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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Tolna Megyei Önkormányzat
Postai cím: Szent István tér 11-13.
Város/Község: Szekszárd
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Tolna Megyei Önkormányzat
Címzett: Dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
Telefon: 74/505-600
E-mail: fojegyzo@tolnamegye.hu
Fax: 74/505-611
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tolnamegye.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tolnamegye.hu
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:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások



Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési
eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés
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
A Tolna Megyei Önkormányzat 2 oktatási-nevelési intézménye (Gyönk, Tolna) 3
feladatellátási hellyel
NUTS-kód HU233
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása xDinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben,
maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez kapcsolódó –
a Tolna Megyei Önkormányzat 2 oktatási-nevelési intézményében megvalósuló –
intézményvezető és pedagógus továbbképzési feladatainak ellátására
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80400000-8
További
tárgyak:
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)



1. Vezetőkre (menedzsmentre) vonatkozó képzések
- Változásmenedzsment, projektmenedzsment (30 óra)
- Új oktatásszervezés az intézményben (30 óra)
- Intézményvezető felkészítése a tanulói laptop programhoz (30 óra)
2. Általános pedagógiai módszertani továbbképzés (1)
- Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása (30 óra)
3. Általános pedagógiai módszertani továbbképzés (2)
- Kooperatív tanulás (30 óra)
- Tanórai differenciálás heterogén csoportban (30 óra)
- Hatékony tanuló-megismerési technikák (30 óra)
- Osztályzat nélküli pedagógiai értékelés (30 óra)
- Tevékenységközpontú pedagógiák (30 óra)
- Professzionális tanári kommunikáció (30 óra)
- Drámapedagógia (30 óra)
- Tanulás tanulása (Tanulásmódszertan) (30 óra)
- A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani
képzések (30 óra) (szövegértés-szövegalkotás 9-12. évfolyam, matematika-logika
9-12. évfolyam, idegen nyelv 9-12. évfolyam, szociális életvitel 9-12. évfolyam,
életpálya építés 9-12. évfolyam)
- Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő
képzés (30 óra)
4. Egyéb képzések
- Sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek együttnevelésére felkészítő képzés (60
óra)
- Tanulói laptop programban résztvevő pedagógusok akkreditált továbbképzése
(120 óra)
- Informatikai alapozó képzés (30 óra)
- Mérés értékelés képzés (60 óra)
A képzéseket 16 középiskolai tanár, illetve 3 vezető részére kell biztosítani.
A beszerzés tárgya és mennyisége az ajánlattételi dokumentációban kerül részletes
meghatározásra.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy
napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
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: 3 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)



Késedelmi kötbér: a vállalkozó köteles a szerződésben rögzített határidővel
kapcsolatos késedelme esetén kötbért fizetni, melynek mértéke napi 50.000.-
Ft+áfa. A késedelmi kötbér mértéke a teljes szerződéses vállalkozási díj 20%-át nem
haladhatja meg.
Nem teljesített szolgáltatás esetén meghiúsulási kötbér fizetendő, melynek mértéke
a teljes szerződéses vállalkozási díj 20%-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. Egy számla benyújtására van lehetőség.
Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 305. §-ának megfelelően teljesíti a
teljesítéstől számított harminc napon belül.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek
egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, valamint be kell nyújtaniuk a közös
ajánlattevők mindegyike által cégszerűen aláírt konzorciumi megállapodásukat,
melyben meg kell jelölni a konzorcium vezetőjét, aki a konzorciumot képviseli és
kizárólagosan felel a kapcsolattartásért.
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) igen Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
A képzéseknek a pedagógus továbbképzési rendszerben akkreditáltnak kell lenniük,
figyelemmel a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendeletben foglaltakra.
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:
A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akire vonatkozóan a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
(továbbiakban: Kbt.) 60.§ (1) bekezdésének a)-h) pontjaiban meghatározott kizáró
okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, akire vonatkozóan a Kbt. 61.§ (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban
meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet,
akire vonatkozóan a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) - e) pontjaiban előírt kizáró ok
valamelyike fennáll.
Kizárásra kerül az az ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy az
ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében
meghatározott kizáró okok hatálya alá esik.
A megkövetelt igazolási mód:
- A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint
az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek
nyilatkoznia kell a Kbt. 249. § (3) bekezdésében foglaltak alapján.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:



