jelent többletkötelezettség-vállalást.

10. Vállalkozó felelős a teljesítéshez szükséges elegendő számú és szaktudású személyzet biztosításáért.
11. Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez jogosult alvállalkozókat igénybe venni. A Vállalkozó kijelenti, hogy
a szerződés megkötésének időpontjáig a Megrendelőnek v alamennyi olyan alvállalkozót bejelentette,
amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott
alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozott arról is, hogy az általa igénybe
venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról
is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
A Vállalkozó kijelenti a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján:
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- A megvalósítás alábbi részeinek teljesítéséhez a Vállalkozó alvállalkozót kíván igénybe venni
……………………………. (részletezve)
- A szerződéskötéskor már ismert alvállalkozók megnevezése, székhelye:
………………………………… (részletezve)
Vállalkozó kijelenti, az ajánlatában tett nyilatkozatával (2. értékelési részszempont) összhangban a
teljesítésben az alábbi szakemberek működnek közre:
1., 2., 3., 4., 5., 6., rész:
neve: ………….. szakmai tapasztalata …………………… hónap, szakmai vizsgáztatásban szerzett
tapasztalata van: igen/nem
12. A Vállalkozó a teljesítéshez a közbeszerzési eljárás során, az alkalmasságának igazolásában rész t vett
szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint
köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy
szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás,
egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül
vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassá gi
követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy
szakemberrel együtt felelt meg. Vállalkozóra a közbeszerzési eljárás során bemutatott szervezetek és
szakemberek bevonására tekintetében egyébiránt a Kbt. 138. § (4) bekezdése alkalmazandó.
13. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, alvállalkozó
jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna
be. Ha a Vállalkozó a jelen III. fejezet rendelkezéseit megszegi, a Megrendelő jogosult a szerződésszegés
következményeit alkalmazni. A Vállalkozó az általa és alkalmazottai által okozott kárért teljes felelősséggel
tartozik. E körben a Vállalkozó kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége folytán eredő
károkat teljes körűen megtéríti. Vállalkozó a Megrendelőnek vagy a harmadik személynek okozott károkért
felelősséggel tartozik.
14. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges, jogszabály vagy hatóság által előírt
valamennyi engedéllyel.
15. Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött jelen szerződés, illetve a Megrendelő
utasításai szerint köteles eljárni. Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, nem teheti
a teljesítést terhesebbé.
16. A Vállalkozó és a Megrendelő a szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában is együttműködnek.
A teljesítést érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatják egymást. Az együttműködési
kötelezettség Megrendelő vonatkozásában nem jelent többletkötelezettség-vállalást.
17. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt indokolást tartalmazó
vélemény kifejtésével, írásban figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja,
a Vállalkozó a szerződéstől indokolással ellátott írásbeli nyilatkozattal elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő
utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.
18. A Vállalkozó - amennyiben külföldi adóilletőségű – köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a
Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
19. A Vállalkozó az általa és alkalmazottai által okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. E körben a Vállalkozó
kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége folytán eredő károkat teljes körűen megtéríti.

IV. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE, TELJESÍTÉS HELYE
20.

Szerződő felek kijelentik, a teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésétől
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Az 1. rész tekintetében: 300 nap
A 2. rész tekintetében: 300 nap
A 3. rész tekintetében: 600 nap
A 4. rész tekintetében: 150 nap
Az 5. rész tekintetében: 150 nap
A 6. rész tekintetében: 150 nap
A teljesítés ezen időtartamon belül bármikor végezhető azzal, hogy a képzésen részvevő személyeknek a
végteljesítési határidőig oklevéllel/bizonyítvánnyal/ a képzés jellegének megfelelő tanúsítvánnyal kell
rendelkezniük.
21. A teljesítés helye: Harkány

22.

V. ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI FELTÉTELEK
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződés 6. pontja szerinti feladatok teljes és
hibátlan ellátásáért mindösszesen […],- HUF + ÁFA, azaz […] forint plusz általános forgalmi adó mértékű
vállalkozási díj (a továbbiakban: vállalkozási díj) illeti meg.

23.

A fizetési feltételekkel kapcsolatban irányadók a Kbt. 135. §. (1) és (5)-(6) bekezdéseiben meghatározottak
valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben (Art.) rögzítetteket tekinti irányadónak.

24.

Megrendelő előleget nem biztosít.

25.

A szerződés finanszírozása az Európai Unió forrásaiból történik. A teljes számlaösszeg 100,000000 % -a (a
támogatott költség erejéig) kiegyenlítése Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretén belül
az Európai Unió finanszírozásával, utófinanszírozás keretében valósul meg.

26.

Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlat megtétele előtt figyelembe vett minden körülményt, amely a szerződé s
hiánytalan és megfelelő teljesítéséhez szükséges és beépítette az árba a szerződés teljesítésével kapcsolatos
valamennyi költségét, így különösen a szolgáltatás lebonyolításához kapcsolódó közvetlen (munkabérek,
alvállalkozói díjak, stb.) és közvetett (adminisztrációs költségek, stb.) költségeket, valamint minden olyan
költséget, mely a szerződés tárgyát képező szolgáltatás hiánytalan ellátásához elengedhetetlenül szükséges.

27. Megrendelő a számla elszámolható összegét utófinanszírozás keretében számolja el az EFOP-3.7.3-16-201700233/ EFOP-1.2.11-16-2017-00035/ EFOP-1.5.3-16-2017-00049 támogatási szerződés terhére.
28. A vállalkozási díj kifizetése az igazolt szerződésszerű teljesítést követően a Kbt. 135. § (1) és (5) – (6)
bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételét vagy - ha bármely, a
Ptk. 6:130. § (2) bekezdésében szabályozott körülmény fennáll - az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30
napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre az alábbiak szerint:
Vállalkozó képzéstípusonként 1 db számlát nyújthat be.
Esedékessége: A képzésekhez kapcsolódó vizsgák lefolytatását/vizsgakötelezettség hiányában a
tanúsítvány kiállítását követő napon.
Összege: az adott képzésre eső vállalkozási díj 100%-a
Vállalkozó a Megrendelő a teljesítésről szóló igazolás kiadását követően jogosult számla benyújtására.
A Megrendelő a teljesítést követő 15. munkanapig igazolást bocsát ki (teljesítési igazolás).
29. A számlát mindenkor egy példányban, a Megrendelő nevére, székhelyét és adószámát feltüntetve kell kiállítani
és Megrendelő székhelyére megküldeni. Vállalkozó a kibocsátott számlán köteles feltüntetni a Megrendelő
adószámát, a szerződés tárgyát, a szerződés finanszírozási alapját képező pályázati azonosítóra hivatkozást és
az elvégzett feladat megnevezését. A számla melléklete a teljesítés-igazolás, illetve a tételes számlarészletező.
Ettől eltérően kiállított számlák esetében Megrendelő jogosult azokat azonosíthatatlanként visszaküldeni. Az
ebből eredő fizetési késedelem miatt a Vállalkozó késedelmi kamatot nem érvényesíthet a Megrendelővel
szemben.
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Vállalkozói és alvállalkozói számlákon szerepeltetni kell a következőket:
• a tevékenység leírását, és annak TEÁOR számát,
• feladat megnevezését
• a támogatási szerződés számát: EFOP-3.7.3-16-2017-00233/ EFOP-1.2.11-16-2017-00035/ EFOP-1.5.316-2017-00049
• a fizetési határidőt,
• bankszámlaszámot, bank nevét,
• adószámot,
30. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak.
31. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó jogosult Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot követelni.
32. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy amennyiben harmadik fél követelést támaszt vele szemben nem hivatkozik
arra, hogy követelése áll fenn a Megrendelő irányában, továbbá kötelezi magát, hogy a követelést nem ajánlja
fel biztosítékul.

VI. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
33. A Vállalkozó szavatossággal tartozik a szerződéses kötelezettségei szerződésszerű teljesítéséért, valamint azért,
hogy a szolgáltatás megfelel a törvényes vagy a szerződésben meghatározott feltételeknek.
34. Kötbér: Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan
okból, amiért felelős megszegi a szerződést. Mentesül a kötbér fizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését
kimenti.
A kötbér alapja: az adott képzési feladathoz tartozó vállalkozási díj nettó értéke.
34.1.

Késedelemi kötbér: Vállalkozót a kötbérkötelesnek meghatározott bármely kötelezettségének,
részfeladatának késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A kötbér alapja a
késedelemmel érintett részfeladatra vonatkozó ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás. A kötbér mértéke a
késedelem minden naptári napja után a kötbér alapjának 1%/nap. A kötbér mértéke összesen legfeljebb a
szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 15 %-a.
A Megrendelő csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kötbérre, amennyiben a késedelem kizárólag a
Vállalkozó hibájából ered. Abban az esetben, ha a Megrendelő a Vállalkozó által ésszerűen kért, a
szerződésszerű teljesítéshez szükséges információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást, döntést a Szerződő
Felek által írásban rögzített határidőn belül nem bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére, a végteljesítési határidő
módosulhat.
A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy felróható - 15 napot meghaladó - késedelem esetén a
késedelmi kötbér napi tételének maximális értékének elérése, túllépése esetén jogosult a szerződéstől
indokolási kötelezettség nélkül írásban elálljon, illetve azt felmondja, és a munkákat más vállalkozóval
fejeztesse be.
A kötbér összege a számlából kerül levonásra, beszámítás alkalmazásával. Amennyiben a Megrendelő felé
benyújtott számla nem fedezi a késedelmi kötbér összegét a Vállalkozó köteles a kötbért az arról szóló számla
alapján 15 nap alatt kiegyenlíteni.

34.2. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Vállalkozónak felróható késedelem az IV.21. pontban megállapított
határidőkhöz képest eléri a 15 napot és a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére késedelmét
nem hozza be, vagy a hibát az előírt időtartamon belül nem javítja ki, a teljesítést a Vállalkozó hibájából
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eredően meghiúsultnak kell tekinteni (a teljesítés kötelezettnek felróható okból való lehetetlenné válása) és a
Megrendelő anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene jogosult a szerződéstől, - vagy amennyiben a
jelen pontban foglalt körülmények kizárólag valamely részfeladat vonatkozásában állnak fenn – az adott
részfeladattól elállni. Ebben az esetben a Vállalkozó a vállalkozási díj nettó értékének alapul vételével
számított 15%-os mértékű meghiúsulási kötbért köteles megfizetni. A meghiúsulási kötbér összege a teljesítés
arányában nem csökken.
A Megrendelő elállási, azonnali hatályú felmondási jogát kiköti arra az esetre is, amennyiben a Vállalkozóval
szemben, neki felróható olyan körülmény merül fel, amely a szerződés rendeltetésszerű teljesítését
nyilvánvalóan akadályozza vagy meghiúsítja, a Vállalkozó a szerződés teljesítését megtagadja, vagy a hibát
nem javítja ki. Ezekben az esetekben a Vállalkozó a fent írt összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
VII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE ÉS ANNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEI
35. Szerződő Felek jelen szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141. § szerinti körülmények fennállta esetén
módosíthatják.
36. Megrendelő jelen szerződést a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési kötelezettség nélkül
azonnali hatállyal felmondhatja, ha
– a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi;
– a Vállalkozó a Megrendelő által megadott ésszerű, de legalább 8 napos határidőn belül nem tesz eleget
annak a felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget;
− a Vállalkozó szolgáltatás nyújtásához szükséges engedélye a jelen szerződés időtartama alatt megszűnik és
helyette a Vállalkozó új engedélyt a megszűntést követő 8 napon belül nem szerez;
− a Vállalkozó a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül és a Kbt. 138. § rendelkezéseibe ütközően vesz
igénybe alvállalkozót vagy egyéb közreműködőt a szerződés teljesítéséhez,
– a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul vele szemben,
felfüggeszti gazdasági tevékenységét;
– jogerős marasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy
bűncselekmény miatt;
– az adott kötelezettségére előírt teljesítési határidő letelte előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a
munkát csak számottevő késéssel vagy – a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött méltányos határidő
letelte ellenére is - hibásan tudja elvégezni.
37. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
a)

a Vállalkozó cégében közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg az 62. §
(1) bekezdés k) pontjának, ka) – kb) alpontjában meghatározott feltételeknek.

b)

a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg az 62. § (1)
bekezdés k) pontjának, ka) – kb) alpontjában meghatározott feltételeknek.

