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A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL
1.a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe:
Tolna Megyei Önkormányzat, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
1.b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe:
Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
2.a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:
Vállalkozási szerződés „A TISZK rendszer továbbfejlesztése tárgyú, TÁMOP
2.2.3 program keretében szakmai tanulmányok készítése, szakmai tanácsadás,
képzési programok készítése, pedagógusképzések, továbbképzések lebonyolítása,
tananyagfejlesztés, felmérések készítése a Szent László TISZK részére” tárgyban
2.b) A szerződéskötés időpontja:
2009/06/24 (év/hó/nap)
2.c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:
Tárgya: „A TISZK rendszer továbbfejlesztése tárgyú, TÁMOP 2.2.3 program
keretében szakmai tanulmányok készítése, szakmai tanácsadás, képzési programok
készítése, pedagógusképzések, továbbképzések lebonyolítása, tananyagfejlesztés,
felmérések készítése a Szent László TISZK részére”
Mennyisége:
Tanulmányok készítése:
6 db tanulmány min. 1 ív terjedelemben,
5 db tanulmány min. 2 ív terjedelemben,
2 db tanulmány min. 3 ív terjedelemben,
2 db tanulmány min. 4 ív terjedelemben,
2 db tanulmány min. 5 ív terjedelemben,
4 db tanulmány min. 6 ív terjedelemben,
Szakmai tanácsadás 4230 óra időtartamban,
Pedagógusképzések 1410 óra időtartamban, összesen min. 400 fő részére,
Vezetőképzések 150 óra időtartamban,
Hatásvizsgálat keretében 1000 óra tanácsadás és 7*5 db tanulmány és 1 db
összehasonlító tanulmány készítése egyenként min. 40 oldal terjedelemben,
Nyomon követés keretében 800 óra tanácsadás és 2 db tanulmány készítése min.
20 oldal terjedelemben,
Felnőttképzési programok kidolgozása 10 db,
Tananyagkészítés
3 szakmát érintően
Tanulói Tudásmérés
min. 4640 fő vizsgálatával, 2 ív terjedelemben.
Ellenszolgáltatás: a vállalkozási szerződés alapján a teljes vállalkozói díj mértéke:
186.800.000 Ft



2.d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
2010/11/30 (év/hó/nap)
3.) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és
ellenszolgáltatás:
Mennyisége:
Tanulmányok készítése:
6 db tanulmány min. 1 ív terjedelemben,
5 db tanulmány min. 2 ív terjedelemben,
2 db tanulmány min. 3 ív terjedelemben,
2 db tanulmány min. 4 ív terjedelemben,
2 db tanulmány min. 5 ív terjedelemben,
4 db tanulmány min. 6 ív terjedelemben,
Szakmai tanácsadás 4230 óra időtartamban,
Pedagógusképzések 1410 óra időtartamban, összesen min. 400 fő részére,
Vezetőképzések 150 óra időtartamban,
Hatásvizsgálat keretében 1000 óra tanácsadás és 7*5 db tanulmány és 1 db
összehasonlító tanulmány készítése egyenként min. 40 oldal terjedelemben,
Nyomon követés keretében 800 óra tanácsadás és 2 db tanulmány készítése min.
20 oldal terjedelemben,
Felnőttképzési programok kidolgozása 10 db,
Tananyagkészítés
3 szakmát érintően
Tanulói Tudásmérés
min. 4640 fő vizsgálatával, 2 ív terjedelemben.
Ellenszolgáltatás: a vállalkozási szerződés alapján a teljes vállalkozói díj mértéke:
186.800.000 Ft
4.a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája:
A 2009. április 1-ig hatályos Kbt. IV. fejezete szerinti tárgyalásos egyszerűsített
közbeszerzési eljárás.
4.b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja:
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint:
Szempont Súlyszám
A képzési program akkreditáltsága 5
Ajánlati ár 3
Az előírtnál (28.000 Ft/nap) nagyobb mértékű 3
késedelmi kötbér vállalása (Ft/nap)
4.c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg
meghirdető hirdetményre:
Ajánlati felhívás: KÉ-5465/2009 közzétételének napja:
2009/04/03 (év/hó/nap)
4.d)* Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának
napja:
(év/hó/nap)
4.e)* Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre:
KÉ-13335/2009., 2009. július 29., KÉ-12456/2009., 2009. szeptember 23.
közzétételének napja: 2009/07/29 (év/hó/nap)



5.a)* A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e:
igen
5.b)* Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása,
indoka:
5.c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
6.a)* A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e:
6.b)* Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa,
leírása, indoka:
6.c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
7.a) A szerződést módosították-e:
nem
7.b)* Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre:
közzétételének napja:
(év/hó/nap)
8.).* Egyéb információk:
9.). A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A hirdetményben foglaltakkal egyetért.
10.). A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja:
2010/12/23 (év/hó/nap)
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset
fennáll.


