
Budapest Fováros VIII. keľtilet Józsefuáľos onkormányzat Képviselő-testületének
Vĺárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága ąb(

ą-n
4. ., ..* .l sz. napirend

üléséľe
ELŐTERJEsZTÉs

a Váľosgazdá|kodási és Pénzĺigyi Bizottság 2014. jrĺnius 23.i

Táľry: Javaslat a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Program III.'' (azonosító sám: KMOP-
5.I.1.ĺB-|Z-K-2012-0001) során megbízĺási szerződés keretében Élelmiszeľ-, vegyi áru és ryógynövény el-
adő képzés,, tźtr gyil kőzbeszerzési elj áľrás megindíĺására

Eloteľjesaő: dr. Mészír Erikaa|jegyző
Készítette: Jegyzői Kabinet, ESZ-KER Kft.
A napirendet nyilvános ülésen kell tĺírgyalni.
A döntés elfogadásához egyszeru szavazattöbbség sziikséges.
Melléklet: 1. sz. bírálóbizottsági iilés jegyzőkönyve egyéni birá|aÍi lapokkal

f. sz. e|járást indító felhívás
3 . sz. ai źtn1 attétel i dokumentáci ó

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Képviselő-testület a285/20L2. rym.29.) sz'źlműhatározatźnak l. pontjában úry döntött, hory a Szociális
célú város-rehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatok (Kódszám: KMOP-S.1.I/B-I2) témájú pźiyázaton
tésztvesz. A Képviselő-testület a28l20I3. (II.06.) sz,źnnűhatározaÍźtban úgy dĺint, hogy tudomźsulveszi az
előteľjesĺés mellékletét képző, a KMOP-S.L|/B-12-k-f0l2-0001 kódszĺĺmú, Magdolna Negyed Progľam
III. (a továbbiakban: MNPIII.) projekt megvalósítására létrejött és 2013. januĺár 30-án a|źtirt Támogatĺási
Szerződést és annak mellékleteit.

Az onkoľmźtnyzat az MNPIII projekt keretében vá||a|taa tartós munkanélküliek képzését, mely szo|gźitatźs
megrendelésére a ľendelkezésre á||őtámogatási szeńnti összeg összesen nettó 9 078 677 Ft.
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 7|4120|3. (vI.f4.) szźműhatározatában döntött a,,Képzés taľ.
tós munkanélkĹiliek részśre,, tárgytlközbeszerzési eljárás megindítlísĺáľó|.Ezen eljárás keretében azajén|at-
tevőknek lehetősége volt a részekre történő aján|attéte|re. tekintettel arrą hogy 3 féteképzésre irányult:
festő, mĺázoló éstapétźző, villanyszerelo, szociális gondozó és ápoló.
Aközbeszerzési e|jráľás eredményesen került lefolyatĺásra a festő, máľ:olrő éstapétáző, valamint a villanysze-
ľeIő képzés beszerzésére vonatkozóan, a szociĺźIis gondozó és ópoló képzés tekintetében az e|járás ered-
ménytelen volt, mivel egyetlen ajánlattevő sem tett ajáriatot.

A Képviselő-testĹi|et a 396/20|3. CxI.06.) szÁmuhatározat l. pontjában döntött a támogatási szerzĺídés mó-
dosításáró|, mely alapján a képzések, szakképzések projektelem szakmai tarta|mźnak helyettesítő módosítá-
sa keretében a szociális gondozó, ápoló szakképzés óvodai dajĺra szakképzéssel történő kiváltását kezdemé-
nyezte. Felek között a ĺámogatási szerződés módosítása a|źtírźsrakerült.
Az ővodai dajka képzésre vonatkozó, nettó 3.200.000 Ft becsült éľtékÍi ktjzbeszerzési eljárĺás megindításáról
a Bizottság az 1425/2013. (XII.20.) szźtmt hatźtrozatźtban döntött. A Bizottság a 85l20I4. (tI.03.) szźtmtl
határozatźtban az e|járźst eľedménýelenné nyilvánította, tekintettel arrą hogy nem nyujtottak be ajánlatot.