1. A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja szerint az ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
vonatkozásában valamennyi számlavezető pénzintézet ajánlattételi határidőt
megelőző 30 napnál nem régebbi nyilatkozata arról, hogy ajánlattevő (alvállalkozó)
- mióta vezeti a bankszámláját,
- volt-e a számlájával szemben sorban állás az ajánlattételi határidőt megelőző egy
éven belül,
2. A Kbt. 66.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek és a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának az ajánlathoz csatolni kell – amennyiben a letelepedése szerinti
ország joga a közzétételét előírja – az előző két lezárt üzleti évre (2007. és 2008.)
vonatkozóan a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának egyszerű másolatát
(kiegészítő mellékletek nélkül). Egyéni vállalkozó esetén az utolsó két lezárt évi
adóbevallásának egyszerű másolata.
A fenti alkalmassági követelmény igazolható – a Kbt. 4.§ 3/E. pontjában
foglaltak figyelembe vételével – a Kbt. 65.§ (3)-(4) bekezdésében foglaltak
szerint is. Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az
alkalmasság igazolásához, akkor az ajánlattevőnek a Kbt. 65.§ (4) bekezdése
szerint kell igazolnia azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, továbbá
ezen erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel
tekintetében az ajánlattevőre ebben a pontban előírttal azonos módon igazolni
köteles. Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az
alkalmasság igazolásához, akkor ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy közte
és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi
befolyás fennáll-e vagy nem.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha
1. a pénzintézeti nyilatkozatok bármelyikében az ajánlattételi határidőt megelőző
egy éven belül sorban álló tétel szerepel,
2. az előző két lezárt üzleti évek valamelyikében mérleg szerinti eredménye negatív
volt. Egyéni vállalkozó esetében alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző két évi
SZJA-bevallásának valamelyikében a vállalkozói osztalékalap negatív.
A fenti alkalmassági feltételeknek az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának önállóan
(külön-külön) kell megfelelnie. Az ajánlattevő az előírt pénzügyi és gazdasági
alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 4.§ 3/E. pontjában foglaltak figyelembe
vételével – megfelelhet a Kbt. 65.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint is.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. A Kbt. 67. § (3) bek. a) pontja alapján az ajánlattevőnek és 10 % feletti
alvállalkozónak ismertetnie és igazolnia kell az elmúlt három évben (2006., 2007.
és 2008.) a megajánlottal azonos tárgyban (akkreditált pedagógus-továbbképzés)
végzett szolgáltatásait a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja szerinti tartalommal.
Igazolási mód: egyszerű nyilatkozat kitöltése és cégszerű aláírása.
2. A Kbt. 67. § (3) bek. d) pontja alapján az ajánlattevőnek és 10 % feletti
alvállalkozónak be kell mutatnia a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt



szakembereket (képzőket) képzettségük és a szakemberek által eltöltött szakmai
gyakorlat időtartamának ismertetésével.
Igazolási mód: szakirányú képesítést igazoló okiratok egyszerű másolata, és saját
kezűleg aláírt önéletrajz becsatolása.
3. A Kbt. 67. § (3) bek. f) pontja alapján az ajánlattevőnek és 10 % feletti
alvállalkozónak be kell mutatnia a jelen ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában írt
pedagógus-továbbképzések akkreditációját (figyelembe véve a Kbt. 68. § (4)-(5)
bekezdését).
Igazolási mód: Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiállított indítási engedély
határozata vagy ezzel egyenértékű hivatalos dokumentum egyszerű másolata.
A fenti alkalmassági követelmény igazolható – a Kbt. 4.§ 3/E. pontjában
foglaltak figyelembe vételével – a Kbt. 65.§ (3)-(4) bekezdésében foglaltak
szerint is. Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az
alkalmasság igazolásához, akkor az ajánlattevőnek a Kbt. 65.§ (4) bekezdése
szerint kell igazolnia azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, továbbá
ezen erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel
tekintetében az ajánlattevőre ebben a pontban előírttal azonos módon igazolni
köteles. Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az
alkalmasság igazolásához, akkor ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy közte
és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi
befolyás fennáll-e vagy nem.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1. Alkalmatlan az ajánlattevő és 10 % feletti alvállalkozója, ha együttesen nem
rendelkeznek az elmúlt három évben (2006., 2007. és 2008.) összesen legalább
3 db akkreditált pedagógus-továbbképzés szolgáltatással, amelyeknek értéke
együttesen eléri legalább a jelen közbeszerzésben ajánlattevő által megajánlott
összeget.
2. Alkalmatlan az ajánlattevő és 10 % feletti alvállalkozója, ha együttesen nem
rendelkeznek legalább a jelen ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában írt akkreditált
pedagógus-továbbképzési tréning típus 50 %-a esetében legalább 1-1, legalább 3
éves akkreditált pedagógus-továbbképzési tréneri gyakorlattal rendelkező trénerrel.
3. Alkalmatlan az ajánlattevő és 10 % feletti alvállalkozója, ha nem rendelkezik
a jelen ajánlattételi felhívás II.2.1) pontjában írt pedagógus-továbbképzések
pedagógus továbbképzési akkreditációjával (vagy a Kbt. 68.§ (4)-(5) bekezdése
szerint azzal egyenértékű akkreditációval).
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve? nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli



x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)

Szempont Súlyszám
Ellenszolgáltatás összege (Ft) 30
Ajánlatkérő székhelytelepülésén vagy
valamely bevont feladatellátási helyszín
településén megajánlott képzések száma
(db)

10

Projektmegvalósítás minőségbiztosítási
módszertanának szakmai értéke

20

Tréningterv szakmai értéke 20
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)
1381/2009
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: 2009/09/07 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 25000 (áfával növelt összeg) Pénznem:
HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció a beszerzés helyén átvehető készpénz-átutalási megbízás postai
befizetése vagy a 11746005-15414007-10070004 számú bankszámlaszámra
történő átutalása és a befizetést illetve az átutalást igazoló feladóvevény (bizonylat)
bemutatása/megküldése után kerül átadásra, illetve erre irányuló kérés esetén
postázásra.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő



Dátum: 2009/09/07 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától
számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/09/07 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Helyszín : Tolna Megyei Önkormányzat, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.,
106-os tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdés szerint.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0079
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
Az eredményhirdetésre az ajánlattételi határidő lejártát követő 10. napon,
amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, az azt követő első munkanapon
10:00 órakor kerül sor az ajánlatok bontásával megegyező helyen.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eredményhirdetést követő 15. napon, amennyiben ez a nap munkaszüneti napra
esik, az azt követő első munkanapon 10:00 órakor.
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 az ajánlatkérőnél munkanapokon 9.00-12.00 óráig (az ajánlattételi
határidő lejártának napján 9:00-10.00 óráig) vásárolható meg személyesen, illetőleg
postai úton is megigényelhető és kérhető postai úton történő megküldése. Az
ajánlati dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos igénylés személyes
leadása, telefaxon (74/505-641), vagy postai úton történő megküldése az ajánlatkérő
részére. Az igénylés tartalmazza az igénylő cég megnevezését, székhelyét (számla
kiállítási címet) és postai megkérés esetén postacímet, továbbá a dokumentáció
ellenértékének megfizetését igazoló okmány másolatát.



Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen az igénylést leadni, és a dokumentációt
felvenni, továbbá az ajánlatokat leadni csak munkanapokon 9.00 órától 12.00 óráig
lehetséges (kivéve az ajánlati határidő lejártának napján, akkor kizárólag 9.00-10.00
óra között).
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:
Adható pontszám valamennyi szempont és részszempont esetében 1-10 pont.
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:
Valamennyi részszempont esetén a legkedvezőbb ajánlat kapja a legmagasabb,
míg a legkedvezőtlenebb a legalacsonyabb értékelési pontszámot. A köztes
ajánlatok pontszáma az 1. részszempont esetében fordított arányosítással, a 2.
részszempont esetében egyenes arányosítással, míg a 3. és 4. részszempont
esetében sorba rendezéssel kerül kiosztásra a 10 - (n-1)*[9/(N-1)] képlet alapján.
A sorbarendezések a 3., illetve a 4. részszempontra adott ajánlatok tartalmának
minősége, értéke alapján történik. Valamennyi részszempontra vonatkozó
módszerre a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. sz. módosított ajánlásában
foglaltak az irányadóak. A rész-szempontokra kapott pontszámokat szorozni kell a
hozzárendelt súlyszámokkal. A súlyszámokkal szorzott pontértékek összege az elért
pontszám. A legmagasabb értékű pontszámot elérő ajánlattevő az összességében
legelőnyösebb ajánlatot adó nyertes.
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 ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költség az ajánlattevőt terheli.
2. A dokumentáció megvásárlása az érvényes ajánlat feltétele. A dokumentáció
másra át nem ruházható. Közös ajánlattétel esetén elegendő az ajánlattevő
közösség egyik tagjának megvásárolnia a dokumentációt.
3. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattételi határidő időpontjánál 60 napnál nem
régebbi cégkivonat másolatát, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált
módosítás van folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság
érkeztető bélyegzőjével ellátott másolatát, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói
igazolvány másolatát. A cégkivonat vonatkozásában ajánlatkérő nem fogadja el az
interneten hozzáférhető nem közhiteles nyilvántartásból (e-cégjegyzék) származó
cégkivonatot.
4. A cégkivonat alapján cégjegyzésre jogosult valamennyi személy(ek) érvényes
aláírási címpéldánya(i)nak ajánlattevő által hitelesített másolati példányai
szükségesek.
5. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, folyamatos lapszámolással és
tartalomjegyzékkel ellátva, nem bontható kötésben, lezárva, 1 eredeti és 2
másolati példányban kell benyújtani. A példányok esetleges eltérése esetén az
eredeti példány számít mértékadónak. Az eredeti példány minden tartalommal
rendelkező oldalát szignálni kell. A borítékokat az alábbi felirattal kell ellátni:



