
3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Békés Megyei Vízművek Zrt.
Postai cím: Dobozi út 5.
Város/Község: Békéscsaba
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagy László műszaki vezérigazgató helyettes
Telefon: 06-30/219-73-87
E-mail: nagyl@bekesvizmu.hu
Fax: 06-66/528-850
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
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:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] x
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások



Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): víz
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
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
Békéscsaba, Dobozi u. 5.
NUTS-kód HU332
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus 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
1. rész: Békés Megyei Vízművek Zrt. munkatársainak „Lean Menedzsment” és
„Tárgyalástechnika” képzések megtartása Megbízási Szerződés keretében
2. rész: Békés Megyei Vízművek Zrt. munkatársainak „Vízellátási és csatornázási
ismeretek” képzés megtartása Megbízási Szerződés keretében
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80530000-8
További
tárgyak:

80000000-4
80511000-9

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 x
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
1. rész: Békés Megyei Vízművek Zrt. munkatársainak „Lean Menedzsment” és
„Tárgyalástechnika” képzések megtartása Megbízási Szerződés keretében
A) Lean Menedzsment képzés tartása ajánlatkérő székhelyén
Képzés tartása 3 csoportban az alábbiak szerint:
I. csoport: 21 fő részére 128 óra/fő időtartamban
II. csoport: 20 fő részére 128 óra/fő időtartamban
III. csoport: 20 fő részére 128 óra /fő időtartamban
Ajánlattevő feladata a képzés megtartása, szükséges jegyzetek biztosítása,
Ajánlatkérő feladata a helyszín, ellátás és a szükséges létszám biztosítása,
tekintettel arra, hogy a benyújtott pályázat értelmében a létszám nem változhat (a
létszám és a képzésben résztvevők nevei is rögzítettek).
B) Tárgyalástechnika képzés tartása ajánlatkérő székhelyén
19 fő részére 24 óra/fő időtartamban
Ajánlattevő feladata a képzés megtartása, szükséges jegyzetek biztosítása,
Ajánlatkérő feladata a helyszín, ellátás és a szükséges létszám biztosítása,
tekintettel arra, hogy a benyújtott pályázat értelmében a létszám nem változhat (a
létszám és a képzésben résztvevők nevei is rögzítettek).
2. rész: Békés Megyei Vízművek Zrt. munkatársainak „Vízellátási és csatornázási
ismeretek” képzés megtartása Megbízási Szerződés keretében
Képzés megtartása az ajánlatkérő székhelyén: 20 fő részére 60 óra/fő időtartamban
Ajánlattevő feladata a képzés megtartása, szükséges jegyzetek biztosítása,
üzemlátogatás megszervezése. Ajánlatkérő feladata a helyszín, ellátás és
a szükséges létszám biztosítása, tekintettel arra, hogy a benyújtott pályázat
értelmében a létszám nem változhat (a létszám és a képzésben résztvevők nevei is
rögzítettek).
Fent meghatározottak alapján elvégzendő feladatok részletesen az Ajánlati
dokumentációban kerülnek meghatározásra.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2010/02/08 (év/hó/nap)



ÉS/VAGY
befejezés 2010/07/08 (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)
1. rész:
Késedelmi kötbér: A képzési időtartam (2010. február 08 – 2010. július 8. között)
ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítése esetén a teljes nettó megbízási
díj 0,01 %/nap. A késedelmi kötbér maximális összege a meghiúsulási kötbér
összegével azonos.
Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó megbízási díj 20 %-nak megfelelő mértékű.
Minőségi kötbér: ajánlattévő a képzésen résztvevőkkel valamennyi képzés végén
elégedettségi kérdőívet töltet ki. Amennyiben a két képzésen összesen a képzettek
több mint 70 %-a 50 % alatti elégedettséggel értékeli a képzéseket Ajánlatkérő
összesen a teljes nettó megbízási díj 10 %-ának megfelelő minőségi kötbért jogosult
érvényesíteni.
A késedelmi, meghiúsulási és a minőségi kötbér együttes összege nem haladhatja
meg a teljes nettó megbízási díj 30 %-át.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletesen a dokumentációban
kerülnek kifejtésre.
2. rész:
Késedelmi kötbér: A képzési időtartam (2010. február 08 – 2010. július 8. között)
ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítése esetén a teljes nettó megbízási díj
0,01 %/nap.
Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó megbízási díj 20 %-nak megfelelő mértékű.
Minőségi kötbér: ajánlattevő a képzésen résztvevőkkel a képzés végén
elégedettségi kérdőívet töltet ki. Amennyiben a képzésen összesen a képzettek
több mint 70 %-a 50 % alatti elégedettséggel értékeli a képzést Ajánlatkérő
összesen a teljes nettó megbízási díj 10 %-ának megfelelő minőségi kötbért jogosult
érvényesíteni.
A késedelmi, meghiúsulási és a minőségi kötbér együttes összege nem haladhatja
meg a teljes nettó megbízási díj 30 %-át.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletesen a dokumentációban
kerülnek kifejtésre.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
1. rész tekintetében:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme jelen közbeszerzésben a
HUF.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlattevő az (A) feladatrésznél egy számlát nyújthat be, az (A) feladatrész
teljesítését, illetve az oktatáson résztvevők által kitöltött elégedettségi kérdőívek
ajánlatkérő részére történő átadását, követően, az (A) feladatrészre jutó díj 100
%-nak (illetve ennek az érvényesítésre kerülő kötbérekkel csökkentett mértékének
– adott esetben) megfelelő értékben. Ajánlattevő a (B) feladatrésznél egy számlát
nyújthat be, a (B) feladatrész befejezését, illetve az oktatáson résztvevők által
kitöltött elégedettségi kérdőívek ajánlatkérő részére történő átadását követően az (B)