Mindezek a|apjánazonkormányzat a tĺámogatasi szerzĺĺdés ismételt módosítását kezdeményezte azóvodai
dajka képzés élelmiszer-, vegłi óru és glógłnÓvény eladó képzéssel nrténőkivá|tásáravonatkozóan.
Felek között a támogatźsi szerzódés módosítĺísa a|áirásrakerült.



Tekintettel akozbeszerzésekľől sző|ő20|1. évi CVIII. tĺirvény (Kbt.) 13. $-a szerinti egybeszźtmítás szabá-
lyaira, a nettó 3.200.000 Ft becsült éľtékű szolgá|tatłás megľendelés éteki)zbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
Az ESZ-KER Kft. ennek alapján előkészítette a nemzeti eljrárasrend szeľinti, nyílt közbeszerzési eljarást
i ndító fe lh í vás és aj ánl attéte l i dokume ntáciő terv ezetét.

Akozbeszerzés forľasa az MNPIII pľojekt támogatĺása.

II. A beterjesztés indoka

Az MNPIII projekt végrehajtása és lebonyolítása, a pźiyázatban szereplo önkormĺányzati vállalĺás teljesítése
érdekében szfüséges a közbeszerzési e|jfuźs megindíĺásą valamint táľ:gyi e|járasra vonatkozó ajánlattételi
felhívás és aj ánlattételi dokumentáció elfogadása.

III. Tényá||ási adatok

Tanfolyam megnevezése: Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó képzés
Tanfolyam típusa: oKJ-képzés, a szakképesítés oKJ-száma 3| 34I0l alsó középfokú részszakképesítés
Tanfolyam időtaľtama: max. 8 hónap, a tanfolyam kezdete: 2O|4. szeptember 1. vége (vizsgával együtt):
2015. április 30. Résztvevok száma: max. 15 fő

A Józsefuárosi KözösségiHá7ÄkNonpľofit Kft' mint projektmegvalósító szervezatés a Rév8 Zrt., mintpro-
jektmenedzser szervezet a felhívás és a dokumentáció tervezetét összeállítottą melyeket az Ész-rBR rt.
kozbeszerzés-jogi szempontból felülvizsgált. A közbeszerzesi dokumentáció a Bíľálóbizottságrészére e|ekt.
ronikus úton továbbításra került, ezt követően aBirźůőbizottság2}|4.junius 18-án tartott ülésén meg!źrgya|-
ta.

Az előterjesztés t. sz. me|lékletét képezi aBírźlóbimttság iiléséről készült jegyzokönyv, valamint a tagok
eryéni bírálati lapjai. ABirá|őbizottság észrevétele aszerzodéstervezet hibĺás teljesítésre vonatkozó rendel-
kezéseit érintette és a szerződés pontosításáľa vonatkozott.

A fenti javaslatok befogadásra keľiiltet és az ennek a|apján összeállított eljáľást indító felhívás tervezet az
előterjesztés 2.számű me|Iékletét, azaján|attételi dokumentáciőtervezete a3. számrú mellékletétképezi.

Iv. A diintés taľtalmának ľész|etes ismeľtetése

Magdolna negyed Progľam III keretében az é|e|miszer-, vegyi áru és gyógynövény e|adő képzés tárgyában
döntés a nyílt közbeszerzési eljárás megindíĺĺsárő|, az e|járást indító felhívĺás és dokumentáció elfogadásá-
ról.

v. Döntés célja, pénzügyi hatása

Az onkoľmźnyzat az e|oĄesztés szerinti feladatok megvalósításźlva| azMNPtrI projektben vállalt kötele-
zettségének tesz eleget. Fedezete a pá|yázati tĺámogatás.

vI. Jogszabá|ý ktiľnyezet ismeľtetése

A Képviselő-testület és Szeľvei Szervezeti és MűködésiSzabá|yzatárő|sző|ő25/2oI3 (v.27.) önkormányza-
ti rendelet 4. melléklet l.1. pont 1.l.3. alpontja szerint aYárosgazdá|kodási és Pénzügyi BizoÍtságdönt köz-
beszerzési ügyekben az e|járás megindításáról, eredmény megállapítĺásźró|, beszerzési ügyekben az ered-
mény megál|apíĹásáľól.