"Ajánlat - Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Tolna Megyei Önkormányzat
két oktatási-nevelési intézményében megvalósuló továbbképzési feladatainak
az ellátására - Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!" A postán feladott
ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat
esetleges elirányításából, elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát
az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért
ellenszolgáltatásra a Kbt. 70.§ (2) bekezdése szerint.
7. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) a)-c) pontjaiban
foglaltakra (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
8. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (3) bekezdésében
foglaltakra.
9. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét az ajánlattevők részére a Kbt. 83. §-ában
foglaltak szerint biztosítja.
10. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.1) pont 3. és 4. részszempontjait oktatási
szakemberekkel értékelteti (sorba rendezteti) a következő tartalmi elemek alapján:
Projektmegvalósítás minőségbiztosítási módszertanának szakmai értéke:
a) A képzések megszervezésének bemutatása, a rendszerelvűség érvényesítése.
Hogyan tervezi, koordinálja az Ajánlattevő a képzési tevékenységet?
Hogyan koordinálja a képzési és tanácsadási tevékenységet?
Milyen módon szervezi meg a feladatellátást, gondoskodik az egyenletesen magas
minőségről?
b) Beavatkozások a minőség érdekében. Ajánlattevő lépései, annak érdekében,
hogy a projekt céljai megvalósuljanak.
Esetlegesen felmerülő problémák esetében (rossz teljesítés vagy vis maior
esetén) mivel tudja az Ajánlattevő biztosítani, hogy a projekt céljai sérülésmentesen
megvalósuljanak?
c) A trénerek tevékenységének Ajánlattevői értékelése, monitoringja.
Ki és milyen módon értékeli az Ajánlattevő trénereinek, oktatóinak, munkáját,
tevékenységét?
Hogyan épül be az értékelésbe a hallgatói elégedettség?
Milyen szempontok alapján történik az értékelés?
Alkalmaz-e a tevékenység során ellenőrzést az Ajánlattevő?
d) A trénerek Ajánlattevői felkészítése, segítése, azonos szemléletmód biztosítása a
képzések során.
Hogyan készíti fel az Ajánlattevő a képzőit a feladat ellátására?
Milyen módon segíti őket a megvalósítás során?
Mivel, hogyan biztosítja az azonos szemléletet, megközelítést a képzési
folyamatban?
e) Szervezés, kapcsolattartás módja Ajánlattévő részéről Ajánlatkérő irányába.
Milyen módon tartja a kapcsolatot az Ajánlattevő az Ajánlatkérővel?
Hogyan biztosítja a gyors és hatékony információáramlást?
Tréningterv szakmai értéke
a) A benyújtott tréningterv tematikai egységeinek kidolgozottsága.
A képzési célnak és tartalomnak megfelel-e a tematikai egységek megnevezése, az
egyes résztémák és altémáik tagolása, tartalmi kifejtése?
A képzés tematikai bontása mennyire segíti a tartalmi követelmények elsajátítását?