Ezen felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű
pénzbeli ellenértékére jogosult.
38. A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
- feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
- a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak;
vagy
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- az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás
indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az
Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
39. A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során
kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
40. Vállalkozónak a Megrendelő szerződésszegésből eredő kárát meg kell térítenie és mentesítenie kell a
Megrendelőt, illetve annak Vállalkozóit és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral
szemben, amely a Vállalkozó tevékenységéből vagy mulasztásából ered jelen szerződés teljesítése során.

VIII. EGYÜTTMŰKÖDÉS
41. A munkavégzés összehangolása, a szolgáltatás teljesítése során szükségessé váló intézkedések megtétele
tekintetében.
Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy:
név:
telefon:
fax:
e-mail:
Megrendelő részéről kapcsolattartó személy:
név:
telefon:
fax:
e-mail:
42. Szerződő felek jelen szerződésben felhatalmazzák az előző pontban megnevezett képviselőiket, hogy a
szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos döntéseknél, a teljesítési jegyzőkönyvek aláírásánál a feleket teljes
jogkörrel képviseljék. Jogosultak, illetve kötelesek megtenni mindazon intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a
szerződés teljesítéséhez szükségessé válik és a jelen szerződésben, s a szerződés mellékleteiben foglaltakkal
nem ellentétes. Szerződő felek képviselőinek a jelen szerződésben biztosított jogkörének korlátozása a másik
féllel szemben csak írásbeli közléstől kezdve hatályos. A képviselők személyében történő változást a felek
egymással azonnal, írásban közlik.
43. Szerződő felek kötelesek egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban
rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. Minden olyan közlést, mely a szerződés vonatkozásában a
címzett részéről tudomásulvételt, vagy intézkedési kötelezettséget jelent, illetve keletkeztet, postai úton is meg
kell küldeni. A postai úton eljuttatott nyilatkozatok kézbesítettnek tekintendőek, amennyiben azok „nem
kereste”, „átvételt megtagadta”, „címzett ismeretlen” vagy hasonló tartalmú postai jelzéssel érkeznek vissza a
nyilatkozattevőhöz.
44. Megrendelőnek és Vállalkozónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalásokon,
békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződéssel kapcsolatban
felmerül. Ha a Megrendelő és a Vállalkozó ésszerű határidőn belül nem tudják megoldani a szerződéssel
összefüggésben keletkezett jogvitájukat, annak eldöntése érdekében alávetik magukat a hatásköri szabályokra
figyelemmel a Pécsi Járásbíróság, illetve perértéktől függően a Pécsi Törvényszék illetékességének.
45. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés hatályának tartama alatt és azt követően
bizalmasan, üzleti titokként kezelik a szerződés teljesítése kapcsán tudomásukra jutott információikat, tényeket
vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formában nem adják tovább. A fenti információk, tények,
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valamint adatok – a másik fél által előzetesen adott kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül – kizárólag a
szerződés teljesítésére használhatók fel.
46. Mindkét fél tájékoztatja érintett munkavállalóit a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeiről és felelősséget
vállalnak saját munkavállalóik tekintetében a fenti kötelezettségek teljesítéséért.
47.

Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a Kbt. 44. §-ának (2) bekezdése szerint nem korlátozható,
illetve nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan információ nyilvánosságra hozatala, amely az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3)
bekezdésében meghatározott közérdekből nyilvános adatnak minősül, továbbá olyan tény, adat vagy
információ, melyet a hivatkozott jogszabályi rendelkezés felsorol.

48. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési
eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre
a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

IX. NYILATKOZATOK
49. Mindkét fél kijelenti, hogy
–
kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére;
–
a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt
regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más,
olyan szerződés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel;
–
nincs olyan függőben levő kötelezettsége, vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül
hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére, vagy saját teljesítési készségére, illetve
képességére.
X. AZ ALKALMAZANDÓ JOG
50.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(„Ptk.”), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó, hatályos
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit, valamint a közbeszerzési eljárásban készített Ajánlattételi felhívás és
dokumentáció előírásait kell alkalmazni.

51.

Jelen megállapodást a Szerződő felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti, egyező példányban írták alá, melyből 2 példány Megrendelőt, 2
példány Vállalkozót illeti.

52.
a.
b.
c.
d.
53.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
számú melléklet: Ajánlattételi felhívás
számú melléklet: Közbeszerzési dokumentum
számú melléklet: Vállalkozó ajánlata
számú melléklet: Kiegészítő tájékoztatás(ok) (adott esetben)
A Szerződő felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra a
szerződés törzsszövegéhez, de a Szerződő felek számára ismert azok tartalma. Ezen iratokat úgy kell tekinteni,
mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt értelmezendőek.

Harkány, 2019. […] […]

……, 2019. […] […]
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__________________________
Megrendelő
Baksai Endre Tamás
polgármester
Harkány Város Önkormányzat

_________________________
Vállalkozó
[…]
[…]
[…]

Harkány, 2019. […] […]
…………………………….
…………………
pénzügyi ellenjegyző

…………………………….
………………………
jogi ellenjegyző
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AJÁNLATKÉRŐ NEVE: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉRŐ CÍME:7815 HARKÁNY, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.

V./1. JELEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT
BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK

-2-

AJÁNLATKÉRŐ NEVE: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉRŐ CÍME:7815 HARKÁNY, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
1.1. számú melléklet
EGYÖSSZEGŰ NETTÓ AJÁNLATI ÁR BONTÁSA
1. RÉSZ

I. rész

Tervezett
létszám
(fő)/alkalom

Alkalom

Angol nyelv kezdő

15

1

Angol nyelv haladó

15

1

Nettó képzési
költség
/fő

Összesen
nettó

[…] HUF1

ÖSSZESEN:
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………
(önálló ajánlattevő vagy
közös ajánlattevők által kijelölt
gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult
képviselőjének aláírása)

1

Meg kell egyeznie a Felolvasólapon feltüntetett összeggel.
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AJÁNLATKÉRŐ NEVE: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉRŐ CÍME:7815 HARKÁNY, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.

1.2. számú melléklet
EGYÖSSZEGŰ NETTÓ AJÁNLATI ÁR BONTÁSA
2. RÉSZ

II. rész

Tervezett
létszám
(fő)/alkalom

Alkalom

20

2

20

2

20
20

2
2

20

1

20

1

20

1

20

1

20

1

Vállalkozóvá válást segítő kompetenciák
fejlesztése
Munkavállalói
készség
és
kompetenciafejlesztés
Turisztikai továbbképzés
Egészségmegőrzés a munka világában
Számítógépes ismeretek - haladó Photoshop
Számítógépes ismeretek - haladó videószerkesztés
Számítógépes ismeretek - haladó - Excel
Számítógépes
ismeretek
haladó
weboldalszerkesztés
Számítógépes ismeretek haladó Corel Draw

Nettó
képzési
költség/
fő

Összesen
nettó

[…]HUF2

ÖSSZESEN:

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………………………………
(önálló ajánlattevő vagy
közös ajánlattevők által kijelölt
gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult
képviselőjének aláírása)

2

Meg kell egyeznie a Felolvasólapon feltüntetett összeggel.
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AJÁNLATKÉRŐ NEVE: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉRŐ CÍME:7815 HARKÁNY, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
1.3. számú melléklet
EGYÖSSZEGŰ NETTÓ AJÁNLATI ÁR BONTÁSA
3. RÉSZ
Tervezett
létszám (fő)
/alkalom

alkalo
m

Vállalkozói ismeretek

25

1

Digitális készségfejlesztés

25

1

25

1

25

1

III. rész

Munkavállalói
készség
kompetenciafejlesztés
Álláskeresési technikák

és

Nettó
képzési
költség/
alkalom

Összesen
nettó

[…]HUF3

ÖSSZESEN
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………
(önálló ajánlattevő vagy
közös ajánlattevők által kijelölt
gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult
képviselőjének aláírása)

3

Meg kell egyeznie a Felolvasólapon feltüntetett összeggel.
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AJÁNLATKÉRŐ NEVE: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉRŐ CÍME:7815 HARKÁNY, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
1.4. számú melléklet
EGYÖSSZEGŰ NETTÓ AJÁNLATI ÁR BONTÁSA
4. RÉSZ

IV. rész

Tervezett
létszám
(fő)/alkalom

Alkalom

15
15
15
15

1
1
1
1

Horvát nyelv, kezdő
Horvát nyelv, haladó
Német nyelv, kezdő
Német nyelv, haladó

Nettó
képzési
költség/
fő

Összesen
nettó

[…]HUF4

ÖSSZESEN:

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………………………………
(önálló ajánlattevő vagy
közös ajánlattevők által kijelölt
gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult
képviselőjének aláírása)

4

Meg kell egyeznie a Felolvasólapon feltüntetett összeggel.
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AJÁNLATKÉRŐ NEVE: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉRŐ CÍME:7815 HARKÁNY, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
1.5. számú melléklet
EGYÖSSZEGŰ NETTÓ AJÁNLATI ÁR BONTÁSA
5. RÉSZ

V. rész

Tervezett
létszám
(fő)/alkalom

Alkalom

2

1

3

1

2

1

10
5

1
1

"C" kategóriás jogosítvány - Tehergépkocsi
vezetői engedély
"D" kategóriás jogosítvány (autóbusz)
"E" kategória
(vizsgadíjjal, jegyzetekkel,
tanagyaggal)
"C" + "D" kategóriás jogosítvány
"C" + "E" kategóriás jogosítvány

Nettó
képzési
költség/
fő

Összesen
nettó

[…]HUF5

ÖSSZESEN:

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………………………………
(önálló ajánlattevő vagy
közös ajánlattevők által kijelölt
gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult
képviselőjének aláírása)

5

Meg kell egyeznie a Felolvasólapon feltüntetett összeggel.
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AJÁNLATKÉRŐ NEVE: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉRŐ CÍME:7815 HARKÁNY, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
1.6. számú melléklet
EGYÖSSZEGŰ NETTÓ AJÁNLATI ÁR BONTÁSA
6. RÉSZ

VI. rész

Tervezett
létszám
(fő)/alkalom

Alkalom

25

2

25

2

25

1

25

1

25

1

10

1

10

1

10

1

10
10
10

1
1
1

15

1

10

1

Munkavállalói
készség
és
kompetenciafejlesztés
Konfliktuskezelés és motiváció
A vállalkozóvá válást segítő készségek és
kompetenciák fejlesztése
Első lépések a digitális világba - IKER 1
szintű képzés
Önállóan használom az informatikai
eszközömet - IKER 2 szintű képzés
Motorfűrész kezelő - OKJ 21 623 02
Építő és anyagmozgató gép kezelője - OKJ
32 582 02 (targoncavezető szakmairány)
Építő és anyagmozgató gép kezelője OKJ 32
582 02 (földmunka,-, rakodó- és szállító gép
kezelő szakmairány)
Konyhai kisegítő 21 811 01
Intézménytakarító OKJ 31 853 05
Parkgondozó OKJ 21 622 02
Vezetési és irányítási készségek és
kompetenciák elsajátítása és fejlesztése
Adatvédelmi felelős/ tisztviselő képzés

Nettó
képzési
költség/
fő

Összesen
nettó

[…]HUF6

ÖSSZESEN:

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………………………………
(önálló ajánlattevő vagy
közös ajánlattevők által kijelölt
gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult
képviselőjének aláírása)

6

Meg kell egyeznie a Felolvasólapon feltüntetett összeggel.
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AJÁNLATKÉRŐ NEVE: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉRŐ CÍME:7815 HARKÁNY, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
2. számú melléklet
NYILATKOZAT
az alkalmassági feltételekről és más szervezetek igénybevételéről
EFOP-1.2.11-16-2017-00035, EFOP-3.7.3-16-2017-00233, valamint EFOP-1.5.3-16-2017-00049
azonosítószámú projektek keretében felnőttképzési és tréning szolgáltatások ellátása
tárgyban, a 113. § (1)-(2) bekezdés szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési
eljárás céljára
[…] rész

I. Rész: Gazdasági szereplőre vonatkozó információk1
Ajánlattevő neve
Ajánlattevő

Részvétel formája

Közös Ajánlattevő

Ajánlattevő székhelye
Ajánlattevő cégjegyzék száma/egyéni vállalkozói
igazolvány száma
Ajánlattevő adószáma
Gazdasági szereplőt képviselő(k) neve, beosztása(i)
A nyilatkozatot aláíró személy neve:
1

a nyilatkozat I. részét az ajánlattevő/közös ajánlattevők mindegyike köteles kitölteni
II. Rész: Más szervezetek erőforrásaira vonatkozó információ

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott gazdasági és
pénzügyi és/vagy műszaki, illetve szakmai alkalmassági
feltételeknek való megfelelés során a gazdasági szereplő
igénybe veszi-e más szervezetek kapacitásait?