Kéremaza|ábbitntározati javaslatelfogadását.
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HłrÁnoza.TlJAvAsLAT

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a ,,Budapest-Józsefvóros, Magdolna Negled Program III.',
(azonosító szóm: KMOP-1.1.1./B-I2-K-2012-0001) sorón megbízasi szerződés keretében Elelmiszer-, vegli
óru és głógnÖvény eladó kepzés,,ttlrgytközbeszerzési eljrárásban úgy dönt, hory

1. a közbeszerzésekől sző|ő 20| 1. évi CVIII. t<irvénv Haľmadik Része szerinti. nemzeti. nvílt közbeszerzé-
si eljárrást folytat le.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. június 23.

f. e|fogadja az e|őtefiesnés 2. sńmű mellékletét képezó eljárást indító felhívást és 3. szźmű mellékletét
képezó ajánlattételi dokumentációt.

Felelős: polgármester
Hatĺáńdő: 20|4.jiniusf3.

A dĺjntés végrehajtását végzo szervezeti egység: Ész-rľn Kft.., Jegyzoi Kabinet
A |akosság széles körét érintő döntések esetén aze|oterjesztés előkészítőjénekjavaslataaközzététel módjá-
ľa: honlapon

Budapest, 2014. junius 19. / il,\
tlrf , AL{ W
- dr. Mésár Eľika

a|jegyző

rÉszÍrprľp: ESZ-KER KFT., JEGYZoI KABINET
LpÍRľa: JEGYZII KABINET
PÉľzÜcyI FEDEZETET IoÉľrpl:. . 3-.\-ł . . .:. . . . l 

(. 
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ElrpuÓnrzľp:----7_ flłĺ. , n.
,/ĺ . y{/efu Vt*,
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on. MÉszÁnERIKA

ALJEGYZO
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gÍ RALo nmorľsÁel JEGÝzőt(oNw

Józseńĺáľosĺonkoĺmányzat.(l08Z Budapest, Baľgss u. 63-67.) ajánlatkérő áltá| indltandő ,,Al
-Budapest-Jlí,zsefuáro',g 

.Magdolna llĺegyęd Pmgľatn' rrr,,, (azonosító szám: KMqP-
5-.ÍJ,/B:72-K-2oÍ.2-oaox} során' megbízási szerződéś kerętében ÉIelmÍszer., vegyi
1r'y.é7.gľ,wrnövény eladó képzés,,árgyrú Kbt. trII. része szerinti nyílt kozbes.zenési eljáĺás
felhíivasának és dokumentációjának vé|ernénýezése

Bíraĺat,, dátu ma: 2aL4, Jrlnius 18' 08:oo

Bkálat' helyszíne: 1082 Budapest, Baross u. 63-;67. 300. tárgyaló

A Bíl.áló.gizottság męválasfia BE e|noknek.dr. Czifr:a Gábrĺella BB tagot.

dr. €zifra Gabriella; Szénődésteĺvézet V.34. i) pont

,,e|ófe |áthátóan hibásan teljesít külĺinoseni ha megđlapozo ttąr! áltítható, hogy a képzés
hiąnyosságai. mĺatt az a tanľ!ók' legaĺább *.:".'.. p/o,=nä|, ä tanu|óknak fel ńe* ĺiĺľ'ato .,i.ŕř1
'sikęŕe|en |esz..,

Er'edľnénykĺite|em szerepel a megbízásĺ szerződésben. lľtiĺics konkrétan meghatáŕozva, häny o/o.

nak nem sikerü|, a viaga sikeľtelensége nem az ajánlattevőn mútik, ezéľt javaso|juk a
szeaö1désteruezet V.34. i) pontiát kivenni a szeződésbő|;

A'szerzfuésteniezét'V' poiitjában néhoÍ. keveredik a M.egbízó és a. M.'ęgbízott. f'oga|ma, kérjük
pontoŚítánĺi

A ľęlhĺyást.es dokumentácĺot a ientĺ modosítással.javaso|juk'e|fogadásr.a..a dtinttáshozónak.