feladatrészre jutó díj 100 %-nak (illetve ennek az érvényesítésre kerülő kötbérekkel
csökkentett mértékének – adott esetben) megfelelő értékben.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy nettó 1 millió Ft alatti számla nem
fizethető ki, így a számla minimális értéke el kell, hogy érje a nettó egy millió forint
értéket.
Ajánlatkérő a megbízási díjat a teljesítési igazolás aláírását követően kiállított és
benyújtott számlák alapján, a Kbt. 305.§ szerint, átutalással, fizeti meg ajánlattevő
részére.
A számlák kifizetése
A Kbt. 305. § (3) bekezdésével összhangban 60 napon belül, a támogatásból
fizetendő megrendelések esetén – az Társadalmi Megújulás Operatív Program
„Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a konvergencia régiókban”
keretében létrejött, „Békés Megyei Vízművek Zrt. munkatársainak képzése” tárgyú
TÁMOP-2.3.3.B-09/5 támogatási szerződés keretében – a számlák ellenértékének
megtérítése a támogatási szerződésben részletezettek szerint történik, illetve a
2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek
kialakításáról szóló 281/2006 (XII.23.) Korm. Rendelet és a 16/2006 (XII. 28)
MeHVM-PM együttes rendelet szabályai szerint.
2. rész tekintetében:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme jelen közbeszerzésben a
HUF.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A képzés megtartását, illetve az oktatáson résztvevők által kitöltött elégedettségi
kérdőívek ajánlatkérő részére történő átadását, követően egy végszámla
benyújtására nyílik lehetőség, a 2. részre eső megbízási díj 100 %-nak (illetve ennek
az érvényesítésre kerülő kötbérekkel csökkentett mértékének – adott esetben)
megfelelő értékben.
Ajánlatkérő a megbízási díjat a teljesítési igazolás aláírását követően kiállított és
benyújtott számla alapján, a Kbt. 305.§ szerint, átutalással, fizeti meg ajánlattevő
részére.
A számlák kifizetése
A Kbt. 305. § (3) bekezdésével összhangban 60 napon belül, a támogatásból
fizetendő megrendelések esetén – az Társadalmi Megújulás Operatív Program
„Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a konvergencia régiókban”
keretében létrejött, „Békés Megyei Vízművek Zrt. munkatársainak képzése” tárgyú
TÁMOP-2.3.3.B-09/5 támogatási szerződés keretében – a számlák ellenértékének
megtérítése a támogatási szerződésben részletezettek szerint történik, illetve a
2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek
kialakításáról szóló 281/2006 (XII.23.) Korm. Rendelet és a 16/2006 (XII. 28)
MeHVM-PM együttes rendelet szabályai szerint.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény.
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:
1. és 2. rész tekintetében egyaránt:
Kizáró okok:
&#61485; ajánlattevővel, a 10 % feletti alvállalkozóval és a szerződés teljesítéséhez
erőforrást nyújtó szervezettel szemben: Kbt. 60.§ (1) bekezdése, 61.§ (1) a)-d), 62.§
(1);
&#61485; ajánlattevő alvállalkozójával szemben: Kbt. 60.§ (1) bekezdése, 61.§ (1)
d);
A megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 60. § (1) bekezdés, a 61. § (1) bekezdés a)–d) pontjai esetében a Kbt. 249.
§ (3) bekezdése alapján az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő
részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.
Nyertesség esetén az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén ajánlattevőknek),
10% feletti alvállalkozónak és erőforrást nyújtó szervezetnek - ha az ajánlatban
nem igazolta - az eredményhirdetést követő nyolc napon belül, a Kbt. 63. § (1)-(5)
bekezdés és a 63/A. § (1) bekezdése szerint kell majd igazolnia, hogy nem tartozik
a fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tekintettel a Kbt. 250. § (3) h) pontjára
illetve a 96. § (3) bekezdésére.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. rész tekintetében:
A) 2007. és 2008. évekre vonatkozó, számviteli szabályok szerinti teljes beszámoló
(Kbt. 66.§ (1) b) pont).
B) az elmúlt három évre (2006., 2007. és 2008.) vonatkozó, a jelen közbeszerzés
tárgyának („Lean Menedzsment” illetve „Tárgyalástechnika” képzések megtartása)
forgalmáról szóló nyilatkozata. (Kbt. 66.§ (1) c) pontja)
2. rész tekintetében:
A) 2007. és 2008. évekre vonatkozó, számviteli szabályok szerinti teljes beszámoló
(Kbt. 66.§ (1) b) pont).
B) az elmúlt három évre (2006., 2007. és 2008.) vonatkozó, a jelen közbeszerzés
tárgyának („Vízellátási és csatornázási ismeretek” képzés megtartása) forgalmáról
szóló nyilatkozata. (Kbt. 66.§ (1) c) pontja)
Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása
érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az
esetben köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (Kbt. 65. § (3)
bekezdése). Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás a Kbt.
65. § (4) bekezdése alapján igazolható. Fentiekkel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja
a figyelmet a Kbt. 4. § 3/D. és 3/E. pontjaira.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1. rész tekintetében:



A) Alkalmas az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozója, ha mérleg szerinti eredménye
2007. és 2008. évek egyikében sem negatív, illetve a vonatkozó könyvvizsgáló
záradék egyik évben sem korlátozó tartalmú;
B) Alkalmas az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozója, ha rendelkezik az elmúlt három
év (2006-2008.) átlagában évente a beszerzés tárgya („Lean Menedzsment” illetve
„Tárgyalástechnika” képzések megtartása) vonatkozásában minimum nettó 20 millió
forint forgalommal.
2. rész tekintetében:
A) Alkalmas az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozója, ha mérleg szerinti eredménye
2007. és 2008. évek egyikében sem negatív, illetve a vonatkozó könyvvizsgáló
záradék egyik évben sem korlátozó tartalmú;
B) Alkalmas az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozója, ha rendelkezik az elmúlt három
év (2006-2008.) átlagában évente a beszerzés tárgya („Vízellátási és csatornázási
ismeretek” képzés megtartása) vonatkozásában minimum nettó 1 millió forint
forgalommal.
(Alanyi kör (mindkét rész esetén): III.2.2./A. esetén külön-külön megfelelés az
ajánlattevő, közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetében. III.2.2./B. esetén együttes
megfelelés az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetében.)
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. rész tekintetében:
A) Az előző legfeljebb három év (az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző
36 hónap) legjelentősebb képzési szolgáltatásainak ismertetése [Kbt. 67. § (3)
bekezdés a) pont].
Az ismertetést Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti irattal kell teljesíteni, melynek
ki kell térnie minden olyan adat ismertetésére, amelyekből az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
B) Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a
megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a
teljesítésbe, különösen azok bemutatásával akik a minőség-ellenőrzésért felelősek
[Kbt. 67. § (3) bekezdés b) pont].
A szakemberek bemutatása során a szakember által aláírt szakmai önéletrajz
– melynek része a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata is –, illetve
a végzettséget igazoló dokumentumok csatolandóak. A szakmai önéletrajzból
egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt adatoknak,
információknak. (Az ajánlatkérő nem kér megadni a szakmai önéletrajzban a
szakember személyiségi jogait érintő adatokat, információkat.)
C) 2006-2008. évre vonatkozó, éves átlagos statisztikai állományi létszámról és
vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatás (nyilatkozat), évenkénti és
végzettség/képzettség szerinti bontásban (Kbt. 67.§ (3) c) pont szerint);
Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása
érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az



