ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000394842019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Képzések EFOP projektek keretében

Ajánlatkérő
neve:

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Ajánlattételi felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Postai cím:

PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.

Város:

HARKÁNY

HU231

NUTS-kód:

E-mail:

Postai irányítószám:

Albrecht

Kapcsolattartó személy:
albrecht.ferenc@harkany.hu

Telefon:

EKRSZ_
98217353

Nemzeti azonosítószám

7815

Ország:

Magyarország

Ferenc
+36 72480100

Fax:

+36 72480518

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.harkany.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.harkany.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:

EKR000394842019

Regionális/helyi szintű

2020.03.31 08:19:31

I.4) Fő tevékenység
Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
Szolgáltatás megrendelés

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:

Képzések EFOP projektek keretében

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
EFOP-1.2.11-16-2017-00035, EFOP-3.7.3-16-2017-00233, valamint EFOP-1.5.3-16-2017-00049 azonosítószámú projekt keretében
felnőttképzési és tréning szolgáltatások ellátása az alábbi 6 részben: I. Nyelvtanfolyamok I., II. Tanfolyamok, III. Tréningek, IV.
Nyelvtanfolyamok II., V. Közúti járművezetői képzés, VI. Képzések. 1.rész: Angol nyelv kezdő Angol nyelv haladó 2.rész: Vállalkozóvá
válást segítő kompetenciák fejlesztése Munkavállalói készség és kompetenciafejlesztés Turisztikai továbbképzés Egészségmegőrzés a
munka világában Számítógépes ismeretek - haladó - Photoshop Számítógépes ismeretek - haladó - videószerkesztés Számítógépes
ismeretek - haladó - Excel Számítógépes ismeretek haladó - weboldalszerkesztés Számítógépes ismeretek haladó Corel Draw 3.rész:
Vállalkozói ismeretek Digitális készségfejlesztés Munkavállalói készség és kompetenciafejlesztés Álláskeresési technikák 4.rész:
Horvát nyelv, kezdő Horvát nyelv, haladó Német nyelv, kezdő Német nyelv, haladó 5.rész: "C" kategóriás jogosítvány - Tehergépkocsi
vezetői engedély "D" kategóriás jogosítvány (autóbusz) "C" + "D" kategóriás jogosítvány "C" + "E" kategóriás jogosítvány 6.rész:
Munkavállalói készség és kompetenciafejlesztés Konfliktuskezelés és motiváció A vállalkozóvá válást segítő készségek és
kompetenciák fejlesztése Első lépések a digitális világba - IKER 1 szintű képzés Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER
2 szintű képzés -Motorfűrész kezelő - OKJ 21 623 02 Építő és anyagmozgató gép kezelője - OKJ 32 582 02 (targoncavezető
szakmairány) Építő és anyagmozgató gép kezelője OKJ 32 582 02 (földmunka,-, rakodó- és szállító gép kezelő szakmairány) Építő és
anyagmozgató gép kezelője OKJ 32 582 02 (emelőgépkezelő (kivéve targonca) Intézménytakarító OKJ 31 853 05 Parkgondozó OKJ 21
622 02 Vezetési és irányítási készségek és kompetenciák elsajátítása és fejlesztése Adatvédelmi felelős/ tisztviselő képzés A képzések
időbeli ütemezése folyamatos egyeztetést igényel a projekt vezetőségével, valamint szakmai megvalósítóival. A vizsgák időpontja nem
lépheti túl a projekt megvalósítási időszakát. A képzések lebonyolításához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása. Képzések
díja minden esetben tartalmazza a -tananyagok, tankönyvek árát, -a vizsga és vizsgáztatási díjakat, -a szervezési és koordinátori
díjakat, - szükség esetén a kötelező munkavédelmi ruházatot, -gyakorlati oktatáshoz szükséges eszközöket, nyersanyagot, gépeket és
üzemanyagot, - amely képzés esetében indokolt, a szükséges foglalkoztatás egészségügyi alkalmassági vizsgálatok és kötelező oltások,
vérvétel stb. díját. Ajánlattevő ajánlatkérő székhelyén (Harkány Város) heti egyszeri alkalommal 2 órás időtartamban konzultációs
lehetőséget köteles biztosítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:

vagy napban:

600

vagy a teljesítés határideje:

Harkány

II.1.7) Részekre bontás
Igen

Részajánlat tételre lehetőség van
Ajánlatok benyújthatók
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
80500000-9

80580000-3
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1 - Nyelvtanfolyamok I.