Igen3
Nem

Ha igen, kérjük, a következői részben adja meg az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
(személyek) adatait. A táblázat következő pontja az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek
(személyek) száma szerint szabadon bővíthető.
3

Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a megjelölt alkalmasságot igazoló szervezetek (személyek)
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama
alatt vagy gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása esetén az érintett szervezet (személy) kezességvállalási
nyilatkozatát.
-9-

AJÁNLATKÉRŐ NEVE: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉRŐ CÍME:7815 HARKÁNY, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
Alkalmasságot igazoló szervezet(ek)
(személy(ek)) adatai
Gazdasági szereplő megnevezése
Gazdasági szereplő székhelye
Gazdasági szereplő cégjegyzék száma/egyéni
vállalkozói igazolvány száma
Gazdasági szereplő adószáma
Gazdasági szereplőt képviselő(k) neve,
beosztása(i)
Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a
szervezet erőforrását az ajánlattevő igénybe veszi (a
felhívás irányadó pontjának pontos megnevezésével)
III. Rész: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági
szereplő nem veszi igénybe (nem alkalmasságot igazoló alvállalkozók)
Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés bármely
részét alvállalkozásba adni harmadik félnek?4

Igen4
Nem

Ha igen, kérjük, a következői részben adja meg a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek

4

teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,illetve az ezen részek tekintetében igénybe venni
kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A táblázat következő része a már ismert
alvállalkozók száma szerint szabadon bővíthető.
A közbeszerzés azon része, melyben alvállalkozó
bevonására sor kerül (munkaterület, munkaegység
pontos meghatározásával)
Az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozók adatai
Gazdasági szereplő megnevezése
Gazdasági szereplő székhelye
Gazdasági szereplő cégjegyzék száma/egyéni
vállalkozói igazolvány száma
Gazdasági szereplő adószáma
Gazdasági szereplő cégjegyzék száma/egyéni
- 10 -

AJÁNLATKÉRŐ NEVE: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉRŐ CÍME:7815 HARKÁNY, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
vállalkozói igazolvány száma
Gazdasági szereplő adószáma
A közbeszerzés azon része, melyben alvállalkozó
bevonására sor kerül
IV. Rész: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassággal kapcsolatos
információ10
Az ajánlattételi felhívás III.1.1.) Szakmai
tevékenység végzésre vonatkozó alkalmasság
SZ.1./ pontjában meghatározott szakmai
tevékenység végzésre vonatkozó alkalmassági
feltétellel kapcsolatos információk

Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás III.1.1.) pont,
Szakmai tevékenység végzésre vonatkozó
alkalmasság SZ.1./ pontjában meghatározott
Szakmai tevékenység végzésre vonatkozó
alkalmassági feltétel teljesülése tárgyában.

Ezennel nyilatkozom arról, az
ajánlattételi felhívás III.1.1.) pont,
Szakmai tevékenység végzésre
vonatkozó
alkalmasság
SZ.1./
pontjában meghatározott szakmai
tevékenység végzésre vonatkozó
alkalmassági
követelmények
teljesülnek:
SZ.1./
Igen
Nem

V. Rész: Gazdasági és pénzügyi alkalmassággal kapcsolatos információ
Az ajánlattételi felhívás III.1.2.) Gazdasági és
pénzügyi alkalmasság P.1./ pontjában
meghatározott gazdasági és pénzügyi
alkalmassági
feltétellel
kapcsolatos
információk

Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás III.1.2.) pont,
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság P.1./
pontjában meghatározott gazdasági és pénzügyi
alkalmassági feltétel teljesülése tárgyában.

Ezennel nyilatkozom arról, az
ajánlattételi felhívás III.1.2.) pont,
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
P.1./ pontjában meghatározott
gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelmények teljesülnek:
P.1./
Igen
Nem

VI. Rész: Műszaki, illetve szakmai alkalmassággal kapcsolatos információ10
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Az ajánlattételi felhívás III.1.3.) Műszaki,
illetve szakmai alkalmasság M.1./ pontjában
meghatározott műszaki, illetve szakmai
alkalmassági
feltétellel
kapcsolatos
információk
Ezennel nyilatkozom arról, az
ajánlattételi felhívás III.1.3.) pont,
Műszaki,
illetve
szakmai
alkalmasság
M.1./
pontjában
meghatározott műszaki, illetve
szakmai
alkalmassági
követelmények teljesülnek7:
M.1.1/
Igen
Nem
M.1.2/
Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás III.1.3.) pont,
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1./
pontjában meghatározott Műszaki, illetve szakmai
alkalmassági feltétel teljesülése tárgyában.

Igen
Nem
M.1.3/
Igen
Nem
M.1.4/
Igen
Nem
M.1.5/
Igen
Nem
M.1.6/
Igen
Nem

Az ajánlattételi felhívás III.1.3.) Műszaki,
illetve szakmai alkalmasság M.2./ pontjában
meghatározott műszaki, illetve szakmai
alkalmassági
feltétellel
kapcsolatos
információk
Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás III.1.3.) pont,
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2./
7

Az ajánlattétellel érintett rész kitöltendő
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Ezennel nyilatkozom arról, az
ajánlattételi felhívás III.1.3.) pont,
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pontjában meghatározott Műszaki, illetve szakmai
alkalmassági feltétel teljesülése tárgyában.

Műszaki,
illetve
szakmai
alkalmasság
M.2./
pontjában
meghatározott műszaki, illetve
szakmai
alkalmassági
követelmények teljesülnek8:
M.2.1/
Igen
Nem
M.2.2/
Igen
Nem
M.2.3/
Igen
Nem
M.2.4/
Igen
Nem
M.2.5/
Igen
Nem
M.2.6/
Igen
Nem

10

a nyilatkozat IV-VI. részét az ajánlattevő/közös ajánlattevő csak akkor köteles kitölteni, ha a szakmai
tevékenység végzésre vonatkozó és a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolásában részt vesz, az
ajánlattevőnek ebben az esetben is csak az általa igazolni kíván feltételek vonatkozásában kell információt
szolgáltatnia.
ZÁRÓ NYILATKOZAT
Alulírott ………………………………… mint a(z)……………………………………………
(székhely: …………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton
nyilatkozunk, hogy:

8

-

társaságunk nem áll a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjában meghatározott
kizáró okok hatálya alatt,

-

a fenti I-V. részben megadott információk pontosak és helytállóak, és ezen nyilatkozatot a
hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában tesszük.

Az ajánlattétellel érintett rész kitöltendő
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-

nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez a nem veszünk igénybe olyan
alvállalkozót vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)-k) m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá esik.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………………………………….
(cégszerű aláírás)
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3. számú melléklet
NYILATKOZAT
az alkalmassági feltételekről
(kapacitást nyújtó szervezet tölti ki)
EFOP-1.2.11-16-2017-00035, EFOP-3.7.3-16-2017-00233, valamint EFOP-1.5.3-16-2017-00049
azonosítószámú projektek keretében felnőttképzési és tréning szolgáltatások ellátása
tárgyban, a 113. § (1)-(2) bekezdés szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési
eljárás céljára
[…] rész
I. Rész: Gazdasági szereplőre vonatkozó információk1
Gazdasági szereplő neve
Gazdasági szereplő székhelye
Gazdasági szereplő cégjegyzék száma/egyéni
vállalkozói igazolvány száma
Gazdasági szereplő adószáma
Gazdasági szereplőt képviselő(k) neve, beosztása(i)
A nyilatkozatot aláíró személy neve
a nyilatkozat I-III. részét az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) köteles kitölteni

1

II. Rész: Szakmai tevékenység végzésre vonatkozó alkalmassággal kapcsolatos
információ3
Az ajánlattételi felhívás III.1.1.) Szakmai
tevékenység végzésre vonatkozó alkalmasság
SZ.1./ pontjában meghatározott szakmai
tevékenység végzésre vonatkozó alkalmassági
feltétellel kapcsolatos információk
Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás III.1.1.) pont,
Szakmai tevékenység végzésre vonatkozó
alkalmasság SZ.1./ pontjában meghatározott
szakmai tevékenység végzésre vonatkozó
alkalmassági feltétel teljesülése tárgyában.

- 15 -

Ezennel nyilatkozom arról, az
ajánlattételi felhívás III.1.1.) pont,
Szakmai tevékenység végzésre
vonatkozó
alkalmasság
SZ.1./
pontjában meghatározott szakmai
tevékenység végzésre vonatkozó

AJÁNLATKÉRŐ NEVE: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉRŐ CÍME:7815 HARKÁNY, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
alkalmassági
teljesülnek9:

követelmények

SZ.1./
Igen
Nem
III. Rész: Gazdasági és pénzügyi alkalmassággal kapcsolatos információ
Az ajánlattételi felhívás III.1.2.) Gazdasági és
pénzügyi alkalmasság P.1./ pontjában
meghatározott gazdasági és pénzügyi
alkalmassági
feltétellel
kapcsolatos
információk

Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás III.1.2.) pont,
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság P.1./
pontjában meghatározott gazdasági és pénzügyi
alkalmassági feltétel teljesülése tárgyában.

Ezennel nyilatkozom arról, az
ajánlattételi felhívás III.1.2.) pont,
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
P.1./ pontjában meghatározott
gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelmények teljesülnek:
P.1./
Igen
Nem

IV. Rész: Műszaki, illetve szakmai alkalmassággal kapcsolatos információ10
Az ajánlattételi felhívás III.1.3.) Műszaki,
illetve szakmai alkalmasság M.1./ pontjában
meghatározott műszaki, illetve szakmai
alkalmassági
feltétellel
kapcsolatos
információk

Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás III.1.3.) pont,
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1./
pontjában meghatározott Műszaki, illetve szakmai
alkalmassági feltétel teljesülése tárgyában.

Ezennel nyilatkozom arról, az
ajánlattételi felhívás III.1.3.) pont,
Műszaki,
illetve
szakmai
alkalmasság
M.1./
pontjában
meghatározott műszaki, illetve
szakmai
alkalmassági
követelmények teljesülnek10:
M.1.1/
Igen
Nem
M.1.2/

9

A megfelelő rész kitöltendő
Az ajánlattétellel érintett rész kitöltendő

10
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Igen
Nem
M.1.3/
Igen
Nem
M.1.4/
Igen
Nem
M.1.5/
Igen
Nem
M.1.6/
Igen
Nem
Az ajánlattételi felhívás III.1.3.) Műszaki,
illetve szakmai alkalmasság M.2./ pontjában
meghatározott műszaki, illetve szakmai
alkalmassági
feltétellel
kapcsolatos
információk
Ezennel nyilatkozom arról, az
ajánlattételi felhívás III.1.3.) pont,
Műszaki,
illetve
szakmai
alkalmasság
M.2./
pontjában
meghatározott műszaki, illetve
szakmai
alkalmassági
követelmények teljesülnek11:
M.2.1/
Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás III.1.3.) pont,
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2./
pontjában meghatározott Műszaki, illetve szakmai
alkalmassági feltétel teljesülése tárgyában.

Igen
Nem
M.2.2/
Igen
Nem
M.2.3/
Igen
Nem
M.2.4/

11

Az ajánlattétellel érintett rész kitöltendő
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Igen
Nem
M.2.5/
Igen
Nem
M.2.6/
Igen
Nem
3

a nyilatkozat II-IV. részét az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) csak akkor köteles kitölteni, ha a
szakmai tevékenység végzésre vonatkozó és/vagy műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolásában részt
vesz, a gazdasági szereplőnek ebben az esetben is csak az általa igazolni kíván feltételek vonatkozásában kell
információt szolgáltatnia.

