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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: Zsombó Községi Önkormányzat
Postai cím: Alkotmány u. 3.
Város/Község: Zsombó
Postai irányítószám: 6792
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): 6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.
Címzett: Zsótérné Makra Ibolya
Telefon: (62) 595-555
E-mail: polghiv@zsombo.hu
Fax: (62) 595-556
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zsombo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha 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 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
Kompetencia alapú oktatás bevezetése Zsombó és Csólyospálos települések
általános iskolájában és óvodáiban megvalósuló projekt keretében - képzési- és
szaktanácsadói feladatok ellátása
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
Ajánlatkérő által fenntartott oktatási-nevelési intézményekben.
Ajánlattevő által biztosított képzési épületben - lehetőségképpen.
NUTS-kód HU333
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
Kompetencia alapú oktatás bevezetése TÁMOP-3.1.4.-08/2 projektben megbízási
szerződés keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

80000000-4

További
80400000-8
tárgyak:
80530000-8
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)
Zsombó és Csólyospálos település általános iskola és óvodai intézményekben,
három feladatellátási helyen:
Akkreditált pedagógus-továbbképzések általános iskolában összesen 13 féle, az
óvodákban 7 féle a dokumentációban részletezett tartalommal összesen 450 + 240
órában és 13 + 7 csoportban.
Szaktanácsadási és szakértői feladatok ellátása:
Általános iskolában összesen 330 órában, óvodákban pedig 196 órában.
A képzések és a szaktanácsadások a pályázati kiírás részét képező szolgáltatói
kosárból kerültek kiválasztásra.
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: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2010/07/31 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi és meghiúsulási kötbér. Késedelmes vagy nem teljesített szolgáltatás
esetén ajánlatkérő késedelmi, illetve meghiúsulási kötbért számol fel ajánlattevő
felé. A napi kötbér mértéke 55 000,-Ft/ késedelemmel érintett naptári nap, míg a
meghiúsulási kötbér mértéke a teljes bruttó megbízási díj 20 %-a. A késedelmi
kötbér mértéke a teljes szerződött szolgáltatások összegének max. 20 %-a lehet. Az
ajánlatkérő az esetleges kötbér igényét a benyújtott számlákból beszámítás útján
jogosult érvényesíteni.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet, a teljesítésigazolás alapján kiállított számlát
a teljesítéstől számított legkésőbb 30 napon belül teljesíti a Kbt. 305. § (3)
bekezdésének megfelelően. Az ajánlattevő minden hónap 5. napjáig, a megelőző
hónapban elvégzett szolgáltatásokról állíthatja ki az átutalásos számláját.
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 mind a közösen ellátott tevékenységért,
mind az esetlegesen létrehozott gazdálkodó szervezet tevékenységéért, valamint be
kell nyújtaniuk konzorciumi szerződésüket, 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) 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:
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bek. a)-h) bármely pontja alá tartozik.
2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontja alá tartozik.
3. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó
szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bek. d)-e) pontjai és (2) bekezdés alá tartozik.
4. Ajánlatkérő az eljárásból kizárja az olyan ajánlattevőt, illetőleg a közbeszerzés
értékének 10 %-át igénybe venni kívánt alvállalkozóját vagy az erőforrást nyújtó
szervezetet, ha a Kbt. 62. § (1) bekezdés bármely pontja alá tartozik.
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 nyilatkozatokat cégszerűen aláírni és lepecsételni kell.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlattevőnek az előző két lezárt
gazdasági év (2007. és 2008.) számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának
(mérleg és eredmény kimutatás) egyszerű másolata kiegészítő mellékletek nélkül
(ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a
számviteli jogszabályok szerinti beszámolójában (mérleg és eredmény kimutatás) az
előző két lezárt gazdasági év valamelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív
(ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
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 és
közoktatási szaktanácsadási vagy szakértési) végzett szolgáltatásait a Kbt. 67. § (3)
a) 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 és szaktanácsadókat).
Igazolási mód: szakirányú képesítést igazoló okiratok egyszerű másolata, és
önéletrajz becsatolása.
3. A Kbt. 67. § (3) bek. f) pontja alapján az ajánlattevőnek és 10 %
feletti alvállalkozónak be kell mutatnia a közbeszerzés tárgya szerinti
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 vagy az indítási engedély
kérelmének egyszerű másolata.
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 és összesen legalább
2 db közoktatási szaktanácsadási vagy közoktatási szakértési szolgáltatással,
amelyeknek értéke összesen eléri legalább a jelen közbeszerzésben ajánlattevő
által megajánlott összeg másfélszeresét.
2. Alkalmatlan az ajánlattevő és 10 % feletti alvállalkozója, ha együttesen
nem rendelkeznek legalább a közbeszerzés tárgya szerinti akkreditált
pedagógus-továbbképzési tréning típus 50 %-a esetében legalább 1-1, legalább 3
éves akkreditált pedagógus-továbbképzési tréneri gyakorlattal rendelkező trénerrel,
illetve legalább a közbeszerzés tárgya szerinti szaktanácsadási területek 50 %-a
esetében legalább 1-1, legalább 3 éves oktatási szaktanácsadói gyakorlattal
rendelkező szaktanácsadóval. A programba bevont szaktanácsadóknak az
EDUCATIO Kht. által létrehozott országos listán kell szerepelnie.
3. Alkalmatlan az ajánlattevő és 10 % feletti alvállalkozója, ha nem rendelkezik
a közbeszerzés tárgya szerinti pedagógus-továbbképzések legalább 50 %-ának
pedagógus továbbképzési akkreditációjával (vagy a Kbt. 68.§ (4)-(5) bekezdése
szerint azzal egyenértékű akkreditációval) vagy az indítási engedély iránti
kérelemmel a a II.2.1.) pontban meghatározott -dokumentációban részletezett képzések területén.
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? 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 bruttó összege (Forint) 30
A nem helyben tartott képzések
helyszíne az ajánlatkérő székhelyétől
számítva (km)