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód(ok):
HU231 Baranya

Harkány

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész: Nyelvtanfolyamok I. EFOP-3.7.3-16-2017-00233 keretében Képzések és tervezett létszám (fő): Angol nyelv kezdő - 15 Angol
nyelv haladó - 15 A képzések időbeli ütemezése folyamatos egyeztetést igényel a projekt vezetőségével, valamint szakmai
megvalósítóival. A vizsgák időpontja nem lépheti túl a projekt megvalósítási időszakát. A képzések lebonyolításához szükséges tárgyi
és személyi feltételek biztosítása. . Képzések díja minden esetben tartalmazza a - tananyagok, tankönyvek árát, -a vizsga és
vizsgáztatási díjakat, -a szervezési és koordinátori díjakat, -szükség esetén a kötelező munkavédelmi ruházatot, -gyakorlati oktatáshoz
szükséges eszközöket, nyersanyagot, gépeket és üzemanyagot, -amely képzés esetében indokolt, a szükséges foglalkoztatás
egészségügyi alkalmassági vizsgálatok és kötelező oltások, vérvétel stb. díját. Ajánlattevő Ajánlatkérő székhelyén (Harkány) heti
egyszeri alkalommal 2 órás időtartamban konzultációs lehetőséget köteles biztosítani. Oktatás, eszköz és anyagszükséglet, vizsgadíjak
az árban értendőek. Helyszín biztosított. A feladatok részletes meghatározása a Közbeszerzési Dokumentumban rögzítettek szerint
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2. AF III.1.3) M.2./ pontjában meghat szakember alkalm min.követelményként
előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész
hónapban (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap)

Költség szempont:
Ár szempont:

10

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)

90

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
Napokban kifejezett időtartam:

300

Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

EKR000394842019

Nem

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Igen

EFOP-3.7.3-16-2017-00233

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ:

Értékelés:0-10 pont Ár:fordított,a minőségi részszempont:egyenes arányosítás. Szakmai önéletrajz és nyilatkozat benyújtása az
ajánlatban a Felolvasólapon tett megajánlása alátámasztására a minőségi részszempont tekintetében.Ha AT fenti dok-okat az
ajánlattételi határidőig ajánlatában nem csatolja, és a szakembert egyéb módon sem nevezi meg, az ajánlata Kbt.73.§(1)bek e) pontja
alapján érvénytelen.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

2 - Tanfolyamok

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
80500000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód(ok):
HU231 Baranya

Harkány

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. rész: Tanfolyamok EFOP-3.7.3-16-2017-00233 keretében Képzések és tervezett létszám (fő): Vállalkozóvá válást segítő
kompetenciák fejlesztése - 40 Munkavállalói készség és kompetenciafejlesztés - 40 Turisztikai továbbképzés - 40 Egészségmegőrzés a
munka világában - 40 Számítógépes ismeretek - haladó - Photoshop - 20 Számítógépes ismeretek - haladó - videószerkesztés - 20
Számítógépes ismeretek - haladó - Excel - 20 Számítógépes ismeretek haladó - weboldalszerkesztés - 20 Számítógépes ismeretek
haladó Corel Draw - 20 A képzések időbeli ütemezése folyamatos egyeztetést igényel a projekt vezetőségével, valamint szakmai
megvalósítóival. A vizsgák időpontja nem lépheti túl a projekt megvalósítási időszakát. A képzések lebonyolításához szükséges tárgyi
és személyi feltételek biztosítása. Képzések díja minden esetben tartalmazza a - tananyagok, tankönyvek árát, -a vizsga és
vizsgáztatási díjakat, -a szervezési és koordinátori díjakat, - szükség esetén a kötelező munkavédelmi ruházatot, -gyakorlati oktatáshoz
szükséges eszközöket, nyersanyagot, gépeket és üzemanyagot, -amely képzés esetében indokolt, a szükséges foglalkoztatás
egészségügyi alkalmassági vizsgálatok és kötelező oltások, vérvétel stb. díját. Ajánlattevő Ajánlatkérő székhelyén (Harkány) heti
egyszeri alkalommal 2 órás időtartamban konzultációs lehetőséget köteles biztosítani. Oktatás, eszköz és anyagszükséglet, vizsgadíjak,
program (szoftver) az árban értendőek. Helyszín biztosított. Számítógép biztosított. A feladatok részletes meghatározása a
Közbeszerzési Dokumentumban rögzítettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2. AF III.1.3) M.2./ pontjában meghat szakember alkalm min.követelményként
előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész
hónapban (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