ZÁRÓ NYILATKOZAT
Alulírott ………………………………… mint a(z)……………………………………………
(székhely: …………………………………………) cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton
nyilatkozunk, hogy:
-

a fenti I-III. részben megadott információk pontosak és helytállóak, és ezen nyilatkozatot
a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában tesszük.

-

az általunk igazolt, a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………………………………….
(cégszerű aláírás)
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4. számú melléklet
AJÁNLATI NYILATKOZAT
EFOP-1.2.11-16-2017-00035, EFOP-3.7.3-16-2017-00233, valamint EFOP-1.5.3-16-2017-00049
azonosítószámú projektek keretében felnőttképzési és tréning szolgáltatások ellátása
tárgyban, a 113. § (1)-(2) bekezdés szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési
eljárás céljára
[…] rész
Alulírott ………………………………… mint a(z)……………………………………………
(székhely: …………………………………………) cégjegyzésre jogosult – az eljárást megindító
felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos
áttekintése után – ezennel kijelentem, hogy:
- jelen közbeszerzési eljárásban kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettük és jelen ajánlat
elkészítése során azokat figyelembe vettük,12
- Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az ajánlattétel során informálódtunk azon a
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy
kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő,
Nyilatkozom továbbá az alábbiakról:
A Kbt. 65.§ (9) bekezdésében írtak szerint nyilatkozom arról, hogy tudomásul veszem,
-

a szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó
követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó
követelmény teljesítésének igazolására csak akkor vehetem igénybe más szervezet
kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés vagy a
szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az
ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt
szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.

-

A Kbt. 65.§ (9) bekezdésében írtak szerint nyilatkozom arról, hogy a szakmai tevékenység
végzésére való követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha
az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan szervezeti tagság
kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65.§ bekezdés szerint csatolt kötelezettségvállalás ezt
támasztja alá. A Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra
vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell
alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az
ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás
mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………………………………….
(cégszerű aláírás)
12

Amennyiben nem volt kiegészítő tájékoztatás törlendő!
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5. számú melléklet
MEGHATALMAZÁS

Alulírott ………………………………, mint a(z) ………………………………………………
(székhely: ………………………………………) Ajánlattevő / közös Ajánlattevő / Alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet13 cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom
……………………………… (szig.sz.: …; szül.: …; an.: …; lakcím: …), hogy a Harkány Város
Önkormányzat által EFOP-1.2.11-16-2017-00035, EFOP-3.7.3-16-2017-00233, valamint EFOP1.5.3-16-2017-00049 azonosítószámú projektek keretében felnőttképzési és tréning szolgáltatások ellátása
tárgyban, a 113. § (1)-(2) bekezdés szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési
eljárás kapcsán készített ajánlatunkat aláírásával lássa el.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………
(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult
képviselőjének aláírása)

…………………………………
(meghatalmazott aláírása)

Előttünk, mint tanúk előtt:
Aláírás:

Aláírás:

Név (nyomtatott betűkkel):

Név (nyomtatott betűkkel):

Lakcím:

Lakcím:

13

A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!
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6. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Felolvasólapon tett megajánlás alátámasztására a minőségi kritérium 2. értékelési
részszempont tekintetében
(szakemberek bemutatása)
[…]. rész
EFOP-1.2.11-16-2017-00035, EFOP-3.7.3-16-2017-00233, valamint EFOP-1.5.3-16-2017-00049
azonosítószámú projektek keretében felnőttképzési és tréning szolgáltatások ellátása
tárgyban, a 113. § (1)-(2) bekezdés szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési
eljárás céljára
Név

Végzettség

A szerződés teljesítésekor
betöltendő funkció14:
oktató/képző/tréner

Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi:
A szakember szakmai tapasztalatát alátámasztó szakmai önéletrajzát az alábbiak szerint:
szakmai gyakorlatot (AF III.1.3.) pontban meghatározott 24 hónapon felüli TÖBBLET
gyakorlatot) igazoló szakmai önéletrajz a szakember sajátkezű aláírásával, mely tartalmazza – adott esetben
– a szakember jelenlegi munkahelyét is
Felhívjuk a t. Ajánlattevők figyelmét, a szakmai önéletrajzot olyan részletezettséggel csatolják, amelyből
alátámasztásra, igazolásra kerül a szakember szakmai tapasztalata tekintetében a felolvasó lapon a 2. értékelési
részszempontra tett megajánlás, azaz adja meg a korábbi, alkalmassági minimumkövetelményekben
meghatározott képzésben végzett munkák kezdési és befejezési időpontját is – év/hónap pontossággal.
A benyújtott önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a minőségi kritérium
értékelési szempont szerinti szakmai tapasztalatra vonatkozó ajánlattevői ajánlati elem
megalapozottsága.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………………………
(cégszerű aláírás)

14 Az

ajánlati felhívás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeinek szakemberekre vonatkozó része alapján
kell kitölteni az ott felsorolt összes szakemberre!

- 21 -

AJÁNLATKÉRŐ NEVE: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉRŐ CÍME:7815 HARKÁNY, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
7. számú melléklet
A SZAKEMBER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA A FELOLVASÓLAPON TETT
MEGAJÁNLÁS ALÁTÁMASZTÁSÁRA A MINŐSÉGI KRITÉRIUM ÉRTÉKELÉSI
RÉSZSZEMPONT TEKINTETÉBEN
EFOP-1.2.11-16-2017-00035, EFOP-3.7.3-16-2017-00233, valamint EFOP-1.5.3-16-2017-00049
azonosítószámú projektek keretében felnőttképzési és tréning szolgáltatások ellátása
tárgyban, a 113. § (1)-(2) bekezdés szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési
eljárás céljára
[…]. rész
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK, KÉPZETTSÉG
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)

Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK MUNKAKÖRÖK
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi/jelenlegi munkahelyek
ismertetése, kezdési és befejezési
időpontjai

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
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AJÁNLATKÉRŐ NEVE: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉRŐ CÍME:7815 HARKÁNY, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.

TÖBBLET SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi
projektek
ismertetése,
kezdési és
befejezési
időpontjai
(év/hónap)

Ellátott funkciók és feladatok
felsorolása

Gyakorlati idő
(egész hónap)

Alk. min.
követelmény
keretében előírt
24 hónapot
meghaladó
TÖBBLET
szakmai
tapasztalat
mértéke szakmai
önéletrajz alapján
(egész hónap)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………………
(saját kezű aláírás)
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AJÁNLATKÉRŐ NEVE: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉRŐ CÍME:7815 HARKÁNY, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.

V./2. JELEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN KIZÁRÓLAG AZ AJÁNLATKÉRŐ
ÁLTAL A KBT. 69. § (4)-(8) BEKEZDÉSE ALAPJÁN AZ UTÓLAGOS IGAZOLÁSI
KÖTELEZETTSÉG KÖRÉBEN A FELKÉRT GAZDASÁGI SZEREPLŐ RÉSZÉRŐL
BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK

- 24 -

AJÁNLATKÉRŐ NEVE: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉRŐ CÍME:7815 HARKÁNY, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
8. számú melléklet
NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 65 § (1) bekezdés a) pontja,
valamint 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében
[…] rész vonatkozásában15
EFOP-1.2.11-16-2017-00035, EFOP-3.7.3-16-2017-00233, valamint EFOP-1.5.3-16-2017-00049
azonosítószámú projektek keretében felnőttképzési és tréning szolgáltatások ellátása
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás céljára
Alulírott………………………………… mint a(z)……………………………………………
(székhely:………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője16
ezennel kijelentem (kijelentjük), hogy a(z)………………………… mint Ajánlattevő /közös
Ajánlattevő/ alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet17 az alábbi pénzforgalmi számlákkal
rendelkezik:

1.
2.
3.

Pénzügyi intézmény neve
_______________________________
_____________________________
_______________________________
_____________________________
_______________________________
_____________________________

Pénzforgalmi számla száma
_________-_________-__________
_________-_________-__________
_________-_________-__________
_________-_________-__________
_________-_________-__________
_________-_________-__________

A cégkivonatban nem szereplő, vizsgált időszakban megszüntetett pénzforgalmi számlák:
Megszüntetés
Pénzforgalmi számla száma
időpontja
Pénzügyi intézmény neve
(év/hó/nap)
_______________________
_________-_________-__________
_____________________
_______________________
_________-_________-__________
_____________________
A cégkivonatban szereplő a vizsgált időszakot megelőzően megszüntetett pénzforgalmi számlák:
Hivatkozás száma a
Pénzügyi intézmény neve
Pénzforgalmi számla száma
cégkivonatban
32/__

______________________

_________-_________-__________

32/__

______________________

_________-_________-__________

Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékleteit képezik:
- pénzügyi intézmény(ek) igazolása(i) a megnevezett pénzforgalmi számlákról
Adja meg hogy a közbeszerzési eljárás mely része(i) vonatkozásában nyilatkozik.
A nyilatkozatot aláíró képviseleti jogosultsága szerint a megfelelő rész aláhúzandó vagy a szükségtelen rész
törlendő!
17
Nem kívánt rész törlendő!
15

16

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott
képviselő aláírása)
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AJÁNLATKÉRŐ NEVE: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉRŐ CÍME:7815 HARKÁNY, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
9. számú melléklet
NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 65 § (1) bekezdés b) pontja, valamint 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3)
bekezdés a) pontja tekintetében
[…] rész vonatkozásában18
EFOP-1.2.11-16-2017-00035, EFOP-3.7.3-16-2017-00233, valamint EFOP-1.5.3-16-2017-00049 azonosítószámú projektek keretében felnőttképzési és tréning
szolgáltatások ellátása
tárgyban, a 113. § (1)-(2) bekezdés szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás céljára
Alulírott………………………………………… mint a(z)………………………………… (székhely:………………………………………)
cégjegyzésre jogosult képviselője (képviselői) ezennel kijelentem (kijelentjük), hogy a(z)……………………………… mint Ajánlattevő / közös
Ajánlattevő / Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet19 az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 6 éven belül szerződésszerűen
teljesített, de maximum 9 éven belül megkezdett legjelentősebb, az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásokat teljesítette az előírásoknak és a
szerződésben előírtaknak megfelelő módon:

Szerződést kötő másik fél neve, székhelye, a
referenciáról információt nyújtó személy neve és
elérhetősége

Teljesítés ideje
(kezdő és befejező
időpontja),
teljesítés helye

Szolgáltatás tárgya, leírása20

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………………………
(cégszerű aláírás)

Adja meg hogy a közbeszerzési eljárás mely része(i) vonatkozásában nyilatkozik.
A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!
20 Ha teljesítést több kötelezett végezte, abban az esetben a nyilatkozattevő a saját teljesítésének tárgyát a nyilatkozatában külön köteles megadni (amennyiben a referenciát
projekttársaság teljesítette a referenciát igazolónak a Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján szükséges eljárnia).
18
19

AJÁNLATKÉRŐ NEVE: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉRŐ CÍME:7815 HARKÁNY, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
10. számú melléklet
REFERENCIAIGAZOLÁS
(minta)
[…] rész vonatkozásában21
EFOP-1.2.11-16-2017-00035, EFOP-3.7.3-16-2017-00233, valamint EFOP-1.5.3-16-2017-00049
azonosítószámú projektek keretében felnőttképzési és tréning szolgáltatások ellátása
tárgyban, a 113. § (1)-(2) bekezdés szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési
eljárás céljára
Alulírott ………………………………………… mint a(z)……………………………………
(székhely: ………………………………) cégjegyzésre jogosult/aláírásra jogosult22 képviselője
aláírásommal igazolom, hogy a(z)…………………………… (székhely:……………………….)
az alábbi szolgáltatásokat végezte az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő módon:

A szolgáltatás tárgya, leírása

Teljesítés ideje (időtartama), teljesítés
helye

Az igazolt referenciával/referenciákkal kapcsolatban információt nyújtó személy adatai:
Kapcsolattartó neve:___________________________
Telefon:____________________________________
Fax:_______________________________________
E-mail:_____________________________________
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

21
22

Adja meg hogy a közbeszerzési eljárás mely része(i) vonatkozásában nyilatkozik.
A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!
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AJÁNLATKÉRŐ NEVE: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉRŐ CÍME:7815 HARKÁNY, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
11. számú melléklet
NYILATKOZAT
a szakember rendelkezésre állásáról
… rész vonatkozásában23
Alulírott……………………………………, mint a(z) ………………………………………
Ajánlattevő/közös Ajánlattevő/Alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet24 által ajánlott
…………………… oktató szakember25 kijelentem, hogy részt veszek a Harkány Város
Önkormányzat közös ajánlatkérő által EFOP-1.2.11-16-2017-00035, EFOP-3.7.3-16-2017-00233,
valamint EFOP-1.5.3-16-2017-00049 azonosítószámú projektek keretében felnőttképzési és tréning
szolgáltatások ellátása tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban.
Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni
kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban (melyre
vonatkozóan a felolvasó lap megajánlást tartalmaz), melyre vonatkozóan az önéletrajzomat
benyújtották.
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, a fent jelzett időszakra
vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból
akadályozná.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………
(sajátkezű aláírás)

Adja meg hogy a közbeszerzési eljárás mely része(i) vonatkozásában nyilatkozik.
Nem kívánt rész törlendő!
25 Megfelelő szakember aláhúzandó!
23
24

29

AJÁNLATKÉRŐ NEVE: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉRŐ CÍME:7815 HARKÁNY, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.