esetben köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (Kbt. 65. § (3)
bekezdése). Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás a Kbt.
65. § (4) bekezdése alapján igazolható. Fentiekkel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja
továbbá a figyelmet a Kbt. 4. § 3/D. és 3/E. pontjaira.
2. rész tekintetében:
A) Az előző legfeljebb három év (az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző
36 hónap) legjelentősebb képzési szolgáltatásainak ismertetése [Kbt. 67. § (3)
bekezdés a) pont].
Az ismertetést Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti irattal kell teljesíteni, melynek
ki kell térnie minden olyan adat ismertetésére, amelyekből az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
B) Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a
megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a
teljesítésbe, különösen azok bemutatásával akik a minőség-ellenőrzésért felelősek
[Kbt. 67. § (3) bekezdés b) pont].
A szakemberek bemutatása során a szakember által aláírt szakmai önéletrajz
– melynek része a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata is – illetve
a végzettséget igazoló dokumentumok csatolandóak. A szakmai önéletrajzból
egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt adatoknak,
információknak. (Az ajánlatkérő nem kér megadni a szakmai önéletrajzban a
szakember személyiségi jogait érintő adatokat, információkat.)
Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása
érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az
esetben köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (Kbt. 65. § (3)
bekezdése). Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás a Kbt.
65. § (4) bekezdése alapján igazolható. Fentiekkel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja
továbbá a figyelmet a Kbt. 4. § 3/D. és 3/E. pontjaira.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
1. rész tekintetében:
A) Rendelkezik az elmúlt 3 évben (az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző
36 hónapban) legalább
- 1 db közszolgáltatói szektorban megvalósított, „Lean szemléletű vezetőképzés” és
„Tárgyalástechnika” tárgyú, képzési referenciával;
- 1 db karbantartási vagy hibaelhárítás területen tartott, „Lean szemléletű” képzési
referenciával;
- 1 db „Tárgyalástechnika” tárgyában megvalósított képzési referenciával;
- a „Lean szemléletű” képzés esetén legalább 1 db referenciával, mely esetében
számszerűsíthető (pl. költségcsökkentés vagy folyamat átfutási idő csökkentés) vagy
nem számszerűsíthető hatékonyságnövelés valósult meg.
B) Rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
- legalább egy fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki 5 év oktatói/tréneri
tapasztalattal rendelkezik, melynek során legalább 5 (öt) db „Lean Menedzsment”
területen tartott képzésen oktatóként vett részt, melyek közül legalább 2 (kettő)
karbantartási vagy hibaelhárítás tárgyú képzés volt.



- legalább egy fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki 5 év oktatói/tréneri
tapasztalattal rendelkezik, melynek során legalább 2 (két) db tárgyalástechnika
tárgyú képzésen oktatóként vett részt.
C) Rendelkezik 2006., 2007. és 2008. év mindegyikében legalább 5 fős statisztikai
állományi létszámmal.
(Alanyi kör: III.2.3./1A), 1B) 1C) esetén az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetében együttes
megfelelés megengedett. Az 1A) pont esetében ugyanazon referencia benyújtásával
is megfelelhet ajánlattevő a felsorolt négy követelménynek – adott esetben. Az 1B)
pont esetben nem felelhet meg ugyanazon szakember megnevezésével ajánlattevő
a két követelménynek.
Amennyiben ajánlattevő mindkét részre tesz ajánlatot, az 1. és a 2. részek
III.2.3.) pont 1A) és 2A), illetve 1B) és 2B) alkalmassági kritériumai esetében nem
nyújthatóak be ugyanazon igazolások, illetve nem nevezhetőek meg ugyanazon
szakemberek, az alkalmassági követelményekre vonatkozóan.)
2. rész tekintetében:
A) Rendelkezik az elmúlt 3 évben (az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző
36 hónapban) legalább
- 1 db közszolgáltatói szektorban megvalósított képzési referenciával;
- 1 db „vízellátási és/vagy csatornázási ismeretek” területen, vagy ezen tartalomnak
megfelelő tárgyban, megvalósított képzési referenciával.
(Ajánlatkérő, olyan kompetenciák fejlesztését érti „ezen tartalomnak megfelelő”
képzés alatt, amelyek alkalmazásával a vízcsőhálózati szerelők hatékonyabban
végezhetik szakmai munkájukat; a résztvevők korábbi ismereteik felújítása és új,
korszerű ismeretek megszerzése valósult meg; a képzés során elméleti ismeretek
megszerzése mellett, gyakorlati tapasztalatcsere keretében ismerkedtek meg a
résztvevők új vízépítési, szerelési, javítási technológiákkal; a képzésen szerzett
ismeretek alkalmazása segíti a lakossággal történő megfelelő kommunikációt, a
víziközmű szolgáltató és környezete közti bizalomépítését)
B) Rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
- legalább egy fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki 5 év oktatói/tréneri
tapasztalattal rendelkezik, melynek során legalább 2 (két) db „csőhálózat szerelés”
és/vagy „vízellátás és/vagy csatornázás” tárgyú képzésen oktatóként vett részt.
(Alanyi kör: III.2.3./2A), 2B) esetén az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetében együttes
megfelelés megengedett. A 2A) pont esetében ugyanazon referencia benyújtásával
is megfelelhet ajánlattevő a felsorolt két követelménynek. Amennyiben ajánlattevő
mindkét részre tesz ajánlatot, az 1. és a 2. részek III.2.3.) pont 1A) és 2A), illetve
1B) és 2B) alkalmassági kritériumai esetében nem nyújthatóak be ugyanazon
igazolások, illetve nem nevezhetőek meg ugyanazon szakemberek, az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan.)
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
1. Ajánlati ár (Képzés díja nettó Ft) 50
2. A képzés ajánlatban bemutatott
módszertani megalapozottsága