10

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)

90

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési

EKR000394842019

rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
300

Napokban kifejezett időtartam:
Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

EFOP-3.7.3-16-2017-00233

II.2.13) További információ:
Értékelés:0-10 pont Ár:fordított,a minőségi részszempont:egyenes arányosítás. Szakmai önéletrajz és nyilatkozat benyújtása az
ajánlatban a Felolvasólapon tett megajánlása alátámasztására a minőségi részszempont tekintetében.Ha AT fenti dok-okat az
ajánlattételi határidőig ajánlatában nem csatolja, és a szakembert egyéb módon sem nevezi meg, az ajánlata Kbt.73.§(1)bek e) pontja
alapján érvénytelen.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

3 - Tréningek

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
80500000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód(ok):
HU231 Baranya

A teljesítés helye:

Harkány

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
III. Tréningek EFOP-1.2.11-16-2017-00035 keretében Képzések és tervezett létszám (fő) Vállalkozói ismeretek - 25 Digitális
készségfejlesztés - 25 Munkavállalói készség és kompetenciafejlesztés - 25 Álláskeresési technikák - 25 A képzések időbeli ütemezése
folyamatos egyeztetést igényel a projekt vezetőségével, valamint szakmai megvalósítóival. A vizsgák időpontja nem lépheti túl a
projekt megvalósítási időszakát. A képzések lebonyolításához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása. Képzések díja minden
esetben tartalmazza a -tananyagok, tankönyvek árát, -a vizsga és vizsgáztatási díjakat, -a szervezési és koordinátori díjakat, - szükség
esetén a kötelező munkavédelmi ruházatot, -gyakorlati oktatáshoz szükséges eszközöket, nyersanyagot, gépeket és üzemanyagot, amely képzés esetében indokolt, a szükséges foglalkoztatás egészségügyi alkalmassági vizsgálatok és kötelező oltások, vérvétel stb.
díját. Ajánlattevő Ajánlatkérő székhelyén (Harkány) heti egyszeri alkalommal 2 órás időtartamban konzultációs lehetőséget köteles
biztosítani. Oktatás, eszköz és anyagszükséglet, vizsgadíjak az árban értendőek. Helyszín biztosított. A feladatok részletes
meghatározása a Közbeszerzési Dokumentumban rögzítettek szerint.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2. AF III.1.3) M.2./ pontjában meghat szakember alkalm min.követelményként
előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész
hónapban (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap)

Költség szempont:
Ár szempont:

10

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)

90

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
600

Napokban kifejezett időtartam:
Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

EFOP-1.2.11-16-2017-00035

II.2.13) További információ:
Értékelés:0-10 pont Ár:fordított,a minőségi részszempont:egyenes arányosítás. Szakmai önéletrajz és nyilatkozat benyújtása az
ajánlatban a Felolvasólapon tett megajánlása alátámasztására a minőségi részszempont tekintetében.Ha AT fenti dok-okat az
ajánlattételi határidőig ajánlatában nem csatolja, és a szakembert egyéb módon sem nevezi meg, az ajánlata Kbt.73.§(1)bek e) pontja
alapján érvénytelen.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

EKR000394842019

4 - Nyelvtanfolyamok II.

Fő CPV-kód(ok):
80500000-9

80580000-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód(ok):
HU231 Baranya