Kmfi

J.ęgy ą{!<önyv |ezá ľva i. 8 :20'p'erckor

Me|iék|eĘ ęyéni bíľálati lapok

Bíiráló Bizotbág tagjai: --,o.,*{,1 ''ff
-'..*ł:,......'''..,. ..'.'.... :}

il.J.i:':|:t; i;r;](i.'. i,i... i;'i,ł i';



gÍnÁurĺ l.łp

.józsefváľosi :ćinkoľmáňyzat (108ż 'Budapest, Baross u; 6i:67.) aján|atkéń á|tal indítan dő ,Á
,,Budapest-Józsefváros, ItIagdotna tlegyed Prugram rrr,,, (azonosítő szám: KMüP-
śt7,,Ii/.E-Í'2:K:2oI2-00o7) során me'gbízási. szęłző.dď ketetében Éielmiszer-, vegyÍ
áru és g,.,tígýnóvén1ĺ ěIa,ďó kéiłzěs,,tárgyú.Kbt. .ľI. .rěśiě szeŕinti nyí|t közbeszerzéśi eljárás
.reĺľ'lĺvásáhaĺ<lés dokumentaciójának véleményezése

Bírálat dátuma: 2014. júnĺus 18l napján 8:00 óra:

'.Bíŕá|ät 
hélýsżínei 10&2 Budapést, Baŕosś u. 63-67, 300. tárgya|ó

' 

Bíirá |.ó..BizottsáE ta gjá nalí. nev€ :

Eredmén}łkĺitelem szerepel a megbízási szerzińésben, nincs konkrétan meghatározva, häny o/o.

.näk nem sikéŕĺi|, a vizsga sikeité|ensége. nem .az:. ajíjň|zttievőn múlik, ezérĽ javaso|om a

sŹer.f&ésteru.éŹeť'V.34. i) pon$át kiVenni a szerződestervezetbő|.

A. szez'őđéstervezet V. pontjában ného| keveredik a Megbíió. es a Megbĺzott foga|ma, kérem

.ppntosítani;

ĺ.ŕ-eiľífu''á 'es..dokumentációta'f-enti rnifiosítiíssaijavasoio.Ínle-|f'ogadásra a donÉshozón.ak.

ii!:.i:ł:':'; i':;|::,i,i:..; ;!..;.ii;..;..........

á .Bír,a|ó. Bizottság :,taEja



BÍníl.nľr up
Jĺĺ;zséfuáľo$i {inkgrmány.zat (1oB2 BudapesĘ Baross u. 6s-'67.). ąján|atkéľő á'|ta.l indĺt,an dő Á
,Buďapegt.-Jlízqefvił,tp€/ M.agdolna ĺ|Íęgyed fitr..!'l (ązonopíht s.zámÍ, kĘo'p-
5.Ll.,/B.il2-K"20Í'2,oooł)s'olłín megbíziłsÍ szenődég kerętében ÉlelmÍszer,, vegył
iíru ils gy.liEynövény eladt,..ké.pf.&!!tárgyú Kbt, IItri ľésze szerlpti.nyí|t koi'zbeszerzési e|járás
fe l h ĺ'vasiá n ak ęs: dokurnę ntációjá na k vĺáleményezése

BíÉ|at dátuma: 2014. jrinius 18. napján 8:.00 óra

Bíl..á !at. hejpzíne; .1ogz Budapest, Baross u. 63.67 . 300. tárgya|ó

Bírrá|ó Bizottság tagjának neve: bü''. (}t ľLł &łÉnĺřLĺ,.p
El.edményktĺte!ęm' s.zerepeľ é męgbíz{si.szenôldésben, nincs konkréian męghatár.ozv-a, há'i,1:ly. d/,o-

nak .nem': sikęĺtil a vizsga sikełte|ensęge nem az aján|afrev'őn mú|ik, ezán J.avasolom a
szeződésteľvezet v; 34. i) pontját kivenni a szenődéśtervezetbő|.

