3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: „Életminőség” Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány
Postai cím: Rákóczi u. 42.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): 4024 Debrecen, Rákóczi u. 42.
Címzett: Harasztosiné Marosi Irén
Telefon: 06-52 315 879
E-mail: eletminoseg@logwent.hu
Fax: 06-52 315 879
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eletminoseg2000.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] x
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi
tevékenység
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Képzések és tréningek a TÁMOP 2.4.3. A-09/1 – Atipikus foglalkoztatási formák
támogatása tárgyú pályázati felhíváson nyertes „Munka és család együtt: távmunka”
című, TÁMOP-2.4.3/A-09/1-2009-0019 azonosító számú projekt keretében.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 24
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Debrecen közigazgatási területén belül.
NUTS-kód HU321
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Képzések és tréningek a TÁMOP 2.4.3. A-09/1 – Atipikus foglalkoztatási formák
támogatása tárgyú pályázati felhíváson nyertes „Munka és család együtt: távmunka”
című, TÁMOP-2.4.3/A-09/1-2009-0019 azonosító számú projekt keretében.
Vállalkozási szerződés.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

80000000-4

További
tárgyak:

80500000-9
80533000-9

80570000-0
80580000-3

II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Felkészítő tréning, szakmai résztvevők számára: 20 óra (Projektmenedzsment
ismeretek 12 óra + Csapatépítő tréning 8 óra, bentlakásos). A képzésben résztvevők
száma: 10 fő. A képzésben résztvevők részére 1 éjszaka szállás, első nap ebéd és
vacsora, második nap reggeli és ebéd biztosításával.
A célcsoport képzései:
Személyiségfejlesztő tréning (30 óra): 48 fő (2 db 24 fős csoportban)
Kommunikációs tréning (30 óra): 48 fő (2 db 24 fős csoportban)
Konfliktuskezelő tréning (30 óra): 48 fő (2 db 24 fős csoportban)
Felkészítő tréning a résztvevők számára (Tanulástanítás, Kompetencia- és
készségfejlesztés 60 óra): 30 fő (2 db 15 fős csoportban)
ECDL START képzés (Operációs rendszerek 30 óra, Szövegszerkesztés 40 óra,
Internet és kommunikáció 20 óra, Táblázatkezelés 40 óra; összesen: 130 óra): 30 fő
(2 db 15 fős csoportban)
ECDL START vizsgáztatás 4 modul, modulonként 30 fő + vizsgakártyák
regisztrációs díja 30 fő részére
Online szerkesztő képzés (120 óra): 30 fő (2 db 15 fős csoportban)
Egészségügyi szakfordító képzés (angol nyelvű; 80 óra): 10 fő (1 db 10 fős
csoportban)
HTML szerkesztő képzés (160 óra): 10 fő (1 db 10 fős csoportban)
Újságíró képzés (80 óra): 10 fő (1 db 10 fős csoportban)
Munkaerő-piaci képzés (72 óra): 10 fő (1 db 10 fős csoportban)
A részletes műszaki leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben)
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2011/04/30 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Hibás teljesítési, késedelmes teljesítési és meghiúsulási kötbér a dokumentációban
részletezettek szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Számlázás: részszámlák benyújtandók
képzésenként, a képzés megvalósulása után. A számviteli törvény szerint kiállított
számlák ellenértékének kiegyenlítése a teljesítési igazolást követően 30 napon belül
átutalással történik, figyelemmel a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltakra.
A számlák benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A szakaszában foglaltakra.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, továbbá a Kbt. 71.§ (1)
bekezdés c.) pontja szerinti – az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó – szervezet az,
akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti – a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt – alvállalkozó, továbbá a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c.) pontja szerinti erőforrást
nyújtó szervezet az, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban
meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b)
pontja szerinti alvállalkozó és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c.) pontja szerinti erőforrást
nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a)-b) pontjaiban
meghatározott kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
Az ajánlatban az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt valamennyi alvállalkozó, továbbá
ajánlattevő számára erőforrást nyújtó valamennyi szervezet köteles:
- a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot benyújtani arról, hogy nem
tarozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-d)

pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, illetőleg jogosult ezen feltételeket az
ajánlatban igazolni;
- az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az
eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. § (2)-(3) bekezdése szerint
igazolni, figyelemmel a 63/A. § (1) bekezdésében foglaltakra, hogy nem tartozik a
Kbt. 60. § (1) bekezdés, valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjai hatálya alá, ha
ezt az ajánlatban nem igazolta.
A közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozók tekintetében ajánlattevő a Kbt. 71.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint
köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
(P/1.) Az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozat
valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől legalább az alábbi tartalommal:
- valamennyi általa vezetett számla száma,
- mióta vezeti a bankszámlá(ka)t,
- bankszámlá(ko)n az igazolás kiadását megelőző 12 hónapban 30 napot
meghaladó sorban állás előfordult-e, ha igen utoljára mikor,
- ajánlattevő a fizetési kötelezettségeinek az igazolás kiadását megelőző 12
hónapban rendben eleget tett-e.
(P/2.) A 2007., 2008., 2009. üzleti évre vonatkozó, számviteli jogszabályoknak
megfelelő beszámoló egyszerű másolatának benyújtása (könyvvizsgálói záradékkal,
amennyiben könyvvizsgálatra kötelezett), de kiegészítő melléklet nélkül. (Kbt. 66. §
(1) bekezdés b) pont).
(Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak a (P/1.)-(P/2.) pontban
előírtakat azonos módon kell igazolnia.)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt, a közös ajánlattevőt valamint
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozót, ha
(P/1.) bármely pénzügyi intézményi számláján az igazolás kiadását megelőző 12
hónapban 30 napot meghaladó sorban állás volt, vagy jelenleg is van, vagy ez
időtartam alatt fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget;
(P/2.) a mérleg szerinti eredménye az utolsó három lezárt üzleti év (2007., 2008.,
2009.) bármelyikében negatív.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
(M/1.) A Kbt. 67. § (3) bekezdés f.) pontja alapján az ISO 9001 minőségbiztosítási
tanúsítvány, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől
származó ezzel egyenértékű tanúsítvány, vagy a minőségbiztosítási intézkedések
egyéb bizonyítékainak egyszerű másolatban történő benyújtása.
(M/2.)-(M/4.) A Kbt. 67.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az előző három év
(2007., 2008., 2009.), illetve a hirdetmény feladásának napját megelőző 36 hónap
jelentősebb felnőttképzési szolgáltatásainak ismertetése a Kbt. 68.§ (1) bekezdése
szerint igazolva legalább a következő tartalommal:
- szerződést kötő másik fél neve, címe

- a szolgáltatás keretében végzett tevékenységek részletes leírása olyan
részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között
előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen
- az Európai Uniós forrás (program) megjelölése (M/3. és M/4.
minimumkövetelmény esetén)
- a teljesítés időpontja (év, hónap, nap)
- az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más
adat.
(M/5.) A Kbt. 67. § (3) bekezdés c) pontja alapján a 2009. évre vonatkozó éves
átlagos statisztikai állományi létszámáról készült nyilatkozat.
(M/6.) Azon szakemberek bemutatása, akiket be kívánnak vonni a szerződés
teljesítésébe. A bemutatás az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz
formájában történik. A szakmai önéletrajz tekintetében elvárás, hogy abból
egyértelműen derüljön ki a szakember szakmai tapasztalata. A szakmai
önéletrajzhoz csatolni kell az adott szakembernek jelen kiírás (alkalmassági feltétel)
szempontjából releváns képzettségét, végzettségét igazoló okiratok (pl. iskolai
végbizonyítványok, diplomák, akkreditációs tanúsítványok, egyéb tanúsító, igazoló
dokumentumok) egyszerű másolatát.
(M/7.) A szerződés teljesítésére rendelkezésre álló eszközök ismertetése körében
csatolni kell az oktatás, képzés debreceni helyszínének (pontos cím) a helyiségek
berendezésére is kiterjedő bemutatását, melyhez saját tulajdon esetében mellékelni
kell a tulajdonlap egyszerű másolatát, nem saját tulajdon esetében a használatra
feljogosító szerződést (pl. bérleti) vagy előszerződést eredeti vagy hiteles másolati
formában.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő, a közös ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, amennyiben:
(M/1.) nem rendelkezik érvényes ISO 9001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal,
vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó
ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a Kbt. 67. § (3) bekezdés f.) pontjában
meghatározott, a minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival a
felnőttképzés területén;
(M/2.) az előző 3 évben (2007., 2008., 2009.) nem rendelkezik évenként legalább 1
db, legalább 45 főt érintő befejezett felnőttképzési referenciával;
(M/3.) az előző 3 évben (2007., 2008., 2009.) nem rendelkezik összesen legalább 1
db olyan felnőttképzési befejezett referenciával, mely TÁMOP vagy HEFOP program
keretében finanszírozott projekthez kapcsolódik, és az ellenszolgáltatás összege
meghaladta a nettó 13 millió forintot;
(M/4.) a hirdetmény feladásának napját megelőző 36 hónapban nem rendelkezik
összesen legalább 3 db befejezett, Európai Uniós forrásból finanszírozott képzésre
vonatkozó referenciával;
(M/5.) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 2009. évben nem érte el a 8
főt;
(M/6.) a teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között nincs legalább
- 2 fő, aki felsőfokú végzettséggel és legalább 5 éves felnőttképzési szakmai
tapasztalattal rendelkezik,

