
7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez  
 
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 
 

1. Az ajánlatkérı neve és címe: 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata oktatási-nevelési intézményei részére hat 
feladat-ellátási helyen a TÁMOP -3.1.4./08/2/-2008-0148 program keretében 
pedagógus továbbképzés és szaktanácsadói szolgáltatások beszerzése  
 

I.  RÉSZ képzési szolgáltatások beszerzése 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának intézményei (2 tagóvoda, 
3általános iskola, 1 középiskola) részére a TÁMOP-3.1.4. program keretében  
Továbbképzés a 2 tagóvoda esetében: 
- Az IPR alkalmazását támogató módszertani képzés 12 fı 
- Óvodai IPR alkalmazására felkészítı tantestületi képzés 15 fı 
- A kompetenciafejlesztı óvodai oktatási programok alkalmazását támogató 
módszertani képzés 15 fı  
- Informatikai alapozó képzés 1fı 
- változásmenedzsment, projektmenedzsment 2 fı  
- A sajátos nevelési igényő (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítı 
képzés 1 fı 
- Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: választás alapján hatékony 
gyermek-megism.tech: 6 fı 
- Általános pedagógiai módszertani továbbképzés:differenciálás heterogén 
csoportban: 6 fı 
Továbbképzés a 3 iskola számára:  
• A sajátos nevelési igényő (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítı 
képzés 6 fı 
• Az IPR alkalmazását támogató, tantestületi módszertani képzés 60 fı 
• IPR alkalmazására, a hatékony együttnevelésre felkészítı tantestületi képzés 
60 fı  
• A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató 
módszertani képzés 21 fı  
- Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: új tanulásszervezési 
eljárások alkalmazása: 25 fı 
- Általános pedagógiai módszertani továbbképzés (tantestületi képzés): 25 fı 
• Kooperatív tanulás 22 fı  
• Tanórai differenciálás heterogén csoportban 2 fı 
• Kooperatív tanulás 15 fı 
• Tanulás tanulása (tanulásmódszertan) 15 fı 
• IKT oktatásban történı alkalmazását segítı képzés 24 fı 
• IKT módszertani képzés nevelıtestületi 20 fı 
• Menedzsment-képzés – új oktatásszervezési eljárások 6 fı  
• Menedzsment-képzés: változásmenedzsment 6 fı  



• Mérés-értékelési képzés 4 fı 
Továbbképzés a középiskola számára:  
• Menedzsment-képzés – új oktatásszervezési eljárások 2 fı  
• Menedzsment-képzés: változásmenedzsment 2 fı  
• IPR alkalmazására, a hatékony együttnevelésre felkészítı tantestületi 10 fı  
• A kompetencia alapú oktatási programok alk. tám. módszertani képzés 6 fı 
• Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása 26 fı 
• kooperatív tanulás 7 fı 
• Hatékony tanuló-megismerési technikák 20 fı 
• IKT oktatásban történı alkalmazását segítı képzés 7 fı 
A rendelkezésre álló anyagi fedezet: bruttó 23.612.200.- HUF 
 
II. Rész: szaktanácsadói szolgáltatások beszerzése 
Szaktanácsadás a 2 tagóvoda részére: 
• Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó 56 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 120 óra  
• IKT mentor-szaktanácsadó 120 óra 
• Intézményi folyamat-szaktanácsadó (intézményvezetés) 218 óra  
• Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó 196 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: bruttó 12 860 000,- HUF 
 

3. A választott eljárás fajtája: egyszerő tárgyalás nélküli 
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) 
pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti 
indokolás: 
c)∗ Az eredménytelen eljárást követıen indul-e új eljárás: - 
 

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetıség esetén részenként):  
 1. rész esetén egy 
 2. rész esetén egy 
  
6. a) Az érvényes ajánlatot tevık neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az 
összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti 
tartalmi eleme, illetıleg elemei (részajánlattételi lehetıség esetén részenként): 
 
 
I.rész:  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának intézményei (2 tagóvoda, 3általános 

iskola, 1 középiskola) részére a TÁMOP-3.1.4. program keretében képzési 
szolgáltatások beszerzése 



 
1. Ajánlattevı neve:  Suliszerviz Oktatási és Szakértı Iroda Kft. 

Ajánlattevı címe:  4024 Debrecen, Kossuth u. 42 
 
Bírálati résszempontok szerinti ajánlati elemek: 
Ajánlati ár (bruttó):     23.462.000.-Ft 
Helyben történı képzések száma:   20 db 
Késedelmi kötbér (Ft/nap) min: 50.000 Ft/nap 300.000 Ft/nap  
Meghiúsulási kötbér (max: ajánlati ár 5%-a)  5%(1.173.100.-Ft)  
 