A šzerzőđtádhwezel' Vi pqntjábaľl néhol kevęredik a Weĺbíző és a MegbÍżott fqgal.n1a,. kérem
pontosítani,'

A. feJhitviíst,es d.ol}urne"nľacÍó.tlą fenti;'młldqďtássaljavaęq|om ę|fwaśiŕł'llrą.a dö.ntés'iqzónpk,



gÍRÁLAľr Lnp

Józsefvárosi önkoľmányzat (1oB2 Budapest Baross u. 63.67.) aján|atkérő á|tal indíľandő ,,A
,,Budapest-Józsefuiőtos, Magdolna Negyed Program rrr,,, (azonosífuí szám: KMOP.
5,1.Í,/B.72-K.2ot2-ooo1) során megbízási szerződés keretében Éĺetmiszer-, vegyÍ
áru és gyógynövény elaüí képzés,,tárgyú Kbt. III. része szerinti nyí|t kozbeszerzési e|járás
felhívásának és dokumentációjának vé|eményezése

Bíráľat dátuma: 2014. június 18. napján B:00 óra

Bíráĺat he|yszíne: 1082 Budapest Baross u.63-67.300. tárgyaló

Bírá|ó Bizottság tagjának neve: !.1 ĺ'ł i,..''..o j Ä ).'.' -.: )
EredménykÓte|em szerepel a megbízási szeĺződésben, nincs konkrébn meghatározva, hány o/o-

nak nem sikerti|, a vizsga sikeÉeĺensĺáge nem az aján|attevőn múlit ezért ;avaso|om a
szeződésteĺvezet V.34. i) pontját kivenni a szeződéstervezetből'

A szeződésteruezet V. pontjában ného| keveredik a Megbízó és a Megbízott fogalma, kérem
pontosíĽani.

A fe|hÍvást és dokumentációt a fenti modosítássa| javasolom e|fogadásra a döntéshozónak,

,.... .:'l .x'
a Bíráló Bĺzottság tagja



BIRALATI LAP

Józsefváľosi onkormányzat. (1082 Budapest, Baross u,63-67.) aján|atkérő á|tal indĺtandő ,,A
.Budapest.Józsefuáros, Magdolna llegyed Program rrr,,, (azonosífuí szám: KMOP-
5,t.7./B-72-K.2o72-ooo7) során megbĺzási szerződés keľetében ÉIelmÍszer-, vegyi
iíru és gyógynövény eladó képzés,,táľgyú Kbt, III. része szerinti nyí|t kozbeszenési e|járás
fel h ívásá nak és doku mentá ciójá na k vé|eményezése

Bírá|at dátuma: 2014. június 18. napján B:00 óra

Bírá|at helyszíne: 1082 Budapest, Baross u.63-67.300, tárgya|ó

Bírá|ó Bizottság tagjának neve: $-'c,.-" Ácľ..: "'0', '

Erďményköte|em szerepe| a megbízási szenődésben, nincs konkrétan meghatározva, hány o/o-

nak nem sikertil, a vizsga sikeľte|ensege nem az aján|attevőn mú|it ezéft javasolom a
szerződésteľvezet V.34. i) pontját kivenni a szeződésteruezetbő|.

A szerződésteruezet V' pontjában néhol keverďik a Mąbíző és a Megbízott foga|ma, kérem
pontosÍtani.