- 2 fő a felnőttoktatási területen nyilvántartott szakember, aki részt vett TÁMOP
és/vagy HEFOP intézkedéshez kapcsolódó felnőttképzési tevékenység
megvalósításának irányításában,
- 2 fő, legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkező ECDL oktató;
(M/7.) az ajánlatban bemutatott, az oktatás, képzés helyszíneként szolgáló
- épület nem Debrecen közigazgatási határán belül fekszik,
- épületben nem található legalább 2 db, egyenként legalább 24 fő befogadására
alkalmas terem, mely fel van szerelve táblával, és található benne minimum 24 fő
számára pad és szék.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
igen
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről
2/2010. (II.16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és
folytatásának részletes szabályairól.
22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet (a felnőttképzést folytató intézmények és a
felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól)
24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer
részletes szabályairól.
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással
kell megadni)
Szempont
Súlyszám
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem

Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/07/23 (év/hó/nap )
Időpont: 9:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50.000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Ajánlattevők a dokumentációt a dokumentáció ellenértékének (40.000 Ft +
25% Áfa, azaz bruttó 50.000 Ft) az „Életminőség” Segélyező, Felvilágosító és
Megelőző Alapítvány 11600006-00000000-01890718 számú számlájára „TÁMOP
dokumentáció” megjelöléssel történő átutalását követően vásárolhatják meg. Az
átvételkor az átutalás teljesítését igazoló dokumentum bemutatása és egy arról
készült másolat átadása szükséges. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban
való részvétel feltétele.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/07/23 (év/hó/nap) Időpont: 9:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/07/23 (év/hó/nap)
Időpont: 9:00
Helyszín : „Életminőség” Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024
Debrecen, Rákóczi u. 42. (udvarban)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának
2.4.3.A Atipikus foglalkoztatási formák támogatása.
Pályázat címe: Munka és család együtt: távmunka
Pályázat azonosító száma: TÁMOP 2.4.3 A 09/1-2009-0019
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010.08.06. 9:00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010.08.27.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
(adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentáció
megvásárolható az ajánlattételi felhívás közzétételének napjától, az ajánlattételi
határidő lejártáig, munkanapokon 8.30-14.00 óra között, valamint az ajánlattételi
határidő lejártának napján 8.30-9.00-ig. Amennyiben a dokumentáció megküldését
kérik, az ajánlatkérő a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1) Az ajánlatkérő az eljárás során a teljes körű hiánypótlás lehetőségét szükség
szerint több alkalommal biztosítja a Kbt. 83. § szerint.
2) Az ajánlatkérő az eredményt 2010.08.06-án 9:00 órakor hirdeti ki, melyre ezúton
hívja meg az érintetteket, külön értesítés nélkül. Az eredményhirdetés helye:
„Életminőség” Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen,
Rákóczi u. 42. (udvarban)
3) Ha az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt
is megjelöli, akkor a Kbt. 91. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti esetben a második
helyezettel köthet szerződést.
4) Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 3 db papír
alapú példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani a dokumentációban
meghatározottak szerint.
5) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése
tekintetében.

6) Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-c)
pontjai szerinti nyilatkozatát nemleges tartalommal is.
7) Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő a Kbt. 55.§ (3) bekezdése értelmében
tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során
meg kell felelni. Ajánlattevőnek a fentiekkel összhangban nyilatkoznia kell a Kbt. 72.
§-a tekintetében.
8) Ajánlattevő köteles ajánlatába csatolni eredeti vagy hitelesített másolati
példányban azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, vagy a
letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló
dokumentumot, aki(k) az ajánlatot aláírja (aláírják). A cégkivonatban nem szereplő
kötelezettségvállalóik esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az
ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati példányát kell
csatolni.
9) Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére erőforrást
nyújtó szervezetnek csatolnia kell az ajánlattételi határidőtől számított 60
napnál nem régebbi cégkivonatát eredeti, vagy hitelesített másolati példányban.
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, a
benyújtott változásbejegyzési kérelem egyszerű másolati példányát is csatolni
szükséges.
10) Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolja be valamennyi számlavezető
pénzintézetének megnevezését, és számlaszámainak felsorolását is tartalmazó
cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat részeként
becsatolt pénzintézeti nyilatkozatokban feltüntetetteken kívül más pénzintézeteknél
további számlát nem vezetnek.
11) A Pályázati Útmutató C1.3. (Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel
kapcsolatban) pontja 4. bekezdése (24. oldal) értelmében a 2001. évi CI. tv.
(Felnőttképzési tv.) értelmében a képzéseket csak a FAT által akkreditált képző
intézmények valósíthatják meg, a B.) bekezdés b) pontja (26. oldal) szerint pedig a
képzésekkel kapcsolatos követelmény, hogy a szolgáltatónak a támogatás (képzés)
teljes időtartamára érvényes FAT által igazolt intézmény-akkreditációval valamint a
képzési programok tekintetében a Munkaügyi Központ által kiadott regisztrációval
kell rendelkeznie. Erre tekintettel az ajánlatkérő csak olyan ajánlattevők és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó jelentkezését várja el, akik a fenti feltételnek megfelelnek. A megfelelést
igazolni kell, ezért az ajánlattevőnek, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell a FAT által
kiállított, érvényes intézményakkreditációs tanúsítványát és a Munkaügyi Központ
által kiadott regisztrációt igazoló dokumentum hiteles másolatát.
12) Az ajánlattevőnek, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell az érvényes
Nemzetközi ECDL Vizsgaközpont tanúsítványának hiteles másolatát arra való
tekintettel, hogy az ECDL vizsgák megszervezése és lebonyolítása is az Ajánlattevő
feladatát képezi.

13) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevők megállapodásának egy eredeti példányát, vagy hitelesített másolatát is
be kell nyújtani az ajánlattal együtt, a dokumentációban meghatározott tartalommal.
14) Ajánlatkérő a Kbt. 253. § (1) bekezdése tekintetében az ajánlattételi felhívás
közzétételének napját megelőző utolsó lezárt üzleti év adatait vizsgálja.
15) Amennyiben az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelménynek erőforrást biztosító szervezet bevonásával kíván megfelelni, úgy
az erőforrást biztosító szervezetnek csatolni kell az alkalmasság igazolására előírt
dokumentumot is.
16) Az erőforrás szervezet a kötelezettségvállaló nyilatkozatában nyilatkozzon az
ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között fennálló befolyás mértékéről.
17) Amennyiben az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti többségi
befolyás fennállását a becsatolt cégkivonatok nem igazolják, az ajánlattevő
csatoljon be – eredetiben vagy hiteles másolatban - olyan okiratot (pl. ügyvéd által
ellenjegyzett társasági szerződést, megállapodást), amely kétséget kizáróan igazolja
a Ptk. 685/B § (1) bekezdése vagy (2) bekezdése a) vagy b) vagy (3) bekezdése
szerinti többségi befolyás fennállását.
18) Az igazolásokat, nyilatkozatokat a Kbt. 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
eredeti vagy hiteles másolati példányban kell becsatolni, kivéve, ahol egyszerű
másolatban történő beadást írt elő az Ajánlatkérő.
19) Ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét,
hogy a Kbt. 12. § (2) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz
képest az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, illetőleg műszaki, szakmai
alkalmasságának feltételeit és igazolását szigorúbban állapította meg.
20) Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 48. § (3)-(4)
bekezdésében foglaltakra tekintettel indította el a tárgyi közbeszerzési eljárást.
21) Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az
irányadóak.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/06/28 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Tenderz Tanácsadó Bt.
Postai cím: Tünde u. 1.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): 4034 Debrecen, Tünde u. 1.
Címzett: Schidlik Zoltán
Telefon: +36-20/326-4625
E-mail: tenderztanacsado@gmail.com
Fax: +36-52/745-066
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:

Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------