Harkány

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
IV. Nyelvtanfolyamok II. EFOP-1.5.3-16-2017-00049 keretében Képzések és tervezett létszám (fő) Horvát nyelv, kezdő - 15 Horvát
nyelv, haladó - 15 Német nyelv, kezdő - 15 Német nyelv, haladó - 15 A képzések időbeli ütemezése folyamatos egyeztetést igényel a
projekt vezetőségével, valamint szakmai megvalósítóival. A vizsgák időpontja nem lépheti túl a projekt megvalósítási időszakát. A
képzések lebonyolításához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása. Képzések díja minden esetben tartalmazza a tananyagok, tankönyvek árát, -a vizsga és vizsgáztatási díjakat, -a szervezési és koordinátori díjakat, - szükség esetén a kötelező
munkavédelmi ruházatot, -gyakorlati oktatáshoz szükséges eszközöket, nyersanyagot, gépeket és üzemanyagot, -amely képzés
esetében indokolt, a szükséges foglalkoztatás egészségügyi alkalmassági vizsgálatok és kötelező oltások, vérvétel stb. díját.
Ajánlattevő Ajánlatkérő székhelyén (Harkány) heti egyszeri alkalommal 2 órás időtartamban konzultációs lehetőséget köteles
biztosítani. Oktatás, eszköz és anyagszükséglet, vizsgadíjak az árban értendőek. Helyszín biztosított. A feladatok részletes
meghatározása a Közbeszerzési Dokumentumban rögzítettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2. AF III.1.3) M.2./ pontjában meghat szakember alkalm min.követelményként
előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész
hónapban (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

10

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)

90

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
Napokban kifejezett időtartam:

150

Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

EKR000394842019

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

EFOP-1.5.3-16-2017-00049

II.2.13) További információ:
Értékelés:0-10 pont Ár:fordított,a minőségi részszempont:egyenes arányosítás. Szakmai önéletrajz és nyilatkozat benyújtása az
ajánlatban a Felolvasólapon tett megajánlása alátámasztására a minőségi részszempont tekintetében.Ha AT fenti dok-okat az
ajánlattételi határidőig ajánlatában nem csatolja, és a szakembert egyéb módon sem nevezi meg, az ajánlata Kbt.73.§(1)bek e) pontja
alapján érvénytelen.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

5 - Közúti járművezetői képzés

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
80411000-8

80411100-9

80411200-0

80500000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód(ok):
HU231 Baranya

Harkány

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
V. Közúti járművezetői képzés EFOP-1.5.3-16-2017-00049 keretében Képzések és tervezett létszám (fő) "C" kategóriás jogosítvány Tehergépkocsi vezetői engedély - 3 "D" kategóriás jogosítvány (autóbusz) - 2 "C" + "D" kategóriás jogosítvány - 10 "C" + "E"
kategóriás jogosítvány - 5 A képzések időbeli ütemezése folyamatos egyeztetést igényel a projekt vezetőségével, valamint szakmai
megvalósítóival. A vizsgák időpontja nem lépheti túl a projekt megvalósítási időszakát. A képzések lebonyolításához szükséges tárgyi
és személyi feltételek biztosítása. Képzések díja minden esetben tartalmazza a -tananyagok, tankönyvek árát, -a vizsga és vizsgáztatási
díjakat, -a szervezési és koordinátori díjakat, -szükség esetén a kötelező munkavédelmi ruházatot, -gyakorlati oktatáshoz szükséges
eszközöket, nyersanyagot, gépeket és üzemanyagot, -amely képzés esetében indokolt, a szükséges foglalkoztatás egészségügyi
alkalmassági vizsgálatok és kötelező oltások, vérvétel stb. díját. Ajánlattevő Ajánlatkérő székhelyén (Harkány) heti egyszeri
alkalommal 2 órás időtartamban konzultációs lehetőséget köteles biztosítani. Oktatás, eszköz és anyagszükséglet, vizsgadíjak az árban
értendőek. Helyszín biztosított. A feladatok részletes meghatározása a Közbeszerzési Dokumentumban rögzítettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:
Megnevezés

EKR000394842019

Igen
Súlyszám / Jelentőség

2. AF III.1.3) M.2./ pontjában meghat szakember alkalm min.követelményként
előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész
hónapban (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

10

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)

90

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
150

Napokban kifejezett időtartam:
Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

EFOP-1.5.3-16-2017-00049

II.2.13) További információ:
Értékelés:0-10 pont Ár:fordított,a minőségi részszempont:egyenes arányosítás. Szakmai önéletrajz és nyilatkozat benyújtása az
ajánlatban a Felolvasólapon tett megajánlása alátámasztására a minőségi részszempont tekintetében.Ha AT fenti dok-okat az
ajánlattételi határidőig ajánlatában nem csatolja, és a szakembert egyéb módon sem nevezi meg, az ajánlata Kbt.73.§(1)bek e) pontja
alapján érvénytelen.