II.rész: Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának intézményei ( 2 tagóvoda, 3 általános 
iskola, 1 középiskola ) részére a TÁMOP-3.1.4. program keretében 
szaktanácsadói szolgáltatások beszerzése 

 
1. Ajánlattevı neve:  Suliszerviz Oktatási és Szakértı Iroda Kft. 

Ajánlattevı címe:  4024 Debrecen, Kossuth u. 42 
 
Bírálati résszempontok szerinti ajánlati elemek: 
Ajánlati ár (bruttó):     12.850.200.-Ft 
Késedelmi kötbér (Ft/nap) min: 50.000 Ft/nap 300.000 Ft/nap   

 
b)**  Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következı táblázatba foglalva 

(részajánlattételi lehetıség esetén részenként): 

I. rész esetén: 

     Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok  Suliszerviz Kft. 
  

 részszempontjai 
(adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár (bruttó) Ft.  1 10,00 10,00 

 Helyben történı képzések 
száma  

2 10,00 20,00 

 Késedelmi kötbér(Ft/nap) 1 10,00 10,00 

 Meghiúsulási kötbér 1 10,00 10,00 

 A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

   50,00 

 

 

 

 

 



II. rész esetén: 

     Az ajánlattevı neve: 

 Az elbírálás A részszempontok  Suliszerviz Kft. 
  

 részszempontjai 
(adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár (bruttó) Ft.   1  10,00 10,00  

 Késedelmi kötbér(Ft/nap)  1  10,00 10,00  

 A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevınként: 

    20,00 

 

(A táblázatnak az ajánlattevık nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi 
elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

c)** Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása:  
  1-10 
d)** Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 

(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

 
   

A bírálati szempontok kiegészítéseként ajánlatkérı közli, hogy az adható 
 pontszám valamennyi részszempont esetén 1-10.  

Az értékelés minden részszempont vonatkozásában a Közbeszerzések 
Tanácsának 2/2004 számú módosított ajánlásának (KÉ 2008. évi 139. szám, 2008. 
november 28.) III. A. 1 b) pontja szerinti arányosítás módszerével történik. 
 
A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül 
kiszámításra. A legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja. A következı 
ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történı arányosítással kerülnek 
kiszámításra 

 
 Az így kapott pontszámok súlyszámmal való szorzása adja meg a részszempontra 
 adható súlyozott pontszámot. 

 
7. Az érvénytelen ajánlatot tevık neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
 
8.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevı neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 
és ajánlata kiválasztásának indokai: 
  
I. rész esetén: 

 Ajánlattevı neve:  Suliszerviz Oktatási és Szakértı Iroda Kft. 
   Ajánlattevı címe:  4024 Debrecen, Kossuth u. 42 
   Az ellenszolgáltatás összege: 23.462.000.-Ft 
   Összességében legelınyösebb ajánlatot tette. 
 
 



II. része esetén: 
Ajánlattevı neve:  Suliszerviz Oktatási és Szakértı Iroda Kft. 

   Ajánlattevı címe:  4024 Debrecen, Kossuth u. 42 
   Az ellenszolgáltatás összege: nettó 12.850.200.-Ft 
   Összességében legelınyösebb ajánlatot tette. 
 

b)* A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  
9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt 
benyújtotta-e? nem 
 b)* A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı a kizáró okok igazolására 
szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? 
10.* A szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, 
amelyben az alvállalkozó/k közremőködik/közremőködnek: 
 a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában: 
 b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában: 
11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevı a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meg nem haladó mértékben szerzıdést köthet: 
 a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában: pedagógus-továbbképzés, szaktanácsadás 
 b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában: 
12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése:  
13. a) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdınapja: 2009.11.18. 
      b) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 2009.12.02. 
14.* Egyéb információk: 
15.* Hivatkozás az elızetes összesített tájékoztatóra, illetıleg az idıszakos elızetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: 
16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetıleg meghirdetı hirdetményre és 
közzétételének/megküldésének napja:  22160/2009 2009.10.30.  
17. Az eredményhirdetés idıpontja:   2009.11.17. 
18. Az összegezés elkészítésének idıpontja:  2009.11.17. 
19.* Az összegezés javításának indoka: 