A fe|hívast és dokumentációt a fenti módosítássa|javasolom e|fogadásra a dontéshozónak,

a Bír,á|ó Bizottság tagja



gÍR.ALó gtzoTTsÁcr ĺrcvzőxönw

Józsefĺnárosi Önkoľmányzat (1082 Budapest, Baross u, 63Ę7.) ajánlatkérő álta| indítandó l
,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna tlegyed Ptogram rfi.,, (azonosítlí szám: KMOP-
5,7.7,/B-t2-K.2o72.oaot,) során megbÍziísi szerződés keretében Elelmiszer-, vegyi
áru és gĺyógynövény eladó képzés,,táęyú Kbt. ÍIl. része szerinti nyí|t kôzbeszerzésĺ eljárás
fel h ívásá nak és doku mentációjána k vóleményezése

Bíi.á|at dátuma: 2014. június 18. 08:00

Bírrá|at heĺyszíne: 1082 Budapest, Baross u.63-67.300. tárgya|ó

A fe|híviist és dokumentációt vá|tozaUan tartalommaljavasoljuk e|fogadásra a döntéshozónak.

Kmf,

Me|lék|et: egyéni bíra|ati |apok

Bíľá]ó Bizottság üagjai;

Horvai Akos

dr. KerényiGéza

AQ!ł'..'.'..
ĚeľlikTamáš

Vegh JózsefJános

Mo|nár Gyorgy

dr. Czifn Gabriella

dr. Nagy Ádám



gÍRÁLATÍ tAp

Józsefváľosi tinkoľmányzat (1082 Budapest. Baross u' 63-67.) aján|atkérő áÍal indĺtandó 'z{
-Buďapest.Józsefuátos, Magdolna ľlegyed Plognm III.,, (azonosíflí szám: KMQP.
5.7.l,/B.72-K-2o72-oooÍ) gnőn megĺbízásÍ szenőďés keľeében ÉIetmiszer-, vegyÍ
áru és gylÍgĺynĺivény eÍaúí képzés,,tárgyú Kbt. III' része szerinti nyí|t kĺizbeszezési e|jánás
felhÍvásának ás dokumenÉci-ójának vé|eményezése

Bírá|at dáfuma: 2014. június 18. napján B:00 óra

Bírálat he|yszíne: ĺ.0B2 Budapest, Baross u. 63-67,300' ťargya|ó

Bírá|ó Bizottság tagjának neve: Perĺík Tamás

A felhívást és dokumentációt változat|an tartalommal jóváhagyom.

Á felhÍváshoz, dokumenÉcióhoz az alábbi észľevéte|eket teszem:

a Bíráló Bizottság tagja



gÍRłt.o gzorTsÁer r eeYzőxciruw

Józseńľáľo$ önkoľmányzat (1082 Budapest, Baross u. 63.67.) ajánlatk&ő á}ta| indftandó l
-Badape*JóMtłálvs, Magdolna Nqyď l,ľqrafi III,. (azonrftő sám: I&IOP-
5,1,7./B-72.K-2o72-00o7) során mqbffisl szerűés RercÉfun ÉletmÍszel", vegyÍ
áru és gyógĺynłivény ehüĎ képz#tárgyú lot. ilI. része szerinti nyĺtt kdzbezezesi ajĺrás
felhÍviásanak és dokumentáciríjának rĺe|eĺľÉry€uése

Bĺníĺat dátuma: 2014. június 18. 08:00

Bíní|at helyszíne: 1082 Budapest, Baross u, 63{17,300, tárgya|ó

A fe|hMst és dokurneĺltáci*.vá|tozahan tarta|omma| javasoljuk elfogađáľa a dĺĺnÉhozónak'

Kmf.

Me|léklet: egyéni bínĺlati tapok

Bíráló Blzofrsiĺg tagiai :

Hołrrai Ákos

dľ. Keľényi Geza

ĺ Feľ|ikTamás
ltii :ĺ.l.'\\ A \ í
ty3żfl .łptl\ {t r"ąl
..,.,.. *łení 

ä;;äiffi ii;.