12. számú melléklet
SZAKEMBER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA AZ AF III.1.3.) M.2. PONTJÁBAN
MEGHATÁROZOTT SZAKEMBEREK 24 HÓNAPOS TAPASZTALATA
VONATKOZÁSÁBAN
…. rész vonatkozásában26
EFOP-1.2.11-16-2017-00035, EFOP-3.7.3-16-2017-00233, valamint EFOP-1.5.3-16-2017-00049
azonosítószámú projektek keretében felnőttképzési és tréning szolgáltatások ellátása
tárgyban, a 113. § (1)-(2) bekezdés szerinti, hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési
eljárás céljára
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK, KÉPZETTSÉG
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)

Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK MUNKAKÖRÖK
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi/jelenlegi munkahelyek
ismertetése, kezdési és befejezési
időpontjai

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása

A végzettség megszerzésének időpontja: ……… év …….. hó …..nap
26

Adja meg hogy a közbeszerzési eljárás mely része(i) vonatkozásában nyilatkozik.
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AJÁNLATKÉRŐ NEVE: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJÁNLATKÉRŐ CÍME:7815 HARKÁNY, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.

AZ ALKALMASSÁGI MINIMUMKÖVETELMÉNYKÉNT ELŐÍRT 24 HÓNAP
SZAKMAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi munkák
ismertetése,
kezdési és
befejezési
időpontjai
(év/hónap)

Ellátott funkciók és feladatok
felsorolása

Gyakorlati idő
(egész hónap)

szakmai
tapasztalatának
mértéke szakmai
önéletrajz alapján
(egész hónap)
Kijelentem, hogy jelen önéletrajzomban bemutatott korábbi munkák a minőségi kritériumra tett
ajánlati elem alátámasztására csatolt önéletrajzban meghatározott többlettapasztalatot alátámasztó
munkákkal átfedést nem tartalmaz.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………………
(saját kezű aláírás)
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ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000175322019
E10 - Előkészítés szakasz
Ajánlatkérő
neve:

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Közbeszerzés
tárgya:

Képzések EFOP projektek keretében

Összefoglaló tájékoztatás
Összefoglaló tájékoztatás
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról,
hogy érdeklődnek az eljárás iránt.
A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és cím adatok
Hivatalos név:

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Postai cím:
Város:

HARKÁNY

Egyéb cím adatok:

PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.

Postai irányítószám:

7815

Ország:

Magyarország

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000175322019/reszletek

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa
II.1.2) A szerződés tárgya:

EKR000175322019

Szolgáltatás megrendelés
EFOP-1.2.11-16-2017-00035, EFOP-3.7.3-16-2017-00233, valamint EFOP- 1.5.316-2017-00049 azonosítószámú projektek keretében felnőttképzési és tréning
szolgáltatások ellátása

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:
EFOP-1.2.11-16-2017-00035, EFOP-3.7.3-16-2017-00233, valamint EFOP-1.5.3-16-2017-00049 azonosítószámú projekt keretében
felnőttképzési és tréning szolgáltatások ellátása az alábbi 6 részben: I. Nyelvtanfolyamok I., II. Tanfolyamok, III. Tréningek, IV.
Nyelvtanfolyamok II., V. Közúti járművezetői képzés, VI. Képzések. 1.rész: Angol nyelv kezdő Angol nyelv haladó 2.rész: Vállalkozóvá
válást segítő kompetenciák fejlesztése Munkavállalói készség és kompetenciafejlesztés Turisztikai továbbképzés Egészségmegőrzés a
munka világában Számítógépes ismeretek - haladó - Photoshop Számítógépes ismeretek - haladó - videószerkesztés Számítógépes
ismeretek - haladó - Excel Számítógépes ismeretek haladó - weboldalszerkesztés Számítógépes ismeretek haladó Corel Draw 3.rész:
Vállalkozói ismeretek Digitális készségfejlesztés Munkavállalói készség és kompetenciafejlesztés Álláskeresési technikák 4.rész:
Horvát nyelv, kezdő Horvát nyelv, haladó Német nyelv, kezdő Német nyelv, haladó 5.rész: "C" kategóriás jogosítvány - Tehergépkocsi
vezetői engedély "D" kategóriás jogosítvány (autóbusz) "C" + "D" kategóriás jogosítvány "C" + "E" kategóriás jogosítvány 6.rész:
Munkavállalói készség és kompetenciafejlesztés Konfliktuskezelés és motiváció A vállalkozóvá válást segítő készségek és
kompetenciák fejlesztése Első lépések a digitális világba - IKER 1 szintű képzés Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER
2 szintű képzés -Motorfűrész kezelő - OKJ 21 623 02 Építő és anyagmozgató gép kezelője - OKJ 32 582 02 (targoncavezető
szakmairány) Építő és anyagmozgató gép kezelője OKJ 32 582 02 (földmunka,-, rakodó- és szállító gép kezelő szakmairány) Építő és
anyagmozgató gép kezelője OKJ 32 582 02 (emelőgépkezelő (kivéve targonca) Intézménytakarító OKJ 31 853 05 Parkgondozó OKJ 21
622 02 Vezetési és irányítási készségek és kompetenciák elsajátítása és fejlesztése Adatvédelmi felelős/ tisztviselő képzés A képzések
időbeli ütemezése folyamatos egyeztetést igényel a projekt vezetőségével, valamint szakmai megvalósítóival. A vizsgák időpontja nem
lépheti túl a projekt megvalósítási időszakát. A képzések lebonyolításához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása. Képzések
díja minden esetben tartalmazza a -tananyagok, tankönyvek árát, -a vizsga és vizsgáztatási díjakat, -a szervezési és koordinátori
díjakat, - szükség esetén a kötelező munkavédelmi ruházatot, -gyakorlati oktatáshoz szükséges eszközöket, nyersanyagot, gépeket és
üzemanyagot, - amely képzés esetében indokolt, a szükséges foglalkoztatás egészségügyi alkalmassági vizsgálatok és kötelező oltások,
vérvétel stb. díját. Ajánlattevő ajánlatkérő székhelyén (Harkány Város) heti egyszeri alkalommal 2 órás időtartamban konzultációs
lehetőséget köteles biztosítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:

vagy napban:

II.1.5) A teljesítés helye:

600

vagy a teljesítés határideje:

Harkány

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

AF III.1.3) M.2.1/ pontjában meghat szakember alkalm min.követelményként
előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész
hónapban (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap)

Költség szempont:
Ár szempont:

10

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség:

Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)

90

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös ajánlattevőket), ha nem rendelkezik ( vagy együttesen nem
rendelkeznek): SZ.1./ 1., 2., 3., 4., 6. részek tekintetében: a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt
felnőttképzési engedéllyel. 5. rész tekintetében: a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt közlekedési hatóság
által kiadott "C", "D", "E" kategóriákra vonatkozó képzési engedéllyel. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha Valamennyi rész tekintetében: P
.1./ az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított egy éves időtartamban az eljárást megindító felhívás
megküldésének napján létező vagy a vizsgált időszakban megszüntetett bármelyik pénzforgalmi számláján harminc napot meghaladó
sorban állás volt. Ajánlatkérő a „sorban állás” kitétel alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.”
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem
rendelkeznek): 1. rész: M.1./ az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 6 éven belül szerződésszerűen teljesített, de
maximum 9 éven belül megkezdett felnőttképzés lebonyolítására vonatkozó referenciával, referenciákkal ahol a képzésben
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résztvevőknek a létszáma elérte vagy meghaladta a 15 főt M.2./ legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi és/vagy főiskolai) végzettséggel
rendelkező szakemberrel, aki legalább 24 hónap idegennyelvi felnőttképzési tapasztalattal rendelkezik 2. rész: M.1./ az ajánlattételi
felhívás megküldésétől visszafelé számított 6 éven belül szerződésszerűen teljesített, de maximum 9 éven belül megkezdett
felnőttképzés lebonyolítására vonatkozó referenciával, referenciákkal ahol a képzésben résztvevőknek a létszáma elérte vagy
meghaladta a 100 főt M.2./ legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi és/vagy főiskolai) végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább
24 hónap felnőttképzési tapasztalattal rendelkezik 3. rész: M.1./ az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 6 éven
belül szerződésszerűen teljesített, de maximum 9 éven belül megkezdett felnőttképzés lebonyolítására vonatkozó referenciával,
referenciákkal ahol a képzésben résztvevőknek a létszáma elérte vagy meghaladta a 50 főt M.2./ legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi és/
vagy főiskolai) végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 24 hónap felnőttképzési tapasztalattal rendelkezik 4. rész: M.1./
az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 6 éven belül szerződésszerűen teljesített, de maximum 9 éven belül
megkezdett felnőttképzés lebonyolítására vonatkozó referenciával, referenciákkal ahol a képzésben résztvevőknek a létszáma elérte
vagy meghaladta a 30 főt M.2./ legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi és/vagy főiskolai) végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki
legalább 24 hónap idegennyelvi felnőttképzési tapasztalattal rendelkezik 5. rész: M.1./ az ajánlattételi felhívás megküldésétől
visszafelé számított 6 éven belül szerződésszerűen teljesített, de maximum 9 éven belül megkezdett közúti járművezető képzésére
vonatkozó referenciával, referenciákkal ahol a képzésben résztvevőknek a létszáma elérte vagy meghaladta a 10 főt M.2./ legalább 1
fő szakemberrel, aki a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 17. § .szerinti közúti járművezetői szakoktatói engedéllyel és érvényes közúti
járművezetői szakoktatói igazolvánnyal rendelkező, névjegyzékbe vett személy, és legalább 24 hónap közúti járművezető képzési
tapasztalattal rendelkezik. 6. rész: M.1./ az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 6 éven belül szerződésszerűen
teljesített, de maximum 9 éven belül megkezdett felnőttképzés lebonyolítására vonatkozó referenciával, referenciákkal ahol a
képzésben résztvevőknek a létszáma elérte vagy meghaladta a 120 főt M.2./ legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi és/vagy főiskolai)
végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 24 hónap felnőttképzési tapasztalattal rendelkezik Az M.1./ pontokban előírt
alkalmassági követelmény több szerződéssel teljesíthető. Ajánlatkérő szerződésszerű részteljesítést is elfogad. Egy megfelelő tartalmú
referencia több rész vonatkozásában is benyújtható az alkalmasság igazolására. Az M.2./ pontban előírt alkalmassági igazolások
körében egy szakember több rész tekintetében is megajánlható, amennyiben az előírt alkalmassági követelményt teljesíti.
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

Igen

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:
Nem alkalmazandó

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
óra/perc

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk:
A közbeszerzési dokumentum és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: Az
ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerint az eljárás megindításának napját legalább öt munkanappal megelőzően az EKR által
elérhetővé tett elektronikus úton és módon megküldte a jelen eljárásról szóló összefoglaló tájékoztatást, amelyet a megküldést
követően egy munkanapon belül az EKR közzétesz. Az ajánlatkérő a Kbt. 113. § (2) bekezdése szerint legalább három gazdasági
szereplőnek egyidejűleg és elektronikusan megküldi a felhívást. Ezen túlmenően mindazon gazdasági szereplő, aki a közzétett
összefoglaló alapján meg tudja ítélni, hogy az eljárás iránti érdeklődését kívánja-e az ajánlatkérőnél jelezni, azt az ekr.gov.hu oldalon
keresztül tudja megtenni. Az ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelemben az ekr.gov.hu bocsájtja az
érdeklődők rendelkezésére. Az ajánlatkérő felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárásban kizárólag azok a
gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő a felhívást megküldte. Bármely gazdasági szereplő, amelynek az
ajánlatkérő a felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött
felhívást. Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor ismerteti, hogy mely gazdasági szereplőknek küldte meg saját kezdeményezésére a
felhívást. Az ajánlatkérő felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét továbbá, hogy dokumentáció másra nem ruházható át,
nem másolható és nem publikálható, nem tehető közzé. Tárgyalás lehetősége, vagy annak kizárása: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem
tart tárgyalást. Részajánlattétel biztosítása: Az Ajánlatkérő jelen eljárásban a részajánlattételt biztosít, a többváltozatú (alternatív)
ajánlattételt kizárta. Teljesítési határidő részenként: 1., 2. rész: 300 nap, 3. rész 600 nap, 4., 5., 6., rész 150 nap Jelen tájékoztató III.1.
pontjában meghatározott értékelési szempontok a közbeszerzési eljárás valamennyi részére vonatkoznak.