II.2.1) Rész száma, elnevezése:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok):
80500000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód(ok):

EKR000394842019

6 - Képzések

HU231 Baranya

Harkány

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
VI. Képzések EFOP-1.5.3-16-2017-00049 keretében Képzések és tervezett létszám (fő): Munkavállalói készség és
kompetenciafejlesztés - 25 Konfliktuskezelés és motiváció -25 A vállalkozóvá válást segítő készségek és kompetenciák fejlesztése - 25
Első lépések a digitális világba - IKER 1 szintű képzés - 25 Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2 szintű képzés - 25
Motorfűrész kezelő - OKJ 21 623 02 - 10 Építő és anyagmozgató gép kezelője - OKJ 32 582 02 (targoncavezető szakmairány) - 10 Építő
és anyagmozgató gép kezelője OKJ 32 582 02 (földmunka,-, rakodó- és szállító gép kezelő szakmairány) - 10 Építő és anyagmozgató
gép kezelője OKJ 32 582 02 (emelőgépkezelő (kivéve targonca) - 10 Intézménytakarító OKJ 31 853 05 - 10 Parkgondozó OKJ 21 622 02
- 10 Vezetési és irányítási készségek és kompetenciák elsajátítása és fejlesztése - 15 Adatvédelmi felelős/ tisztviselő képzés - 10 A
képzések időbeli ütemezése folyamatos egyeztetést igényel a projekt vezetőségével, valamint szakmai megvalósítóival. A vizsgák
időpontja nem lépheti túl a projekt megvalósítási időszakát. A képzések lebonyolításához szükséges tárgyi és személyi feltételek
biztosítása. Képzések díja minden esetben tartalmazza a -tananyagok, tankönyvek árát, -a vizsga és vizsgáztatási díjakat, -a szervezési
és koordinátori díjakat, - szükség estén a kötelező munkavédelmi ruházatot, -gyakorlati oktatáshoz szükséges eszközöket,
nyersanyagot, gépeket és üzemanyagot, -amely képzés esetében indokolt, a szükséges foglalkoztatás egészségügyi alkalmassági
vizsgálatok és kötelező oltások, vérvétel stb. díját. Ajánlattevő Ajánlatkérő székhelyén (Harkány) heti egyszeri alkalommal 2 órás
időtartamban konzultációs lehetőséget köteles biztosítani. Oktatás, eszköz és anyagszükséglet, vizsgadíjak az árban értendőek.
Helyszín biztosított. A feladatok részletes meghatározása a Közbeszerzési Dokumentumban rögzítettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

2. AF III.1.3) M.2./ pontjában meghat szakember alkalm min.követelményként
előírt szakmai tapasztalatot meghaladó többlet szakmai tapasztalata egész
hónapban (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap)

Költség szempont:
Ár szempont:

10

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)

90

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
Napokban kifejezett időtartam:

150

Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:
A szerződés meghosszabbítható

Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:

EKR000394842019

Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

EFOP-1.5.3-16-2017-00049

II.2.13) További információ:
Értékelés:0-10 pont Ár:fordított,a minőségi részszempont:egyenes arányosítás. Szakmai önéletrajz és nyilatkozat benyújtása az
ajánlatban a Felolvasólapon tett megajánlása alátámasztására a minőségi részszempont tekintetében.Ha AT fenti dok-okat az
ajánlattételi határidőig ajánlatában nem csatolja, és a szakembert egyéb módon sem nevezi meg, az ajánlata Kbt.73.§(1)bek e)
pontjaalapján érvénytelen.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös Ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike
fennáll. Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,
akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az eljárás során következik be. [Kbt. 74.§ (1) bekezdése b) pont]
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §
(1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Az Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdés alapján az ajánlatában továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá nyilatkoznia kell arról
, hogy az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja pontjában
meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) alpontja szerinti kizáró ok hiányát a „
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról” szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint köteles igazolni. A 321/
2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10.§
g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem
alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha bármely gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. §-a
szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat, figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bekezdés rendelkezéseire. A kizáró okok hiányát, valamint az
alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz való hozzáférés és a gazdasági szereplők által ezen adatbázisok elérhetőségének
feltüntetése vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-a irányadó. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az
ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó
nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés rendelkezése alapján a kizáró okokra
és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (
felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig
- az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő a kizáró okok vizsgálatát a
Kbt. 64. § rendelkezéseire is figyelemmel végzi. Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét:A Kbt. 69. § (11a) bekezdés
rendelkezése alkalmazandó. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás
benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus
úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri
figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az
adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben
megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös ajánlattevőket), ha nem rendelkezik ( vagy együttesen nem
rendelkeznek): SZ.1./ 1., 2., 3., 4., 6. részek tekintetében: a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt
felnőttképzési engedéllyel. 5. rész tekintetében: a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt közlekedési hatóság
által kiadott "C", "D", "E" kategóriákra vonatkozó képzési engedéllyel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
SZ.1./ A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő
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(közös ajánlattevő) az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani az 1., 2., 3., 4., 6. részek tekintetében a felnőttképzési
engedély, míg az 5. rész tekintetében a közlekedési hatóság által kiadott képzési engedély másolatát. [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont;
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pont]. Alkalmazandó még a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdésében írtak. Közös
ajánlattétel esetén a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az
együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére
tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó. Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők
figyelmét: A Kbt. 69. § (11a) bekezdés rendelkezései alkalmazandóak. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok
fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő
részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a
gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az
ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban
benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely
közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
P.1./ Az összes számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé
számított egy éves időtartamban az eljárást megindító felhívás megküldésének napján létező vagy a vizsgált időszakban megszüntetett
valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, az eljárást megindító felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat a
fizetőképesség megítélésére az alábbi kötelező tartalommal attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak: Pénzforgalmi jelzőszáma, A számlavezetés kezdete, volt-e azon a
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott, 30 napot meghaladó sorba
állítás az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 1 éven belül [Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 19. § (1) bekezdés a) pont].
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
Valamennyi rész tekintetében: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha P.1./ az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé
számított egy éves időtartamban az eljárást megindító felhívás megküldésének napján létező vagy a vizsgált időszakban megszüntetett
bármelyik pénzforgalmi számláján harminc napot meghaladó sorban állás volt. Ajánlatkérő a „sorban állás” kitétel alatt a 2009. évi
LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.”
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Minden rész tekintetében: AT-k által az ajánlatban benyújtandó igazolások:Az ajánlattevők a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot –
ide nem értve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését – a Dokumentációban meghatározott tartalmú, Kbt. 67. §
(2) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtásával igazolhatják, figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bek. rendelkezéseire. Felhívjuk a t.
Gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a nyilatkozat benyújtása az Ajánlattevő, Közös Ajánlatevő, illetve az alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplő részéről külön-külön követelmény. Kizárólag az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bek.
alapján felhívott, az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (
6) bekezdése alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség
körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások: Minden rész tekintetében: M.1/ az
ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 6 éven belül szerződésszerűen teljesített, de maximum 9 éven belül
megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgykörében teljesített munkáit ismertető, cégszerűen aláírt nyilatkozatot vagy igazolást,
amelynek tartalmaznia kell legalább: — a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, — a szolgáltatás tárgyát, leírását, — a saját
teljesítés tárgyát és rövid leírását, abban az esetben, ha a referenciaigazolás több kötelezett teljesítésről szól (amennyiben a
referenciát projekttársaság teljesítette a referenciát igazolónak a Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján szükséges eljárnia), — a teljesítés
idejét (időszaka), — a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, — arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3)
bekezdés a) pont] Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét: A Kbt. 69. § (11a) bekezdés rendelkezései alkalmazandóak.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági
szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban
az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott
igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi
igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. M/2. nyilatkozatát
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) felelősöknek a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; [Kbt. 65. § (1) bekezdés b ) pont; 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (3)bek b)
pont] A szakember bemutatása során a képzettséget és gyakorlatot alátámasztó, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó
önéletrajza, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre
állási nyilatkozata csatolandó. AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt.65 § (7), (9) és (11)bek szerinti bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet.A Kbt. 65. § (10) bek szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.A
Kbt. 69. (11a)bek rendelkezései alkalmazandók.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem
rendelkeznek): 1. rész: M.1./ az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 6 éven belül szerződésszerűen teljesített, de
maximum 9 éven belül megkezdett felnőttképzés lebonyolítására vonatkozó referenciával, referenciákkal ahol a képzésben
résztvevőknek a létszáma elérte vagy meghaladta a 15 főt M.2./ legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi és/vagy főiskolai) végzettséggel
rendelkező szakemberrel, aki legalább 24 hónap idegennyelvi felnőttképzési tapasztalattal rendelkezik 2. rész: M.1./ az ajánlattételi
felhívás megküldésétől visszafelé számított 6 éven belül szerződésszerűen teljesített, de maximum 9 éven belül megkezdett