MolnárGyórgy

dr. Cz|fra Gabľ|ella

dr' NagyÁdám



gÍRÁtAĺĺ LAp

Józsefuáľosi önkoľmányzat (1082 Budapest, Baľoss u.63-67.) ajánlatkérő álta| indítandó -.4
.Budapt-3ózsďuálw, l*lagĺdołna Nwyeď @nm III." (arcnosítĺí sán: ĺGfop.
5,7.l.ÍB-t2.K.2o7?oaoĐ gtźn mqĺbÍńsÍ szerffi& ketetéfun ÉIetmWr-, vqyÍ
ánĺ & gylŕgynövény elaúi kfu#tárgyú Kbt. III. része szeľinti Mt kÓzbeszezĺśsi eljáriĺs
felhíyásanak és dokumentációjának véleményezese

Bíná|at dáfuma: 2014. június 18. Bapján 8:00 óra

Bír"á|at helyszíne: 1082 Budapesü, Baross u. 63.67. 300. taqya|ó

Bíľá|ó B|zottsiág üagjának nwe V'égh József János

A fethí'rást és dokumentációt vá|üozat|an taftalomma| jóváhagyom.

A fe|híváshoz, dokumentációhoz azalábbi észrevételeket tęszęm:

\łl \ \\ r. I

Ť\aM Jp','i #.FJ
.'Vr.'...;t..^..\ą'........'"j..'{}..''.

a Bírá|ó Bizotbłíg üagja



l"- u-. ľ(E ti-ť rĺ.rr

KozBEszERzEsI ERTEsľro
A Közbeszezési Hatóság Hivata|os Lapja

ELIARAST MEGINDITO FELHIVAS

A Kbt. 121. s (1) bekezdés b) pontja szeľinti eljárás

t ] ÉpÍtési beruházás

[ ] Árubeszezés

[x] Szo|gáltatás megrende|és

t ] Épĺitési koncesszió
[ ] Szolgá|tatási koncesszió

I. szAKAsz: n,rÁľ I.łľrÉnó

I.1) NEv' cÍl,t És KAPcsolÁTTAnĺÁsr roľľ(ox)

Hivata|os név:
Józsefuárosi Önkormányzat
Postai cím:
Baross utca 63-67.
Város/Kozség:
Budapest

Postai
irányítoszám:
1082

ország: Magyarország

Kapcsolatta ftási pont(ok) :

Címzett: dr. Ba||a Kata|in

Telefon: +36 L4592L23

E-mail:
balla kata @iozsefua ros. h u

Fax: +36 13136696

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL}:
www.jozsefuaros.hu
A fe|haszná|ói o|da| címe (URL}

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent em|ített kapcso|att'affisi pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészÍtő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszezési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

A fent em|ített kapcsolattartasi pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvéte|i je|entkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent em|ített kapcsolattartasi pont(ok)

tcilBe ki az A.III



l.2.) 
^z 

ruÁľ ueľxÉnő rÍpusĺ

Központi szintű ! Kozszo|gá|tató fl
Regioná|is/he|yi szintű x Támogatott szeĺvezet [Kbt. 6. $ (1) bekezdés

o) oontl n
Közjogi szeľvezet ! Egyéb !

X ÁtaÉnos kozszo|gá|tatások ! takásszo|gá|tatás és közösségi rekreácĺó

! Honvéde|em ! Szociá|is vále|em

! Kozrend és biztonság ! Szabadidő, ku|túra és va|lás

! Kornyezetvále|em ! ottaus

! Gazdasági és pénzügyek ! egyéo (nevezze mq)|

I.3.) Fő revÉxrľvsÉa

I.3. 1) KlásszIKUs łrÁľuľrÉnőr

I.4.) Beszezés más ajánlatkérők nevében

Az aján|atkérő más aján|atkérők nevében végzi a beszezést: ligen Xlnem
(Igen vá|asz esetén, eekre az ajánlatkérőkre vonatkozőan touábbĺ információkat az A'