33

3. A képzés tematikai kibontásának
részletezettsége

12

3.1. Helyzetfelmérés illesztésének módja 5
3.2. Gyakorlat és elmélet aránya 5
3.3. Záró értékelés illesztésének módja 2
4. Megajánlott oktatási eszközök
korszerűsége

5

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: 2010/01/20 (év/hó/nap )
Időpont: 13.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? nem
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal):
Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/01/20 (év/hó/nap) Időpont: 13.00
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: 2010/01/20 (év/hó/nap)
Időpont: 13.00
Helyszín : VANIN Kft. 1026 Budapest, Érmelléki utca 9. 2. emelet 2. ajtó
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
a Kbt. 80.§ (2) bekezdés szerinti személyek és szervezetek.
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-2.3.3.B-09/5 Társadalmi Megújulás Operatív Program „Nagyvállalkozások
általános képzéseinek támogatása a konvergencia régiókban” keretében „Békés
Megyei Vízművek Zrt. munkatársainak képzése”
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. január 29. 10.00 óra
Helyszín: VANIN Kft. 1026 Budapest, Érmelléki utca 9. 2. emelet 2. ajtó
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. február 08.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
(adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)



A dokumentációt az ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelemben, közvetlenül
elektronikus úton az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi az ajánlattételi
felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától.
A hozzáférés adatai: www.bekesvizmu.hu/human. A dokumentáció letöltését
megelőzően az ajánlattevőnek jancsoedina@bekesvizmu.hu e-mail címre
regisztrációs bejelentkezést kell küldeni. A regisztrációs bejelentkezésben közölni
kell a dokumentációt letöltő szervezet nevét, címét, képviselője megnevezését,
fax-számát és e-mail címét. A regisztráció (a dokumentáció ajánlatkérőtől
történő beszerzése) az érvényes ajánlattétel feltétele, ezért szükséges a
regisztrálás. Az ajánlatkérő a kiegészítő információkat is elektronikusan megküldi
a regisztrált ajánlattevőknek, ezért szükséges a kapcsolattartó megnevezése és
elérhetőségeinek megadása.
Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az egyik közös ajánlattevő tölti le a
dokumentációt.
A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat
összeállításának költségét az ajánlattevő viseli.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1. rész tekintetében: 1-10 pont. 2. rész tekintetében: 1-10 pont.
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:
1. rész tekintetében:
1. részszempont esetében: A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított
ajánlásának (K.É. 2008/139.) III./1./ba) pontja szerinti relatív módszer, a "fordított
arányosítás" módszere.
2. részszempont esetében: A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított
ajánlásának (K.É. 2008/139.) III./B./2. pontja szerinti abszolút értékelési módszer,
„diszkrét hasznossági függvény” alkalmazása.
3.1., 3.2., 3.3. alszempontok esetében: A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú
módosított ajánlásának (K.É. 2008/139.) III./B./2. pontja szerinti abszolút értékelési
módszer, „diszkrét hasznossági függvény” alkalmazása.
4. részszempont esetében: A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított
ajánlásának (K.É. 2008/139.) III./B./2. pontja szerinti abszolút értékelési módszer,
„diszkrét hasznossági függvény” alkalmazása.
2. rész tekintetében:
1. részszempont esetében: A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított
ajánlásának (K.É. 2008/139.) III./1./ba) pontja szerinti relatív módszer, a "fordított
arányosítás" módszere.
2. részszempont esetében: A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított
ajánlásának (K.É. 2008/139.) III./B./2. pontja szerinti abszolút értékelési módszer,
„diszkrét hasznossági függvény” alkalmazása.
3.1., 3.2., 3.3. alszempontok esetében: A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú
módosított ajánlásának (K.É. 2008/139.) III./B./2. pontja szerinti abszolút értékelési
módszer, „diszkrét hasznossági függvény” alkalmazása.



