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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: Hajdúszoboszló Város Önkormányzat
Postai cím: Hősök tere 1
Város/Község: Hajdúszoboszló
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Sóvágó László polgármester
Telefon: +36 52/ 557-300
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu
Fax: +36 52/ 557-301;
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajduszoboszlo.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:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa 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
A Hajdúszoboszló Város Önkormányzata részére a TÁMOP-3.1.4. program
keretében képzési és szaktanácsadói szolgáltatások beszerzése
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
Hajdúszoboszló Város közoktatási intézményei
NUTS-kód HU321
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
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata részére a TÁMOP-3.1.4. keretében képzési
és szaktanácsadói szolgáltatások beszerzése
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

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

79411000-8

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre x
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) RÉSZ



Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának intézményei (2 tagóvoda, 3általános
iskola, 1 középiskola) részére a TÁMOP-3.1.4. program keretében képzési
szolgáltatások beszerzése
Továbbképzés a 2 tagóvoda esetében:
• Az IPR alkalmazását támogató módszertani képzés 15 fő
• Óvodai IPR alkalmazására felkészítő tantestületi képzés 12 fő
• A kompetenciafejlesztő óvodai oktatási programok alkalmazását támogató
módszertani képzés 15 fő
• Informatikai alapozó képzés 1fő
• változásmenedzsment, projektmenedzsment 2 fő
A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés 1 fő
Továbbképzés a 3 iskola számára:
• A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés 6
fő
• Az IPR alkalmazását támogató, tantestületi módszertani képzés 60 fő
• IPR alkalmazására, a hatékony együttnevelésre felkészítő tantestületi képzés 60
fő
• A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani
képzés 21 fő
• Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: új tanulásszervezési eljárások
alkalmazása 2x30 25 fő
• Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása 25 fő
• Kooperatív tanulás 25 fő
• Tanórai differenciálás heterogén csoportban 2 fő
• Kooperatív tanulás 15 fő
• Tanulás tanulása (tanulásmódszertan) 15 fő
• IKT oktatásban történő alkalmazását segítő képzés 24 fő
• IKT módszertani képzés nevelőtestületi 20 fő
• Menedzsment-képzés – új oktatásszervezési eljárások 6 fő
• Menedzsment-képzés: változásmenedzsment 6 fő
• Mérés-értékelési képzés 4 fő
Továbbképzés a középiskola számára:
• Menedzsment-képzés – új oktatásszervezési eljárások 2 fő
• Menedzsment-képzés: változásmenedzsment 2 fő
• IPR alkalmazására, a hatékony együttnevelésre felkészítő tantestületi 10 fő
• A kompetencia alapú oktatási programok alk. tám. módszertani képzés 6 fő
• Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása 26 fő
• kooperatív tanulás 7 fő
• Hatékony tanuló-megismerési technikák 20 fő
• IKT oktatásban történő alkalmazását segítő képzés 6 fő
• IKT módszertani felkészítő 7 fő
A rendelkezésre álló anyagi fedezet: nettó 23.611.600,- HUF
A rendelkezésre álló fedezet feletti árajánlatot tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő
érvénytelennek nyilvánítja.
2. Rész:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának intézményei ( 2 tagóvoda, 3 általános
iskola, 1 középiskola ) részére a TÁMOP-3.1.4. program keretében szaktanácsadói
szolgáltatások beszerzése