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma
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Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:
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ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000175322019
E10 - Előkészítés szakasz
Ajánlatkérő
neve:

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Közbeszerzés
tárgya:

Képzések EFOP projektek keretében

Ajánlattételi felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EKRSZ_
98217353

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

HARKÁNY

HU231

NUTS-kód:

7815

Ország:

Magyarország

PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.

Egyéb cím adatok:

Albrecht

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

albrecht.ferenc@harkany.hu

Telefon:

Ferenc
+36 72480100

Fax:

+36 72480518

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

www.harkany.hu
www.harkany.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:
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Regionális/helyi szintű

Nem
Nem
Nem

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
Szolgáltatás megrendelés

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
80500000-9

Képzések EFOP projektek keretében

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
EFOP-1.2.11-16-2017-00035, EFOP-3.7.3-16-2017-00233, valamint EFOP-1.5.3-16-2017-00049 azonosítószámú projekt keretében
felnőttképzési és tréning szolgáltatások ellátása az alábbi 6 részben: I. Nyelvtanfolyamok I., II. Tanfolyamok, III. Tréningek, IV.
Nyelvtanfolyamok II., V. Közúti járművezetői képzés, VI. Képzések. A képzések időbeli ütemezése folyamatos egyeztetést igényel a
projekt vezetőségével, valamint szakmai megvalósítóival. A vizsgák időpontja nem lépheti túl a projekt megvalósítási időszakát. A
képzések lebonyolításához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása. Képzések díja minden esetben tartalmazza a tananyagok, tankönyvek árát, -a vizsga és vizsgáztatási díjakat, -a szervezési és koordinátori díjakat, - szükség esetén a kötelező
munkavédelmi ruházatot, -gyakorlati oktatáshoz szükséges eszközöket, nyersanyagot, gépeket és üzemanyagot, - amely képzés
esetében indokolt, a szükséges foglalkoztatás egészségügyi alkalmassági vizsgálatok és kötelező oltások, vérvétel stb. díját.
Ajánlattevő ajánlatkérő székhelyén (Harkány Város) heti egyszeri alkalommal 2 órás időtartamban konzultációs lehetőséget köteles
biztosítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

600

vagy a teljesítés határideje:

Harkány

II.1.7) Részekre bontás
Igen

Részajánlat tételre lehetőség van

valamennyi részre

Ajánlatok benyújthatók
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
80500000-9

80580000-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU231 Baranya

A teljesítés helye:
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Harkány

1 - Nyelvtanfolyamok I.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész: Nyelvtanfolyamok I. EFOP-3.7.3-16-2017-00233 keretében Képzések és tervezett létszám (fő): Angol nyelv kezdő - 15 Angol
nyelv haladó - 15 A képzések időbeli ütemezése folyamatos egyeztetést igényel a projekt vezetőségével, valamint szakmai
megvalósítóival. A vizsgák időpontja nem lépheti túl a projekt megvalósítási időszakát. A képzések lebonyolításához szükséges tárgyi
és személyi feltételek biztosítása. . Képzések díja minden esetben tartalmazza a - tananyagok, tankönyvek árát, -a vizsga és
vizsgáztatási díjakat, -a szervezési és koordinátori díjakat, -szükség esetén a kötelező munkavédelmi ruházatot, -gyakorlati oktatáshoz
szükséges eszközöket, nyersanyagot, gépeket és üzemanyagot, -amely képzés esetében indokolt, a szükséges foglalkoztatás
egészségügyi alkalmassági vizsgálatok és kötelező oltások, vérvétel stb. díját. Ajánlattevő Ajánlatkérő székhelyén (Harkány) heti
egyszeri alkalommal 2 órás időtartamban konzultációs lehetőséget köteles biztosítani. Oktatás, eszköz és anyagszükséglet, vizsgadíjak
az árban értendőek. Helyszín biztosított. A feladatok részletes meghatározása a Közbeszerzési Dokumentumban rögzítettek szerint
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám

AF III.1.3) M.2.1/ pontjában meghat szakember alkalm min.követelményként
előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész
hónapban (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

10

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)
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II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
300

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
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EFOP-3.7.3-16-2017-00233

Igen

II.2.13) További információ:
Értékelés:0-10 pont Ár:fordított,a minőségi részszempont:egyenes arányosítás. Szakmai önéletrajz és nyilatkozat benyújtása az
ajánlatban a Felolvasólapon tett megajánlása alátámasztására a minőségi részszempont tekintetében.Ha AT fenti dok-okat az
ajánlattételi határidőig ajánlatában nem csatolja, és a szakembert egyéb módon sem nevezi meg, az ajánlata Kbt.73.§(1)bek e) pontja
alapján érvénytelen.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - Tanfolyamok

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
80500000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU231 Baranya

Harkány

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. rész: Tanfolyamok EFOP-3.7.3-16-2017-00233 keretében Képzések és tervezett létszám (fő): Vállalkozóvá válást segítő
kompetenciák fejlesztése - 40 Munkavállalói készség és kompetenciafejlesztés - 40 Turisztikai továbbképzés - 40 Egészségmegőrzés a
munka világában - 40 Számítógépes ismeretek - haladó - Photoshop - 20 Számítógépes ismeretek - haladó - videószerkesztés - 20
Számítógépes ismeretek - haladó - Excel - 20 Számítógépes ismeretek haladó - weboldalszerkesztés - 20 Számítógépes ismeretek
haladó Corel Draw - 20 A képzések időbeli ütemezése folyamatos egyeztetést igényel a projekt vezetőségével, valamint szakmai
megvalósítóival. A vizsgák időpontja nem lépheti túl a projekt megvalósítási időszakát. A képzések lebonyolításához szükséges tárgyi
és személyi feltételek biztosítása. Képzések díja minden esetben tartalmazza a - tananyagok, tankönyvek árát, -a vizsga és
vizsgáztatási díjakat, -a szervezési és koordinátori díjakat, - szükség esetén a kötelező munkavédelmi ruházatot, -gyakorlati oktatáshoz
szükséges eszközöket, nyersanyagot, gépeket és üzemanyagot, -amely képzés esetében indokolt, a szükséges foglalkoztatás
egészségügyi alkalmassági vizsgálatok és kötelező oltások, vérvétel stb. díját. Ajánlattevő Ajánlatkérő székhelyén (Harkány) heti
egyszeri alkalommal 2 órás időtartamban konzultációs lehetőséget köteles biztosítani. Oktatás, eszköz és anyagszükséglet, vizsgadíjak,
program (szoftver) az árban értendőek. Helyszín biztosított. Számítógép biztosított. A feladatok részletes meghatározása a
Közbeszerzési Dokumentumban rögzítettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám

AF III.1.3) M.2.1/ pontjában meghat szakember alkalm min.követelményként
előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész
hónapban (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

10

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)

90

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

EKR000175322019

300
-

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

EFOP-3.7.3-16-2017-00233

II.2.13) További információ:
Értékelés:0-10 pont Ár:fordított,a minőségi részszempont:egyenes arányosítás. Szakmai önéletrajz és nyilatkozat benyújtása az
ajánlatban a Felolvasólapon tett megajánlása alátámasztására a minőségi részszempont tekintetében.Ha AT fenti dok-okat az
ajánlattételi határidőig ajánlatában nem csatolja, és a szakembert egyéb módon sem nevezi meg, az ajánlata Kbt.73.§(1)bek e) pontja
alapján érvénytelen.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

3 - Tréningek

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
80500000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU231 Baranya

Harkány

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
III. Tréningek EFOP-1.2.11-16-2017-00035 keretében Képzések és tervezett létszám (fő) Vállalkozói ismeretek - 25 Digitális
készségfejlesztés - 25 Munkavállalói készség és kompetenciafejlesztés - 25 Álláskeresési technikák - 25 A képzések időbeli ütemezése
folyamatos egyeztetést igényel a projekt vezetőségével, valamint szakmai megvalósítóival. A vizsgák időpontja nem lépheti túl a
projekt megvalósítási időszakát. A képzések lebonyolításához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása. Képzések díja minden
esetben tartalmazza a -tananyagok, tankönyvek árát, -a vizsga és vizsgáztatási díjakat, -a szervezési és koordinátori díjakat, - szükség
esetén a kötelező munkavédelmi ruházatot, -gyakorlati oktatáshoz szükséges eszközöket, nyersanyagot, gépeket és üzemanyagot, amely képzés esetében indokolt, a szükséges foglalkoztatás egészségügyi alkalmassági vizsgálatok és kötelező oltások, vérvétel stb.
díját. Ajánlattevő Ajánlatkérő székhelyén (Harkány) heti egyszeri alkalommal 2 órás időtartamban konzultációs lehetőséget köteles
biztosítani. Oktatás, eszköz és anyagszükséglet, vizsgadíjak az árban értendőek. Helyszín biztosított. A feladatok részletes
meghatározása a Közbeszerzési Dokumentumban rögzítettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

EKR000175322019

Igen

Igen

Megnevezés

Súlyszám

AF III.1.3) M.2.1/ pontjában meghat szakember alkalm min.követelményként
előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész
hónapban (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap)

Költség szempont:
Ár szempont:

10

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)

90

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
600

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

EFOP-1.2.11-16-2017-00035

II.2.13) További információ:
Értékelés:0-10 pont Ár:fordított,a minőségi részszempont:egyenes arányosítás. Szakmai önéletrajz és nyilatkozat benyújtása az
ajánlatban a Felolvasólapon tett megajánlása alátámasztására a minőségi részszempont tekintetében.Ha AT fenti dok-okat az
ajánlattételi határidőig ajánlatában nem csatolja, és a szakembert egyéb módon sem nevezi meg, az ajánlata Kbt.73.§(1)bek e) pontja
alapján érvénytelen.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
80500000-9

80580000-3

EKR000175322019

4 - Nyelvtanfolyamok II.