4. részszempont esetében: A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított
ajánlásának (K.É. 2008/139.) III./B./2. pontja szerinti abszolút értékelési módszer,
„diszkrét hasznossági függvény” alkalmazása.
5. részszempont esetében: A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. (K.É. 84.)
módosított ajánlásának (K.É. 2008/139.) III./B)/1. pontja szerinti abszolút módszer, a
"pontozás" módszere.
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 Kbt. 83. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2. Az ajánlatkérő a II. rész esetében az egyes rész-, illetve alszempontok
vonatkozásában eltérő rész-, illetve alszempontokat és súlyszámokat alkalmaz a
B mellékletben megadottak szerint. A felhívás IV.2.1. pontjában az 1. részajánlat
elbírálásra vonatkozó rész-, illetve alszempontok és súlyszámok szerepelnek.
3. Az ajánlattevők kiegészítő tájékoztatást kérhetnek az ajánlatkérőtől az
ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal, melyre az ajánlatkérőnek az
ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal kell a kiegészítő tájékoztatást
megadni. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást, a dokumentációt letöltő
ajánlattevőknek közvetlenül megküldi, és a ki nem váltott dokumentációkhoz csatolja
(illetve elérhetővé teszi elektronikusan a dokumentációt újonnan letöltők részére).
4. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 70. § (2) és 71. § (1) pontjára.
5. Az ajánlattevőnek, 10% feletti alvállalkozó(k)nak és a 65.§ (3) szerinti
szervezetnek ajánlathoz csatolni kell
• amennyiben az aktuális cégállapotnak megfelelő cégadataiban változásbejegyzés
(vagy adatváltozás) van folyamatban, abban az esetben csatolni kell az erre
vonatkozó nyilatkozatát, melynek tartalmaznia kell a módosítás tartalmára vonatkozó
tájékoztatást is;
• a cégjegyzésre jogosult képviselőik közül a jelen közbeszerzési eljárásban
kötelezettségvállaló személyek aláírási címpéldányának másolatát, továbbá –
amennyiben szükséges – az általuk adott, a meghatalmazó és meghatalmazott
aláírás mintáját is tartalmazó, közjegyzői okiratba vagy teljes bizonyító erejű okiratba
foglalt, meghatalmazást.
6. Ajánlattevőnek ajánlatát a Kbt. 70. § (1) bekezdése szerint kell elkészítenie.
7. Ajánlattevőnek, 10% feletti alvállalkozó(k)nak és a 65.§ (3) szerinti szervezetnek
csatolnia kell a Kbt. 63. § (1) b) pontja szerint az ajánlattételi határidő időpontjához
viszonyítva 60 napnál nem régebbi, az aktuális cégállapotot bemutató cégkivonatát,
illetve egyéni vállalkozók esetén az érvényes vállalkozói igazolvány egyszerű
másolatát.
8. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek, az erőforrást nyújtó
szervezetnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt, Magyarországon letelepedettnek nem minősülő alvállalkozójának
a felhívás III.2.1 pontja szerinti kizáró okokkal kapcsolatban, a Kbt. 63. §
-ára figyelemmel nyilatkoznia kell arról is, hogy a székhelye szerinti ország
jogrendszerében ezen kizáró okok igazolására mely igazolások felelnek meg,
és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki. Ezen szervezetektől,
hatóságoktól kell olyan tartalmú igazolást benyújtani a Kbt. 63. § (1) b) pontja szerint,