Szaktanácsadás a 2 tagóvoda részére:
• Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó 42 óra
• Folyamat-tanácsadói órák száma 84 óra
Szaktanácsadás a 3 általános iskola számára:
• IPR módszertani mentor-tanácsadó 60 óra
• Egyéb tanácsadói tevékenység 130 óra
• IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó 170 óra
• IKT mentor-szaktanácsadó 120 óra
• Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés) 288 óra
• Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó 182 óra
• IPR mentor 60 óra
• egyéb tanácsadói tevékenység 130 óra
Szaktanácsadás a középiskola számára:
• Egyéb tanácsadói tevékenység 60 óra
• IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó 40 óra
• IKT mentor-szaktanácsadó 40 óra
• Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés) 90 óra
• Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó 84 óra
A rendelkezésre álló anyagi fedezet: nettó 12.860.000,- HUF
A rendelkezésre álló fedezet feletti árajánlatot tartalmazó ajánlatot Ajánlatkérő
érvénytelennek nyilvánítja.
További részletek a részletes dokumentációban
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 2010/08/31 (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)
Késedelmes teljesítés esetén az ajánlatkérő napi 50.000,- Ft kötbér megfizetésére
tart igényt.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő az ellenértéket utólag, az igazolt
teljesítést követően átutalással teljesíti a Kbt. 305. § (3) bekezdése és a
szerződésben foglaltaknak megfelelően. A számla benyújtásával kapcsolatban
Ajánlatkérő felhívja a 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)
Ajánlatkérő nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását a nyertes közös
ajánlattevőktől, de együttes ajánlattétel esetén a konzorciumi megállapodásban
meg kell határozni a vezető céget és a közös ajánlattevőknek egyetemleges
kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk.
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 eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, valamint erőforrást nyújtó
szervezet az, akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-h) pontjaiban
meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint erőforrást nyújtó szervezet az,
akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a)-b) pontjai szerinti kizáró okok fennállnak.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10% -át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249.§ (3)
bekezdés szerinti nyilatkozattal kell igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) bek
a)-h) pontok hatálya alá. A Kbt. 20. § (3) bekezdés alapján Ajánlatkérő elfogadja az
igazolások egyszerű másolatban történő benyújtását.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) és c) pontjában foglaltak alapján az ajánlattevőnek
(közös ajánlat esetén a közös ajánlatevőknek), valamint a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak a
pénzügyi és gazdasági alkalmasságukat igazoló alábbi dokumentum, eredeti vagy
egyszerű másolati példányát:
- cégszerűen aláírt nyilatkozat a nettó árbevételről a 2006-2008 évekre vonatkozóan
- 2008.évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló másolatának
benyújtásával
A Kbt. 65. § (4) bekezdés, a Kbt. 4. § 3/E pontjában rögzítettekre figyelemmel
alkalmazandó az igénybe venni kívánt erőforrást nyújtó szervezet és az ajánlattevő
közötti többségi befolyásnak kell fennállni és az erőforrást nyújtó szervezet
kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata csatolandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő vagy a közbeszerzésnek értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:
- nettó árbevétele a 2006-2008 évekre vonatkozóan a három év vonatkozásában
nem éri el legalább az évi 10.000.000 HUF-t, és ebből az oktatáshoz kapcsolódó
bevétel az 5.000.000-Ft-ot
- 2008. évi adózás előtti eredménye negatív
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:



1. Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója ajánlatához csatolja az előző három évben (2006, 2007.;
2008.) végzett, részenként legalább 1 db, minimum nettó 5 M Ft, a közbeszerzés
tárgyával azonos referenciák ismertetését a Kbt. 68.§ (1) bekezdése szerint az
alábbi tartalommal:
- teljesítés ideje
- szerződést kötő másik fél
- szolgáltatás tárgya
- ellenszolgáltatás összege
- teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
- referenciát adó kapcsolattartó személy neve és elérhetősége.
2. A teljesítésért és annak minőségéért felelős, a szerződésben megnevezett,
személyek megnevezése, bemutatása, végzettsége, szakmai gyakorlata, és a 2.
rész esetében a Névjegyzékbe való felvételéről szóló dokumentum másolatának
becsatolása (Kbt. 67.§ (3) bekezdés d) pont.
Erőforrás igénybevétele esetén a Kbt. 65. § (4) bekezdése alkalmazandó
figyelemmel a Kbt. 4. § 3/E pontjában rögzítettekre
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen
1. Nem rendelkezik 2006, 2007. és 2008. években végzett, a három év
vonatkozásában 1.rész esetében legalább 1 db, minimum nettó 5 M Ft-os
pedagógus továbbképzésre vonatkozó,
2. rész esetében legalább 1 db minimum nettó 5 M Ft-os oktatási szaktanácsadásra
vonatkozó pozitív tartalmú referencia igazolással. Képzési referencia esetében
Ajánlatkérő a TÁMOP 3.1.4./08/2-2008-0148 programhoz tartozó pályázati útmutató
C.1.1.a.) pontjában meghatározott, kötelezően megvalósítandó továbbképzések ,
már megvalósított képzést ért.
2. 1.rész esetében: nem áll rendelkezésére a feladat ellátásához legalább 5 fő
felsőfokú végzettséggel rendelkező az adott intézménytípusban kompetenciával
rendelkező (óvoda, általános iskola, középiskola) közoktatási szakértő akik a
szerződés teljesítésében, a munkák irányításában részt vesznek ( rendelkezhetnek
több intézmény-típusra vonatkozó szakképzettséggel)
2. rész esetében: nem áll rendelkezésére legalább a feladat ellátásához az Educatio
Kht nyilván-tartásában, szaktanácsadói jegyzéken szereplő legalább 1 fő intézményi
folyamat szaktanácsadó, 1 fő kompetencia területi mentor szaktanácsadó, 1 fő IKT
mentor, 1 fő IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó akik a szerződés teljesítésében,
a munkák irányításában részt vesznek (egy fő rendelkezhet több végzettséggel is)
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
Ajánlati ár (nettó Ft-ban) 3
Fizetési határidő (napokban) 2
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: 2009/08/24 (év/hó/nap ) Időpont: 10.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50.000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fizetés feltételei és módja: A dokumentációt ellenértéke bruttó 50.000,-
Ft vissza nem térítendő díj (kivéve: Kbt. 54. § (6) bekezdés) melyet az
ajánlatkérő részére átutalással kell megfizetni. Ajánlatkérő számlaszáma:
11738084-15372741-06910000, a közlemény rovatban kérjük feltüntetni „TÁMOP
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata” A dokumentációt az Ajánlatkérő a Kbt.
251.§ (2) értelmében teljes terjedelmében az Ajánlattevő részére igénylés után
elektronikusan közvetlenül bocsátja rendelkezésre Ajánlattevő által megadott e-mail
címére.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/08/24 (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: 2009/08/24 (év/hó/nap) Időpont: 10.00
Helyszín : Hajdúszoboszló Város Polgármesteri Hivatal, 4200 Hajdúszoboszló,
Hősök tere 1.sz., főépület,földszinti tanácskozó terem
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 80.§ (2) bekezdésben meghatározott személyek
lehetnek jelen.
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/-2008-0148
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2009.08.28. 11.00
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2009.09.14.
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 bocsátásával kapcsolatos további információk:
A dokumentáció az ajánlatkérő nevében eljáró személynél munkanapokon
9.00-12.00 óráig (az ajánlattételi határidő lejártának napján 10 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 vagy telefaxon (52- 502-557) történő megküldése
az ajánlatkérő nevében eljáró részére. Az igénylés tartalmazza az igénylő cég
megnevezését, székhelyét (számla kiállítási címet) és postai megkérés esetén
postacímet, továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt.
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 (az ajánlattételi határidő lejártának napján 10 óráig). A személyes
igényléshez és leadáshoz előzetes időpont egyeztetés szükséges.