EKR000394842019

felnőttképzés lebonyolítására vonatkozó referenciával, referenciákkal ahol a képzésben résztvevőknek a létszáma elérte vagy
meghaladta a 100 főt M.2./ legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi és/vagy főiskolai) végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább
24 hónap felnőttképzési tapasztalattal rendelkezik 3. rész: M.1./ az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 6 éven
belül szerződésszerűen teljesített, de maximum 9 éven belül megkezdett felnőttképzés lebonyolítására vonatkozó referenciával,
referenciákkal ahol a képzésben résztvevőknek a létszáma elérte vagy meghaladta a 50 főt M.2./ legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi és/
vagy főiskolai) végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 24 hónap felnőttképzési tapasztalattal rendelkezik 4. rész: M.1./
az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 6 éven belül szerződésszerűen teljesített, de maximum 9 éven belül
megkezdett felnőttképzés lebonyolítására vonatkozó referenciával, referenciákkal ahol a képzésben résztvevőknek a létszáma elérte
vagy meghaladta a 30 főt M.2./ legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi és/vagy főiskolai) végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki
legalább 24 hónap idegennyelvi felnőttképzési tapasztalattal rendelkezik 5. rész: M.1./ az ajánlattételi felhívás megküldésétől
visszafelé számított 6 éven belül szerződésszerűen teljesített, de maximum 9 éven belül megkezdett közúti járművezető képzésére
vonatkozó referenciával, referenciákkal ahol a képzésben résztvevőknek a létszáma elérte vagy meghaladta a 10 főt M.2./ legalább 1
fő szakemberrel, aki a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 17. § .szerinti közúti járművezetői szakoktatói engedéllyel és érvényes közúti
járművezetői szakoktatói igazolvánnyal rendelkező, névjegyzékbe vett személy, és legalább 24 hónap közúti járművezető képzési
tapasztalattal rendelkezik. 6. rész: M.1./ az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 6 éven belül szerződésszerűen
teljesített, de maximum 9 éven belül megkezdett felnőttképzés lebonyolítására vonatkozó referenciával, referenciákkal ahol a
képzésben résztvevőknek a létszáma elérte vagy meghaladta a 120 főt M.2./ legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi és/vagy főiskolai)
végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 24 hónap felnőttképzési tapasztalattal rendelkezik Az M.1./ pontokban előírt
alkalmassági követelmény több szerződéssel teljesíthető. Ajánlatkérő szerződésszerű részteljesítést is elfogad. Egy megfelelő tartalmú
referencia több rész vonatkozásában is benyújtható az alkalmasság igazolására. Az M.2./ pontban előírt alkalmassági igazolások
körében egy szakember több rész tekintetében is megajánlható, amennyiben az előírt alkalmassági követelményt teljesíti.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Minden rész esetében: A kötbér alapja: az adott képzési feladathoz tartozó vállalkozási díj nettó értéke. Késedelmi kötbér: 1%/nap,
max 15% Meghiúsulási kötbér: 15%
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Minden rész tekintetében: AK előleget nem biztosít. A vállalkozási díj az igazolt szerződésszerű teljesítést követően a Kbt. 135. § (1 ) és
(5) – (6) bekezdésében és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint 30 napon belül, számla ellenében, a EFOP-1.2.11-162017-00035, EFOP-3.7.3-16-2017-00233, valamint EFOP-1.5.3-16-2017-00049 azonosítószámú projektek terhére, utófinanszírozás
keretében átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre az alábbiak szerint: Vállalkozó képzéstípusonként 1 db számlát nyújthat be:
Esedékessége: A képzésekhez kapcsolódó vizsgák lefolytatását követő napon. Összege: a az adott képzésre eső vállalkozási díj 100%-a.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. Lásd részletesen Közbeszerzési Dokumentumban

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

Innovációs partnerség

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
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Nem

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
(KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2019.05.03

10:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

30

Mikortól indul az ajánlati kötöttség:
IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2019.05.03

12:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk
1.AK a Közb- Dok-okat az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé. 2.A kieg. táj nyújtására a Kbt.56.§(1)-(5) és (7)
bek-eiben, a Kbt.114.§(6)bek-ben, valamint a közb. dok-ban foglaltak az irányadók. AK jelen elj-ban helyszíni bej-t és konzultációt
nem tart. 3.Ajánlatok benyújtása:Az ajánlatoknak az aj.tételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan
beérkeznie. 4.Az ajánlat formai feltételei:Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie.Az
elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. 5.AT az EKR-ben
elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni:Felolvasólapot, Kbt. 62.§(1)bek k) pont kb) alpont és 66.§(2)
bek. szerinti nyil-ot, vált bej elj nyil-ot. 6.Nyilatkozatok:AT-nek, valamennyi közös AT-nek az ajánlatában csatolt nyil-ában meg
kell jelölnie: c) Kbt. 66. § (6) bek a) pont; d) Kbt. 66§(6)bek b) pont; e) Kbt.65.§(7)bek. AT vagy közös AT számára–amennyiben
alvállalkozó vagy alkalm ig-ában részt vevő szervezet bevonására nem kerül sor–a Kbt.66.§(6)bek a)-b) pontja és/ vagy a Kbt. 65.§
(7)bek tekintetében nemleges tartalmú nyil benyújtása kötelező. 7.Nyilatkozatok II.:AT-nek (közös AT-nek) továbbá nyil-nia/
csatolnia kell: a)a 321/2015.(X.30.)Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.)17.§ (2)bek alapján,figyelemmel a Kbt.67§(4)bek
rendelkezéseire; b)AT–amennyiben cégnek minősül – csatolja cégszerűen aláírt arra vonatkozó nyil-át, hogy vált.bej-i eljárás
van-e folyamatban, c)AT–amennyiben az előírt alkalm-i köv. igazolása során erre támaszkodik - csatolja a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerz-es vagy előszerz-ben vállalt köt.vállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja,
hogy a szerz. teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerz. telj-ének időtartama alatt a Kbt.65.§(7)bek
szerinti esetben) 8.Igazolások:Az ajánlatnak az aláírási jogosult ellenőrzése céljából-az elektronikusan kitöltendő körén kívül eső
dokumentumok tekintetében-tartalmaznia kell az AT,valamennyi közös AT esetében az alábbi iratokat:-ajánlatban szereplő
bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy aláírási-mintája,-a cégkivonatban nem szereplő köt.vállalók
cégj-re jogosult személytől származó,ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos
meghatalmazását,a meghatalmazott aláírásával,teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.-amennyiben a cégkivonat szerint
cégügyében el nem bírált mód van foly-ban a von. vált.bej-i kérelem egyszerű másolata.Elektronikus feladás esetén az ehhez
kapcsolódó dok-ok nem hitelesített másolata is. 9.Minősített AT-k:Kr. 30.§(3)-(4)bek alapján III.1.1) SZ.1/ és III.1.3) M.1., M. 2/
pont. 10.Üzleti titok:a Kbt.44.§(1)bek-e alapján lehetséges.A gazd. szereplő a Kbt.44.§-ának alkalm-a során az üzleti titkot
tartalmazó dok. elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. 11.AK a bármely elj-i cselekmény
kapcsán benyújtandó dok. tekintetében az EKR rendelet szerint tekinti azt határidőn belül. AT felelőssége,hogy az adott dok.
határidőben kerüljön az elektronikus rendszeren keresztül benyújtásra. 12.Vállalkozó dok-ai:AK jelen eljárás keretében
megkötendő vállalkozási szerz telj-e során keletkező,szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korl. nélküli,kizárólagos és
3. személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is.Ha a projekt bármely
okból nem, vagy csak részben valósul meg,akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhaszn-nak jogát Megrendelő átruházza
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Támogatóra,vagy az általa megjelölt személyre. 13.Irányadó jog:Kbt.,figyelemmel a 424/2017.(XII.19.)Korm.rendelet.
előírásaira.A megkötött szerz-ekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. 14.Kbt.81§(4)-(5)bek alkalmazandó. 15.Kbt. 114§ (11)bek
és Kbt.75§(2)bek e) pont nem alkalamzandó. 16.FAKSZ:Dr. Turi Ákos 00416

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
2019.04.25
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(A rendszer automatikusan tölti)