amelyből megállapítható, hogy az ajánlattevő, erőforrást nyújtó szervezet, illetve az
alvállalkozó nem tartoznak a fenti kizáró okok hatálya alá.
9. Az ajánlat érvénytelen az 1. és 2. részek esetében egyaránt, ha az ajánlattevő
(ajánlattevő önállóan, közös ajánlattevők esetén valamennyi társult tag), vagy 10%
feletti alvállalkozó, nem rendelkezik a szakképzésről szóló 1993.évi LXXVI. tv.
szerinti, továbbá a felnőttképzésről szóló 2001. évi tv. szerinti, FAT (Felnőttképzési
Akkreditáló Testület) intézmény - akkreditációs tanúsítvánnyal, illetve a képzés
program akkreditációs tanúsítvánnyal. Az ajánlat érvénytelen az 1. és 2. részek
esetében egyaránt, amennyiben az ajánlattevő (ajánlattevő önállóan, közös
ajánlattevők esetén valamennyi társult tag), vagy 10% feletti alvállalkozó, nem
csatolja ajánlatába arra vonatkozó szándéknyilatkozatát, hogy nyertessége esetén
a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt hatályában fenntartja intézményi
akkreditációs tanúsítványát illetve a képzési program akkreditációs tanúsítványát (az
1. rész esetében A és B képzésre és a 2. részre egyaránt).
10. Az ajánlattevő köteles részletes szakmai ajánlatot benyújtani a
dokumentációban részletezettek szerint. Az ajánlat érvénytelen, ha a szakmai
ajánlatban foglaltak nem felelnek meg a dokumentációban, vagy a felhívásban
meghatározott bármely feltételnek.
11. Az ajánlatokat részenként kell benyújtani, minden rész esetében külön-külön
zárt csomagolásban, 3 (1 eredeti, 2 másolati) példányban az eredeti és másolati
példány megjelölésével, továbbá CD/DVD-n elektronikusan (PDF vagy egyéb,
a CD/DVD lezárását követően nem szerkeszthető formátumban) is. Az egyes
példányokat nyomdai úton, vagy sérülésmentesen nem bontható kötésben,
kötve kell elkészíteni. Ellentmondás, eltérés, különbözőség esetén az ajánlatkérő
az eredeti példányban megadottakat veszi figyelembe. Az ajánlatban szereplő
nyilatkozatokat tollal, cégszerűen alá kell írni. Az ajánlat minden tartalommal
rendelkező oldalát folyamatos sorszámozással és oldalszámozott tartalomjegyzékkel
kell ellátni. Az oldalakat nyomtatva, vagy tollal kitöltve kell elkészíteni. Egyéb formai
előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
12. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül.
13. Az ajánlatok benyújtásának helye:
- az ajánlattételi határidő lejártának napjáig: munkanapokon hétfőtől-péntekig
09.00-13.00 óra között a felhívás „A” mellékletének III. pontjában a beadás helyeként
megjelölt helyen;
- az ajánlattételi határidő lejártának napján: 09.00-10.00 óra között a felhívás „A”
mellékletének III. pontjában a beadás helyeként megjelölt helyen.
14. Az ajánlatokat „Ajánlat a Békés Megyei Vízművek Zrt. munkatársainak
képzésére…..rész Az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani tilos!" megjelöléssel
postán vagy személyesen kell benyújtani. Amennyiben a csomagolás vagy annak
feliratozása nem az előírtak szerint történik, azonban a Kbt. szabályainak megfelel,
úgy az nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban az ajánlattevő
kockázata, ha az ajánlatát elirányítják, vagy nem kerül az ajánlatok bontásának
időpontjában felbontásra.
15. A Kbt. 20. § (3) bekezdés alapján az igazolások eredetiben vagy egyszerű
másolatban nyújtandók be.



16. Az eljárás nyelve magyar, ezért abban az esetben, ha a beadandó iratok nem
magyar nyelvűek, akkor azok egyszerű magyar fordítását is be kell csatolni az
ajánlatban.
17. A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot
tevővel történhet az adott rész vonatkozásában a szerződéskötés, amennyiben az
eredményhirdetésen kihirdetésre kerül.
18. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a teljesítés során keletkező,
a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan
idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez,
mely kiterjed az alkotásátdolgozására is. Ha az ajánlatkérő bármely okból a projektet
nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá
eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa
megjelölt személyre.
19. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 48. § (3) bekezdésre tekintettel (a Támogatási
Szerződés aláírása folyamatban van) hirdette meg. Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48.§ (3)-(4) bekezdésében foglaltak érvényesülésére.
20. Jelen ajánlati felhívásban, illetve ajánlatkérési dokumentációban nem
szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
rendelkezései az irányadóak.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/12/31 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: VANIN Kft.
Postai cím: Érmelléki utca 9. 2. emelet 2. ajtó
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Kászoni Ildikó
Telefon: +36-1/225 1585
E-mail: ildiko.kaszoni@vaninmc.com
Fax: +36-1/225 1585
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Békés Megyei Vízművek Zrt.
Postai cím: Dobozi út 5.
Város/Község: Békéscsaba
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Jancsó Edina
Telefon: 66/523-207
E-mail: jancsoedina@bekesvizmu.hu
Fax: 66/528-850
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani



Hivatalos név: VANIN Kft.
Postai cím: Érmelléki utca 9. 2. emelet 2. ajtó
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Kászoni Ildikó
Telefon: +36-1/225 1585
E-mail: ildiko.kaszoni@vaninmc.com
Fax: +36-1/225 1585
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás Megbízási Szerződés
1) A rész meghatározása
Békés Megyei Vízművek Zrt. munkatársainak „Lean Menedzsment” és
„Tárgyalástechnika” képzések megtartása Megbízási Szerződés keretében
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79633000-0
További
tárgyak:

80000000-4
80511000-9
80530000-8

3) Mennyiség vagy érték
Békés Megyei Vízművek Zrt. munkatársainak „Lean Menedzsment” és
„Tárgyalástechnika” képzések megtartása Megbízási Szerződés keretében
A) Lean Menedzsment képzés tartása ajánlatkérő székhelyén
Képzés tartása 3 csoportban az alábbiak szerint:
I. csoport: 21 fő részére 128 óra/fő időtartamban
II. csoport: 20 fő részére 128 óra/fő időtartamban
III. csoport: 20 fő részére 128 óra /fő időtartamban
Ajánlattevő feladata a képzés megtartása, szükséges jegyzetek biztosítása,
Ajánlatkérő feladata a helyszín, ellátás és a szükséges létszám biztosítása,
tekintettel arra, hogy a benyújtott pályázat értelmében a létszám nem változhat (a
létszám és a képzésben résztvevők nevei is rögzítettek).
B) Tárgyalástechnika képzés tartása ajánlatkérő székhelyén
19 fő részére 24 óra/fő időtartamban
Ajánlattevő feladata a képzés megtartása, szükséges jegyzetek biztosítása,
Ajánlatkérő feladata a helyszín, ellátás és a szükséges létszám biztosítása,
tekintettel arra, hogy a benyújtott pályázat értelmében a létszám nem változhat (a
létszám és a képzésben résztvevők nevei is rögzítettek).
Fent meghatározottak alapján elvégzendő feladatok részletesen az Ajánlati
dokumentációban kerülnek meghatározásra.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:



VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2010/02/08 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2010/07/08 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
A felhívás IV.2.1. pontjában az 1. részajánlat elbírálásra vonatkozó rész-, illetve
alszempontok és súlyszámok szerepelnek.
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás Megbízási Szerződés
1) A rész meghatározása
Békés Megyei Vízművek Zrt. munkatársainak „Vízellátási és csatornázási ismeretek”
képzés megtartása Megbízási Szerződés keretében
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79633000-0
További
tárgyak:

80000000-4
80511000-9
80530000-8

3) Mennyiség vagy érték
Békés Megyei Vízművek Zrt. munkatársainak „Vízellátási és csatornázási ismeretek”
képzés megtartása Megbízási Szerződés keretében
Képzés megtartása az ajánlatkérő székhelyén: 20 fő részére 60 óra/fő időtartamban
Ajánlattevő feladata a képzés megtartása, szükséges jegyzetek biztosítása,
üzemlátogatás megszervezése. Ajánlatkérő feladata a helyszín, ellátás és
a szükséges létszám biztosítása, tekintettel arra, hogy a benyújtott pályázat
értelmében a létszám nem változhat (a létszám és a képzésben résztvevők nevei is
rögzítettek).
Fent meghatározottak alapján elvégzendő feladatok részletesen az Ajánlati
dokumentációban kerülnek meghatározásra.
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2010/02/08 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2010/07/08 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
Az ajánlatkérő a II. rész esetében az egyes rész-, illetve alszempontok
vonatkozásában eltérő rész-, illetve alszempontokat és súlyszámokat alkalmaz a
B mellékletben megadottak szerint. A felhívás IV.2.1. pontjában az 1. részajánlat
elbírálásra vonatkozó rész-, illetve alszempontok és súlyszámok szerepelnek. A II.
részajánlat során érvényesülő szempontok és súlyszámok:
1. Ajánlati ár (Képzés díja nettó Ft), súlyszám: 50
2.Az ajánlatban bemutatott oktatási módszertan megalapozottsága, súlyszám: 26



3. A tematikai kibontás részletezettsége, súlyszám: 16
3.1. Előzetes tudásszint felmérési módjának bemutatása, súlyszám: 5
3.2. Oktatás gyakorlati elemeinek illesztettsége bemutatása, súlyszám: 9
3.3. Teljesítmény értékelés illesztettsége, súlyszám: 2
4. Megajánlott oktatási eszközök megfelelősége, súlyszám: 5
5. Az alkalmazandó elégedettségi kérdőív komplexitása, súlyszám: 3
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------