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:
Az adható pontszám valamennyi részszempont esetén: 0-10.
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:
A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra.
A legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a
legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra.
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.) Ajánlatkérő a hiánypótlást a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos
igazolások és nyilatkozatok, illetőleg az ajánlattételi felhívásban vagy a
dokumentációban az ajánlat részeként benyújtásra előírt egyéb iratok utólagos
csatolására, illetve hiányosságainak pótlására biztosítja.
2.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes
költség az ajánlattevőt terheli.
3.) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésében
foglaltakra vonatkozóan
4.) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-c)
pontjaira vonatkozóan, akkor is, ha az ajánlattevő nem kíván a Kbt. 71.§ (1) a)-c)
pontjaiban megjelölt személyeket igénybe venni.
5.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan a közbeszerzés értékének 10%-át nem meg
haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, aki/amely a Kbt. szerinti kizáró
okok hatálya alá tartozik (Kbt. 71.§ (3) bekezdés)
6.) Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti “más szervezetre”
való támaszkodása esetén kizárólag abban az esetben érvényes, amennyiben a
más szervezet által biztosított alkalmassági feltételhez a szükséges igazolásokat
eredetben vagy hiteles másolatban az ajánlatba becsatolja.
7.) Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, egy eredeti és
három másolati példányban, folyamatos lapszámozással, tartalomjegyzékkel, zárt,
roncsolás mentes jelzés nélküli csomagolásban “TÁMOP 3.1.4.-Hajdúszoboszló”
felirattal ellátva kell beadni.
8.) Ajánlathoz csatolni kell 60 napnál nem régebbi cégkivonatot, valamint jelen
eljárás vonatkozásában kötelezettségvállalásra jogosult(ak) meghatalmazását és
aláírási címpéldányát tartalmazó dokumentumot eredeti vagy egyszerű másolatban.
Egyéni vállalkozó esetén csatolni kell a vállalkozói igazolvány egyszerű másolatát.
9.) Az ajánlati dokumentáció részét képező szerződés tervezetet változatlan
szövegszerkezetben és tartalommal értelemszerűen kitöltve oldalanként szignálva
az ajánlathoz mellékelni kell.
10.) Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérő az ajánlatételi felhívást az
ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, illetve visszavonhatja.