10

Ajánlatkérő székhelyén vagy valamely
20
bevont feladat ellátási helyen megajánlott
képzések száma (db)
Tanácsadási terv szakmai értéke,
minősége

20

Tréningterv szakmai értéke, minősége
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)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen
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) x
Hirdetmény száma a KÉ-ben: 17122 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2009/08/28 (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/10/19 (év/hó/nap ) Időpont: 11.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 68750 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció díját a Kereskedelmi és Hitelbank
Zrt-nél vezetett 10402142-50494851-53561000 számú számlájára kell átutalni, vagy
ugyanazon számlára befizetni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/10/19 (év/hó/nap) Időpont: 11.00
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)
2009/11/19 -ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/10/19 (év/hó/nap) Időpont: 11.00
Helyszín : Zsombó Község Önkormányzata, 6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.
Tanácsterem
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti személyek.
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:
Az ajánlatkérő által elnyert TÁMOP-3.1.4.-08/2 projekt keretében kerül
megvalósításra jelen közbeszerzésben lévő akkreditált pedagógus-továbbképzés és
szaktanácsadási szolgáltatás.
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2009. október 22. 11.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2009. november 6. 10.00 óra
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 dokumentációt személyesen át lehet venni a I.1. pontban meghatározott
helyszínen a következő időpontokban: hétfő és csütörtök 8 – 15,30, kedden 8 –
18 óra között az ajánlattételi határidő lejártának napján 8-11 óra között, illetve a
Kbt. 54. § (4) bekezdése alapján postán elküldésre kerül az erről szóló kérelem
kézhezvételétől számított két munkanapon belül, ha a dokumentáció ellenértékét
megfizették.
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:
1-10
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 az (elvi) legkedvezőtlenebb a legalacsonyabb értékelési pontszámot.
A köztes ajánlatok pontszáma az 1. és 2. szempontok esetében fordított
arányosítással, a 3. szempont esetében arányosítással, a 4. és 5. szempontok
esetében pedig sorbarendezéssel kerül kiosztásra a 10 - (n-1)*(9/(N-1)) képlet
alapján. 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 a 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 Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy - visszalépése esetén - az
eljárás eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést, amennyiben hirdet
második helyezettet.
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati
felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra a Kbt. 70.
§ (2) bekezdése szerint.
3) Az ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 83. § (1) és (2) bek. alapján biztosítja a
hiánypótlás lehetőségét.
4) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71.§ (1) bekezdése alapján.
5) Az Ajánlattevőnek cégszerűen aláírva és pecséttel ellátva egy eredeti és kettő
- az eredetivel mindenben megegyező - másolati példányban kell elkészítenie az
ajánlatot, és fel kell tüntetnie, hogy "Eredeti” vagy "Másolat". Amennyiben bármilyen
eltérés lenne közöttük, az eredeti példány az irányadó.
6) Az ajánlati dokumentációval kapcsolatos formai előírások:
- Az ajánlati dokumentációt tollal vagy számítógéppel kell kitölteni.
- Az Ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat.
- Az ajánlatot folyamatos oldalszámmal és minden oldalon szignóval kell ellátni és a
tartalomjegyzéket be kell csatolni
- A kiadott formanyomtatványokat cégszerűen alá kell írnia és pecséttel ellátni az
Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének vagy meghatalmazottjának.
7) Az Ajánlatot zárt csomagolásba helyezve kell benyújtani és a következő
felirattal kell ellátni: „Ajánlat a Kompetencia alapú oktatás bevezetése Zsombó és
Csólyospálos települések általános iskolájában és óvodáiban. Nem bontható fel a
közbeszerzési bontási ülés megkezdése előtt!”
8) Idegen nyelvű dokumentumok egyszerű magyar fordítását is csatolni kell.
9) Ajánlattevő köteles becsatolni az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult
személy(ek) közjegyző előtt tett aláírási címpéldányának ajánlattevő által hitelesített
másolatát.
10) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az alábbi szakmai anyagokat:
- tréningterv (terjedelme max. 10 oldal)
- tanácsadási terv (terjedelme max. 10 oldal)
11) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.1. pont 5. és 6. részszempontjait oktatási
szakemberekkel értékelteti (sorbarendezteti) a dokumentációban részletezettek
alapján.
12) A nyertes ajánlattevőnek az eredményhirdetésen nyilatkoznia kell arról, hogy a
2004. évi XXXIV. Tv. alapján milyen vállalkozásnak minősül (mikro-, kis- vagy kis- és
középvállalkozásnak).
13) Az ajánlatok postai megküldése esetén az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét arra, hogy az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának napján
11.00-ig be kell érkeznie. Az ajánlat beadási módja megválasztásának minden
következményét az ajánlattevő köteles viselni!

14) Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. § (3)-(4)
bekezdésére.
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/09/24 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
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) ----------------------