A képzés tematikai bontása alapján az egyes tematikai egységek, résztémák és
altémák megfelelően egymásra épülnek-e?
A képzés tematikai egységeihez tartozó módszerek, alkalmazott munkaformák
megfelelően meghatározottak-e?
b) A benyújtott tréningterv tartalmi követelményeinek kifejtése.
Milyen mértékben vannak pontosan és egyértelműen megfogalmazva a képzés
elvárható eredményei, a képzés során megszerzendő konkrét ismeretek,
jártasságok és képességek?
Milyen mértékű összhang van a kompetencia alapú oktatáshoz kapcsolódó
módszertan tartalma és a képzés tartalmi követelményeinek megfogalmazása
között?
c) A benyújtott tréningterv tartalmi követelményeinek és a továbbképzés céljának
koherenciája.
Milyen részletességgel megfogalmazott a tréningterv célrendszere?
Milyen mértékű összhang van a kompetencia alapú oktatás célja és a
tréningterv megfogalmazott céljai között?
Milyen mértékű összhang van a képzés tartalma és megfogalmazott céljai között?
d) A benyújtott tréningterv tematikai egységeihez tartozó módszerek, munkaformák
kidolgozottsága.
A képzés tematikai egységeihez tartozó módszerek, alkalmazott munkaformák
megfelelően meghatározottak-e?
Mennyiben segítik az egyes tematikai egységekhez tartozó alkalmazott elméleti és
gyakorlati módszerek az eredményes tanulást?
e) A benyújtott tréningterv részletes leírásában bemutatott módszerek
munkaformák, ezen belül az elmélet és a gyakorlat és a benyújtott tréningterv
tartalmi követelményeinek koherenciája.
Milyen mértékben járulnak a benyújtott tréningterv tartalmi megvalósulásához az
ajánlott munkamódszerek és munkaformák?
A benyújtott tréningterv tartalmi követelményeihez mérten, megfelelő arányban
vannak-e az elméleti és a gyakorlati módszerek, munkaformák a képzés tervében?
11. A nyertes ajánlattevőnek az eredményhirdetésen nyilatkoznia kell arról, hogy a
2004. évi XXXIV. tv. alapján milyen vállalkozásnak minősül (mikro-, kis- vagy kis- és
középvállalkozásnak).
12. A Kbt. 91. § (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szabályozott körülmények fennállása
esetén Ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg a
szerződést
13. A Kbt. 48. § szerint felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő
által benyújtott és elnyert TÁMOP-3.1.4.-08/2-2008-0079 azonosító számú
pályázat keretében kerül megvalósításra jelen közbeszerzésben lévő akkreditált
pedagógus-továbbképzés.
14. Az ajánlatkérő az ajánlattevőknek előírja a TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0079 sz.
támogatási szerződés Általános Szerződési Feltételek 12.5. pontjában foglaltak
alapján, hogy a teljesítés során a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az
ajánlatkérő területi korlátozás nélküli kizárólagos és harmadik személynek átadható
felhasználási jogot szerez. Az ajánlattevő köteles biztosítani, hogy az ajánlatkérő
jogot szerezzen az alkotás átdolgozására.
15. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell az alábbi szakmai anyagokat:



- a felhívás IV.2.1 pontjában megjelölt 3. részszempontra vonatkozó
minőségbiztosítási módszertant
- a felhívás IV.2.1 pontjában megjelölt 4. részszempontra vonatkozó tréningtervet
- képzési ütemtervet, amely képzésenként tartalmazza a képzések lebonyolításának
helyszínét.
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/08/11 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Tolna Megyei Önkormányzat
Postai cím: Szent István tér 11-13.
Város/Község: Szekszárd
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Tolna Megyei Önkormányzat
Címzett: Jóföldi Gabriella, 203. iroda
Telefon: 74/505-627
E-mail: jofoldi.gabi@tolnamegye.hu
Fax: 74/505-615
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Tolna Megyei Önkormányzat
Postai cím: Szent István tér 11-13.
Város/Község: Szekszárd
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Tolna Megyei Önkormányzat
Címzett: dr. Hanol János, 125. iroda
Telefon: 74/505-669
E-mail: dr.hanol.janos@tolnamegye.hu
Fax: 74/505-641
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Tolna Megyei Önkormányzat
Postai cím: Szent István tér 11-13.
Város/Község: Szekszárd
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Tolna Megyei Önkormányzat
Címzett: dr. Hanol János, 125. iroda
Telefon: 74/505-669
E-mail: dr.hanol.janos@tolnamegye.hu
Fax: 74/505-641
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) ----------------------