11.) Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai szerint kell
eljárni.
12.) Az ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy az eredményhirdetéskor a második
legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza és kihirdesse az eljárás nyertesének
visszalépése esetére.
13.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a „TÁMOP
3.1.4./08/2-2008-0148” című pályázat utófinanszírozású, így az Ajánlatkérő érdekelt
a szolgáltatás ellenértékének ütemezett kifizetésében.
Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. § (2) bekezdésében
foglaltakra.
14.) Ajánlattevő köteles tájékozódni a Kbt. 55. § (3) bekezdésben foglaltakra
(munkavállalók védelmére, munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek). További
információk a részletes ajánlati dokumentációban.
15.) Ajánlattevő az alternatív ajánlatokat kizárja.
16.) Az ajánlattevő a dokumentáció részét képező Felolvasólapot nyomtatott nagy
betűkkel vagy géppel kitöltve köteles ajánlatához csatolni.
17.) Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérő az ajánlatételi felhívást az
ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, illetve visszavonhatja.
18.) Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a II.2.1) pontban
meghatározott értéknél magasabb megajánlás esetén bekövetkezhet a Kbt. 92. § c)
pontja szerint az eljárás eredménytelenné nyilvánítása.
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/07/29 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Matrix Audit Kft.
Postai cím: Iparkamara u. 8. fszt. 2.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Tóth Csaba
Telefon: 52/502-550
E-mail: matrixaudit@t-online.hu
Fax: 52/502-557
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Matrix Audit Kft.
Postai cím: Iparkamara u. 8. fszt. 2.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Tóth Csaba
Telefon: 52/502-550
E-mail: matrixaudit@t-online.hu
Fax: 52/502-557
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 képzési szolgáltatások beszerzése
1) A rész meghatározása
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának intézményei (2 tagóvoda, 3általános
iskola, 1 középiskola) részére a TÁMOP-3.1.4./08/2-2008-0148 program keretében
képzési szolgáltatások beszerzése
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80400000-8
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Továbbképzés a 2 tagóvoda esetében:
• Az IPR alkalmazását támogató módszertani képzés 15 fő
• Óvodai IPR alkalmazására felkészítő tantestületi képzés 12 fő
• A kompetenciafejlesztő óvodai oktatási programok alkalmazását támogató
módszertani képzés 15 fő
• Informatikai alapozó képzés 1fő
• változásmenedzsment, projektmenedzsment 2 fő
A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés 1 fő
Továbbképzés a 3 iskola számára:
• A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés 6
fő
• Az IPR alkalmazását támogató, tantestületi módszertani képzés 60 fő
• IPR alkalmazására, a hatékony együttnevelésre felkészítő tantestületi képzés 60
fő
• A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani
képzés 21 fő
• Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: új tanulásszervezési eljárások
alkalmazása 2x30 25 fő
• Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása 25 fő
• Kooperatív tanulás 25 fő
• Tanórai differenciálás heterogén csoportban 2 fő



• Kooperatív tanulás 15 fő
• Tanulás tanulása (tanulásmódszertan) 15 fő
• IKT oktatásban történő alkalmazását segítő képzés 24 fő
• IKT módszertani képzés nevelőtestületi 20 fő
• Menedzsment-képzés – új oktatásszervezési eljárások 6 fő
• Menedzsment-képzés: változásmenedzsment 6 fő
• Mérés-értékelési képzés 4 fő
Továbbképzés a középiskola számára:
• Menedzsment-képzés – új oktatásszervezési eljárások 2 fő
• Menedzsment-képzés: változásmenedzsment 2 fő
• IPR alkalmazására, a hatékony együttnevelésre felkészítő tantestületi 10 fő
• A kompetencia alapú oktatási programok alk. tám. módszertani képzés 6 fő
• Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása 26 fő
• kooperatív tanulás 7 fő
• Hatékony tanuló-megismerési technikák 20 fő
• IKT oktatásban történő alkalmazását segítő képzés 6 fő
• IKT módszertani felkészítő 7 fő
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 2010/08/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2 meghatározás szaktanácsadói szolgáltatások beszerzése
1) A rész meghatározása
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának intézményei ( 2 tagóvoda, 3 általános
iskola, 1 középiskola ) részére a TÁMOP-3.1.4./08/2-2008-0148 program keretében
szaktanácsadói szolgáltatások beszerzése
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79411000-8
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Szaktanácsadás a 2 tagóvoda részére:
• Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó 42 óra
• Folyamat-tanácsadói órák száma 84 óra
Szaktanácsadás a 3 általános iskola számára:
• IPR módszertani mentor-tanácsadó 60 óra
• Egyéb tanácsadói tevékenység 130 óra
• IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó 170 óra
• IKT mentor-szaktanácsadó 120 óra
• Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés) 288 óra



• Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó 182 óra
• IPR mentor 60 óra
• egyéb tanácsadói tevékenység 130 óra
Szaktanácsadás a középiskola számára:
• Egyéb tanácsadói tevékenység 60 óra
• IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó 40 óra
• IKT mentor-szaktanácsadó 40 óra
• Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés) 90 óra
• Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó 84 óra
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 2010/08/31 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------