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU231 Baranya

Harkány

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
IV. Nyelvtanfolyamok II. EFOP-1.5.3-16-2017-00049 keretében Képzések és tervezett létszám (fő) Horvát nyelv, kezdő - 15 Horvát
nyelv, haladó - 15 Német nyelv, kezdő - 15 Német nyelv, haladó - 15 A képzések időbeli ütemezése folyamatos egyeztetést igényel a
projekt vezetőségével, valamint szakmai megvalósítóival. A vizsgák időpontja nem lépheti túl a projekt megvalósítási időszakát. A
képzések lebonyolításához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása. Képzések díja minden esetben tartalmazza a tananyagok, tankönyvek árát, -a vizsga és vizsgáztatási díjakat, -a szervezési és koordinátori díjakat, - szükség esetén a kötelező
munkavédelmi ruházatot, -gyakorlati oktatáshoz szükséges eszközöket, nyersanyagot, gépeket és üzemanyagot, -amely képzés
esetében indokolt, a szükséges foglalkoztatás egészségügyi alkalmassági vizsgálatok és kötelező oltások, vérvétel stb. díját.
Ajánlattevő Ajánlatkérő székhelyén (Harkány) heti egyszeri alkalommal 2 órás időtartamban konzultációs lehetőséget köteles
biztosítani. Oktatás, eszköz és anyagszükséglet, vizsgadíjak az árban értendőek. Helyszín biztosított. A feladatok részletes
meghatározása a Közbeszerzési Dokumentumban rögzítettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám

AF III.1.3) M.2.1/ pontjában meghat szakember alkalm min.követelményként
előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész
hónapban (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

10

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)

90

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:

150

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

EKR000175322019

Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

EFOP-1.5.3-16-2017-00049

II.2.13) További információ:
Értékelés:0-10 pont Ár:fordított,a minőségi részszempont:egyenes arányosítás. Szakmai önéletrajz és nyilatkozat benyújtása az
ajánlatban a Felolvasólapon tett megajánlása alátámasztására a minőségi részszempont tekintetében.Ha AT fenti dok-okat az
ajánlattételi határidőig ajánlatában nem csatolja, és a szakembert egyéb módon sem nevezi meg, az ajánlata Kbt.73.§(1)bek e) pontja
alapján érvénytelen.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

5 - Közúti járművezetői képzés

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
80500000-9

80411000-8

80411100-9

80411200-0

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU231 Baranya

Harkány

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
V. Közúti járművezetői képzés EFOP-1.5.3-16-2017-00049 keretében Képzések és tervezett létszám (fő) "C" kategóriás jogosítvány Tehergépkocsi vezetői engedély - 3 "D" kategóriás jogosítvány (autóbusz) - 2 "C" + "D" kategóriás jogosítvány - 10 "C" + "E"
kategóriás jogosítvány - 5 A képzések időbeli ütemezése folyamatos egyeztetést igényel a projekt vezetőségével, valamint szakmai
megvalósítóival. A vizsgák időpontja nem lépheti túl a projekt megvalósítási időszakát. A képzések lebonyolításához szükséges tárgyi
és személyi feltételek biztosítása. Képzések díja minden esetben tartalmazza a -tananyagok, tankönyvek árát, -a vizsga és vizsgáztatási
díjakat, -a szervezési és koordinátori díjakat, -szükség esetén a kötelező munkavédelmi ruházatot, -gyakorlati oktatáshoz szükséges
eszközöket, nyersanyagot, gépeket és üzemanyagot, -amely képzés esetében indokolt, a szükséges foglalkoztatás egészségügyi
alkalmassági vizsgálatok és kötelező oltások, vérvétel stb. díját. Ajánlattevő Ajánlatkérő székhelyén (Harkány) heti egyszeri
alkalommal 2 órás időtartamban konzultációs lehetőséget köteles biztosítani. Oktatás, eszköz és anyagszükséglet, vizsgadíjak az árban
értendőek. Helyszín biztosított. A feladatok részletes meghatározása a Közbeszerzési Dokumentumban rögzítettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám

AF III.1.3) M.2.1/ pontjában meghat szakember alkalm min.követelményként
előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész
hónapban (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap)

Költség szempont:

EKR000175322019

Nem

10

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)

90

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
150

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

EFOP-1.5.3-16-2017-00049

II.2.13) További információ:
Értékelés:0-10 pont Ár:fordított,a minőségi részszempont:egyenes arányosítás. Szakmai önéletrajz és nyilatkozat benyújtása az
ajánlatban a Felolvasólapon tett megajánlása alátámasztására a minőségi részszempont tekintetében.Ha AT fenti dok-okat az
ajánlattételi határidőig ajánlatában nem csatolja, és a szakembert egyéb módon sem nevezi meg, az ajánlata Kbt.73.§(1)bek e) pontja
alapján érvénytelen.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
80500000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU231 Baranya

A teljesítés helye:

Harkány

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

EKR000175322019

6 - Képzések

VI. Képzések EFOP-1.5.3-16-2017-00049 keretében Képzések és tervezett létszám (fő): Munkavállalói készség és
kompetenciafejlesztés - 25 Konfliktuskezelés és motiváció -25 A vállalkozóvá válást segítő készségek és kompetenciák fejlesztése - 25
Első lépések a digitális világba - IKER 1 szintű képzés - 25 Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2 szintű képzés - 25
Motorfűrész kezelő - OKJ 21 623 02 - 10 Építő és anyagmozgató gép kezelője - OKJ 32 582 02 (targoncavezető szakmairány) - 10 Építő
és anyagmozgató gép kezelője OKJ 32 582 02 (földmunka,-, rakodó- és szállító gép kezelő szakmairány) - 10 Építő és anyagmozgató
gép kezelője OKJ 32 582 02 (emelőgépkezelő (kivéve targonca) - 10 Intézménytakarító OKJ 31 853 05 - 10 Parkgondozó OKJ 21 622 02
- 10 Vezetési és irányítási készségek és kompetenciák elsajátítása és fejlesztése - 15 Adatvédelmi felelős/ tisztviselő képzés - 10 A
képzések időbeli ütemezése folyamatos egyeztetést igényel a projekt vezetőségével, valamint szakmai megvalósítóival. A vizsgák
időpontja nem lépheti túl a projekt megvalósítási időszakát. A képzések lebonyolításához szükséges tárgyi és személyi feltételek
biztosítása. Képzések díja minden esetben tartalmazza a -tananyagok, tankönyvek árát, -a vizsga és vizsgáztatási díjakat, -a szervezési
és koordinátori díjakat, - szükség estén a kötelező munkavédelmi ruházatot, -gyakorlati oktatáshoz szükséges eszközöket,
nyersanyagot, gépeket és üzemanyagot, -amely képzés esetében indokolt, a szükséges foglalkoztatás egészségügyi alkalmassági
vizsgálatok és kötelező oltások, vérvétel stb. díját. Ajánlattevő Ajánlatkérő székhelyén (Harkány) heti egyszeri alkalommal 2 órás
időtartamban konzultációs lehetőséget köteles biztosítani. Oktatás, eszköz és anyagszükséglet, vizsgadíjak az árban értendőek.
Helyszín biztosított. A feladatok részletes meghatározása a Közbeszerzési Dokumentumban rögzítettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám

AF III.1.3) M.2.1/ pontjában meghat szakember alkalm min.követelményként
előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész
hónapban (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

10

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)

90

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
vagy napban:

150

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
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Nem

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

EFOP-1.5.3-16-2017-00049

II.2.13) További információ:
Értékelés:0-10 pont Ár:fordított,a minőségi részszempont:egyenes arányosítás. Szakmai önéletrajz és nyilatkozat benyújtása az
ajánlatban a Felolvasólapon tett megajánlása alátámasztására a minőségi részszempont tekintetében.Ha AT fenti dok-okat az
ajánlattételi határidőig ajánlatában nem csatolja, és a szakembert egyéb módon sem nevezi meg, az ajánlata Kbt.73.§(1)bek e) pontja
alapján érvénytelen.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös Ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike
fennáll. Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,
akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az eljárás során következik be. [Kbt. 74.§ (1) bekezdése b) pont]
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §
(1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Az Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdés alapján az ajánlatában továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá nyilatkoznia kell arról
, hogy az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja pontjában
meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) alpontja szerinti kizáró ok hiányát a „
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról” szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint köteles igazolni. A 321/
2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10.§
g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem
alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha bármely gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. §-a
szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat, figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bekezdés rendelkezéseire. A kizáró okok hiányát, valamint az
alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz való hozzáférés és a gazdasági szereplők által ezen adatbázisok elérhetőségének
feltüntetése vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-a irányadó. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az
ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó
nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés rendelkezése alapján a kizáró okokra
és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (
felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig
- az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő a kizáró okok vizsgálatát a
Kbt. 64. § rendelkezéseire is figyelemmel végzi. Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét: A 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 12. § (2) bekezdés rendelkezése alkalmazandó. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági
szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban
az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott
igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi
igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös ajánlattevőket), ha nem rendelkezik ( vagy együttesen nem
rendelkeznek): SZ.1./ 1., 2., 3., 4., 6. részek tekintetében: a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt
felnőttképzési engedéllyel. 5. rész tekintetében: a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt közlekedési hatóság
által kiadott "C", "D", "E" kategóriákra vonatkozó képzési engedéllyel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
SZ.1./ A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatához
csatolnia kell az 1., 2., 3., 4., 6. részek tekintetében a felnőttképzési engedély, míg az 5. rész tekintetében a közlekedési hatóság által
kiadott képzési engedély másolatát. [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pont].
Alkalmazandó még a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdésében írtak. Közös ajánlattétel esetén a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó
alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük
egy felel meg. Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése szerinti korlátozó
feltétel nem alkalmazandó. Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét: A 424/ 2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2)
bekezdés rendelkezései alkalmazandóak. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának
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körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő
korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik
arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül
vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó
tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás
céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
P.1./ Az összes számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé
számított egy éves időtartamban az eljárást megindító felhívás megküldésének napján létező vagy a vizsgált időszakban megszüntetett
valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, az eljárást megindító felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat a
fizetőképesség megítélésére az alábbi kötelező tartalommal attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak: Pénzforgalmi jelzőszáma, A számlavezetés kezdete, volt-e azon a
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott, 30 napot meghaladó sorba
állítás az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 1 éven belül [Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 19. § (1) bekezdés a) pont].
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Valamennyi rész tekintetében: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha P.1./ az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé
számított egy éves időtartamban az eljárást megindító felhívás megküldésének napján létező vagy a vizsgált időszakban megszüntetett
bármelyik pénzforgalmi számláján harminc napot meghaladó sorban állás volt. Ajánlatkérő a „sorban állás” kitétel alatt a 2009. évi
LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.”
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Minden rész tekintetében: AT-k által az ajánlatban benyújtandó igazolások:Az ajánlattevők a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot –
ide nem értve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését – a Dokumentációban meghatározott tartalmú, Kbt. 67. §
(2) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtásával igazolhatják, figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bek. rendelkezéseire. Felhívjuk a t.
Gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a nyilatkozat benyújtása az Ajánlattevő, Közös Ajánlatevő, illetve az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplő részéről külön-külön követelmény. Kizárólag az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bek.
alapján felhívott, az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (
6) bekezdése alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség
körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások: Minden rész tekintetében: M.1/ az
ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 6 éven belül szerződésszerűen teljesített, de maximum 9 éven belül
megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgykörében teljesített munkáit ismertető, cégszerűen aláírt nyilatkozatot vagy igazolást,
amelynek tartalmaznia kell legalább: — a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, — a szolgáltatás tárgyát, leírását, — a saját
teljesítés tárgyát és rövid leírását, abban az esetben, ha a referenciaigazolás több kötelezett teljesítésről szól (amennyiben a
referenciát projekttársaság teljesítette a referenciát igazolónak a Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján szükséges eljárnia), — a teljesítés
idejét (időszaka), — a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, — arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3)
bekezdés a) pont] Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés
rendelkezései alkalmazandóak. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében
nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi
közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy
mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy
a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi
követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára
állították ki. M/2. nyilatkozatát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) felelősöknek a megnevezésével, végzettségük, vagy
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; [Kbt. 65. § (1) bekezdés b ) pont; 321/2015 (X
.30.) Korm. rendelet. 21. § (3)bek b) pont] A szakember bemutatása során a képzettséget és gyakorlatot alátámasztó, a szakember
saját kezű aláírását tartalmazó önéletrajza, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata és a
szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata csatolandó. AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt.65 § (7), (9) és (
11)bek szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet.A Kbt. 65. § (10) bek szerinti korlátozó
feltétel nem alkalmazandó.A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2)bek rendelkezései alkalmazandó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem
rendelkeznek): 1. rész: M.1.1/ az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 6 éven belül szerződésszerűen teljesített, de
maximum 9 éven belül megkezdett felnőttképzés lebonyolítására vonatkozó referenciával, referenciákkal ahol a képzésben
résztvevőknek a létszáma elérte vagy meghaladta a 15 főt M.2.1/ legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi és/vagy főiskolai) végzettséggel
rendelkező szakemberrel, aki legalább 24 hónap idegennyelvi felnőttképzési tapasztalattal rendelkezik 2. rész: M.1.2/ az ajánlattételi
felhívás megküldésétől visszafelé számított 6 éven belül szerződésszerűen teljesített, de maximum 9 éven belül megkezdett
felnőttképzés lebonyolítására vonatkozó referenciával, referenciákkal ahol a képzésben résztvevőknek a létszáma elérte vagy
meghaladta a 100 főt M.2.2/ legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi és/vagy főiskolai) végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább
24 hónap felnőttképzési tapasztalattal rendelkezik 3. rész: M.1.3/ az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 6 éven
belül szerződésszerűen teljesített, de maximum 9 éven belül megkezdett felnőttképzés lebonyolítására vonatkozó referenciával,
referenciákkal ahol a képzésben résztvevőknek a létszáma elérte vagy meghaladta a 50 főt M.2.3/ legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi és/
vagy főiskolai) végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 24 hónap felnőttképzési tapasztalattal rendelkezik 4. rész: M.1.4/
az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 6 éven belül szerződésszerűen teljesített, de maximum 9 éven belül
megkezdett felnőttképzés lebonyolítására vonatkozó referenciával, referenciákkal ahol a képzésben résztvevőknek a létszáma elérte
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vagy meghaladta a 30 főt M.2.4/ legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi és/vagy főiskolai) végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki
legalább 24 hónap idegennyelvi felnőttképzési tapasztalattal rendelkezik 5. rész: M.1.5/ az ajánlattételi felhívás megküldésétől
visszafelé számított 6 éven belül szerződésszerűen teljesített, de maximum 9 éven belül megkezdett közúti járművezető képzésére
vonatkozó referenciával, referenciákkal ahol a képzésben résztvevőknek a létszáma elérte vagy meghaladta a 10 főt M.2.5/ legalább 1
fő szakemberrel, aki a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 17. § .szerinti közúti járművezetői szakoktatói engedéllyel és érvényes közúti
járművezetői szakoktatói igazolvánnyal rendelkező, névjegyzékbe vett személy, és legalább 24 hónap közúti járművezető képzési
tapasztalattal rendelkezik. 6. rész: M.1.6/ az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 6 éven belül szerződésszerűen
teljesített, de maximum 9 éven belül megkezdett felnőttképzés lebonyolítására vonatkozó referenciával, referenciákkal ahol a
képzésben résztvevőknek a létszáma elérte vagy meghaladta a 120 főt M.2.6/ legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi és/vagy főiskolai)
végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 24 hónap felnőttképzési tapasztalattal rendelkezik Az M.1./ pontokban előírt
alkalmassági követelmény több szerződéssel teljesíthető. Ajánlatkérő szerződésszerű részteljesítést is elfogad. Egy megfelelő tartalmú
referencia több rész vonatkozásában is benyújtható az alkalmasság igazolására. Az M.2./ pontban előírt alkalmassági igazolások
körében egy szakember több rész tekintetében is megajánlható, amennyiben az előírt alkalmassági követelményt teljesíti.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Minden rész esetében: A kötbér alapja: az adott képzési feladathoz tartozó vállalkozási díj nettó értéke. Késedelmi kötbér: 1%/nap,
max 15% Meghiúsulási kötbér: 15%
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Minden rész tekintetében: AK előleget nem biztosít. A vállalkozási díj az igazolt szerződésszerű teljesítést követően a Kbt. 135. § (1 ) és
(5) – (6) bekezdésében és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint 30 napon belül, számla ellenében, a EFOP-1.2.11-162017-00035, EFOP-3.7.3-16-2017-00233, valamint EFOP-1.5.3-16-2017-00049 azonosítószámú projektek terhére, utófinanszírozás
keretében átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre az alábbiak szerint: Vállalkozó képzéstípusonként 1 db számlát nyújthat be:
Esedékessége: A képzésekhez kapcsolódó vizsgák lefolytatását követő napon. Összege: a az adott képzésre eső vállalkozási díj 100%-a.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. Lásd részletesen Közbeszerzési Dokumentumban

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem
Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
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Nem

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk
1.AK a Közb- Dok-okat az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé. 2.A kieg. táj nyújtására a Kbt.56.§(1)-(5) és (7)
bek-eiben, a Kbt.114.§(6)bek-ben, valamint a közb. dok-ban foglaltak az irányadók. AK jelen elj-ban helyszíni bej-t és konzultációt
nem tart. 3.Ajánlatok benyújtása:Az ajánlatoknak az aj.tételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan
beérkeznie. 4.Az ajánlat formai feltételei:Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie.Az
elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. 5.AT az EKR-ben
elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni:Felolvasólapot, Kbt. 62.§(1)bek k) pont kb) alpont és 66.§(2)
bek. szerinti nyil-ot, vált bej elj nyil-ot. 6.Nyilatkozatok:AT-nek, valamennyi közös AT-nek az ajánlatában csatolt nyil-ában meg
kell jelölnie: c) Kbt. 66. § (6) bek a) pont; d) Kbt. 66§(6)bek b) pont; e) Kbt.65.§(7)bek. AT vagy közös AT számára–amennyiben
alvállalkozó vagy alkalm ig-ában részt vevő szervezet bevonására nem kerül sor–a Kbt.66.§(6)bek a)-b) pontja és/ vagy a Kbt. 65.§
(7)bek tekintetében nemleges tartalmú nyil benyújtása kötelező. 7.Nyilatkozatok II.:AT-nek (közös AT-nek) továbbá nyil-nia/
csatolnia kell: a)a 321/2015.(X.30.)Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.)17.§ (2)bek alapján,figyelemmel a Kbt.67§(4)bek
rendelkezéseire; b)AT–amennyiben cégnek minősül – csatolja cégszerűen aláírt arra vonatkozó nyil-át, hogy vált.bej-i eljárás
van-e folyamatban, c)AT–amennyiben az előírt alkalm-i köv. igazolása során erre támaszkodik - csatolja a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerz-es vagy előszerz-ben vállalt köt.vállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja,
hogy a szerz. teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerz. telj-ének időtartama alatt a Kbt.65.§(7)bek
szerinti esetben) 8.Igazolások:Az ajánlatnak az aláírási jogosult ellenőrzése céljából-az elektronikusan kitöltendő körén kívül eső
dokumentumok tekintetében-tartalmaznia kell az AT,valamennyi közös AT esetében az alábbi iratokat:-ajánlatban szereplő
bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy aláírási-mintája,-a cégkivonatban nem szereplő köt.vállalók
cégj-re jogosult személytől származó,ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos
meghatalmazását,a meghatalmazott aláírásával,teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.-amennyiben a cégkivonat szerint
cégügyében el nem bírált mód van foly-ban a von. vált.bej-i kérelem egyszerű másolata.Elektronikus feladás esetén az ehhez
kapcsolódó dok-ok nem hitelesített másolata is. 9.Minősített AT-k:Kr. 30.§(3)-(4)bek alapján III.1.1) SZ.1/ és III.1.3) M.1. M. 2/
pont. 10.Üzleti titok:a Kbt.44.§(1)bek-e alapján lehetséges.A gazd. szereplő a Kbt.44.§-ának alkalm-a során az üzleti titkot
tartalmazó dok. elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. 11.AK a bármely elj-i cselekmény
kapcsán benyújtandó dok. tekintetében az EKR rendelet szerint tekinti azt határidőn belül. AT felelőssége,hogy az adott dok.
határidőben kerüljön az elektronikus rendszeren keresztül benyújtásra. 12.Vállalkozó dok-ai:AK jelen eljárás keretében
megkötendő vállalkozási szerz telj-e során keletkező,szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korl. nélküli,kizárólagos és
3. személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is.Ha a projekt bármely
okból nem, vagy csak részben valósul meg,akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhaszn-nak jogát Megrendelő átruházza
Támogatóra,vagy az általa megjelölt személyre. 13.Irányadó jog:Kbt.,figyelemmel a 424/2017.(XII.19.)Korm.rendelet.
előírásaira.A megkötött szerz-ekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. 14.Kbt.81§(4)-(5)bek és 114§ (11)bek alkalmazandó.Kbt
.75§(2)bek e) pont nem alkalamzandó. 14.FAKSZ:Dr. Turi Ákos 00416

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
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Tárgy: Döntés a Harkány Város Önkormányzata
tulajdonában lévő művelődési ház északi oldalán a
588/1 és 588/2 hrsz.-on található park térburkolási
munkák nyertes kivitelezőéről.
Melléklet: ELŐTERJESZTÉS
HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. március 13-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE
2.) Napirendi pont
ELŐTERJESZTŐ:

Albrecht Ferenc
műszaki oszt.vez.

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Herendi Ferenc
igazgató

Herendi Ferenc
igazgató

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és
Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet
MEGTÁRGYALTA:

-

-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:
SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:

egyszerű többség
2. oldal előterjesztés

TERJEDELEM:
MELLÉKLET:
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:
POLGÁRMESTER LÁTTA:
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata soron következő képviselő-testületi
ülésére.
ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a Harkány Város Önkormányzata tulajdonában lévő
művelődési ház északi oldalán a 588/1 és 588/2 hrsz.-on található park térburkolási
munkák nyertes kivitelezőéről.
ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc műszaki ov. és Herendi Ferenc, intézményvezető
ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Herendi Ferenc Harkány Városi Könyvtár,
Kulturális-és Sportközpont igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület ez évi költségvetési rendeletében döntött forrás elkülönítéséről a
tulajdonában lévő harkányi művelődési ház északi oldalán a 588/1 és az 588/2 hrsz.-eken
nyilvántartott park térburkolási munkáinak megvalósítása céljából, amelyre 4.500.000 Ft-ot
különített el. A beszerzési eljárás alapját képező elvárásokat, a tervezett térburkolás főbb
paramétereit a terület jövőbeli használhatóságának érdekében a művelődési ház vezetőjével
egyeztetve alakította ki a Hivatal műszaki osztálya. Ezek figyelembevételével lett lebonyolítva
a beszerzési eljárás.
A térburkolásra irányuló beszerzési eljárásában a nyertes ajánlattevőre vonatkozó határozatot
Harkány Város Önkormányzatának beszerzési szabályzatának 4.2. pontja alapján (összhangban
az önkormányzat vagyonrendeletével) a Képviselő-testület hozza meg.
A beszerzési eljárást előzetesen lefolytattuk, ennek során hiánytalan, érvényes ajánlatot nyújtott
be:
1. Jovánovics Szilveszter E.V:
Ajánlati ár:
27 % Áfa:
Bruttó:

3,657,473 Ft
987,527 Ft
4,645,000 FT.

2. Horváth Istvánné E.V:
Ajánlati ár:
27 % Áfa:
Bruttó:
3
Ajánlati ár
Áfa:
Bruttó:

4,498,000 Ft.
0 Ft
4,498,000 Ft

Pécsi Bagela Kft.
5,604,589 Ft.
1,513,253 Ft.
7,117,842 Ft

A fentiek alapján a legkedvezőbb ajánlatot Horváth Istvánné E.V. tette. Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy egyetértésük esetén az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!
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Határozati javaslat
Döntés nyertes ajánlattevőről a művelődési ház északi oldalán az 588/1 és 588/2
hrsz.-en található park térburkolási munkáinak beszerzési eljárásában
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a harkányi, művelődési ház északi oldalán
az 588/1 és 588/2 hrsz.-en található park térburkolási munkáinak beszerzése ügyében készített
előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy összhangban az önkormányzat beszerzési
szabályzatával a legkedvezőbb árú ajánlattevőt, a Horváth Istvánné E.V.-t nyilvánítja
nyertesnek, nettó 4,498,000 Ft + 0 Ft Áfa azaz bruttó 4,498,000 Ft. ellenérték megjelölése
mellett. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző, Harkány Városi Könyvtár, Kulturális-és Sportközpont igazgató
Harkány,2019.03.12.
Albrecht Ferenc, műszaki ov. s.k.

Herendi Ferenc, igazgató s.k.
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