mellékletben adhat

2

I.3.2) xözszolcÁl.rłró łrÁľurxÉnóx

n cáz- és hőenergia termelése, szá||ítása és
eIosztása

! villamos energia

! rologáz és kőo|aj fe|tárása és kitermelése

! szén és más szi|árd tÜze|őanyagok
feltárása és kiterme|ése

[fvíz
! postai szo|gá|tatások

! vasúti szolgá|tatások

! városi vasúti, vi||amos-, tro|ibusz- és
autóbusz szolgáltatások

f] rirctői tevékenysĄ;ek

! Reptj|őtéri tevékenysĄ;ek

E egyéb (nevezzemeg)|



II. SZAKASZ: A SZERZODES TARGYA

II.1) MĺenłrÁnozÁs

il. 1. 1) A szerződéshez rende|t e|nevezés:

A ,,Budapest-Józsefuáros, Magdo|na Negyed Prograry III.', (azonosÍtó szám: KMOP-S.1.1.ĺB-12-K-
2012-0001) során megbízási szerződés keretében E|e|miszer-, vegyi áru és gyógynovóny c|adó
képzés,,

II.1.2) Aszerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategórĺát uálassza - építési beruházás, árubeszelzés uagy szolgáltatás megrendelés _,

ameĺyik lqÍnkább megfelel a szelződés Vagy a kcizbeszerzés(ek) tĺírgyának)

t ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [xI Szolgáltatás
megrendetés

KiviteIezés

Teruezés és kivite|ezés

Kivite|ezés, bármi|yen
eszközzel, módon, az
aján|atkérő á|tal
meghatározott
kovetelményeknek
megfele|ően

!Építési koncesszió

f
f
f

Adásvéte|

Lízing

Bér|et

RészIetvétel

Ezek kombinációja

f
f
f
f
f

lSzolgá|tatási koncesszió

Szo|gá|tatási kategória száma:
24
(az 1-2 7. szolgáĺtatiísi
kategóriákat lásd a Kbt. 3, és 4.
neĺlékĺetében)

A te|jesítés he|ye:
1084 Budapest' Mátyás téľ 15.

NUTS-kod

II.1.3) Közbeszezésre, kerctmegá!|apodásľa és dinamikus beszerzési rendszerľe (DBR)
vonatkozó információk

X R nirdetmény közbeszerzés megvalósítasára irányu|

! R niraetmény keretmegállapodás megkötésére irányu|

! R hirdetmény dinamikus beszezési rendszer (DBR) létrehozására irányu|

I I. 1. 4) Keretmegá l la podásra vonatkozó i nformációk (a dott esetbe n)

lKeretmegállapodás tobb aján|attevőve| l lreretmegá||apodás egy aján|attevővel

A teruezett keretmegál|apodás résztvevőĺnek száma 
I

VAGY 
I

(adott esetfun) maximá|is létszáma



A keretmegállapodás időtaÉama:

Időtanam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

A közbeszezéseknek a keretmegál|apodás teljes időtaÉamára vonatkozó becsült
összéŃéket (aak számokkal)

Becsü|t éfték áfa né|kÜ|:

VAGY:

és

Pénznem:

között Pénznem:

A keretmegá||apodás a|apján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismeľt):

II. 1.5) A szenődés meghatá rozän I tárgya

Megbízási szerződés keretében É|elmiszer-, vegyi áru és gyogynövény e|adó képzés

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szőjegyzék KiegészÍtő szőjegyzék (adott
esetben)

Fő táĘy 80510000-2
(Sza kképzési szolgáltatások)

További
tárgy(ak)

II'1.7) Részekre töfténő ajánlattéte| (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához
a B. melléklet sztiksq szerint tcjbb peldányban is haszná|hato)
! igen X nem

(Igen uáĺasz esetén) Fĺz aján|atok benyújthatók (aak qyet jelciĺjc,n be)'

!"gy részre legy vagy több részre lva|amennyi részre

I I. 1' 8. ) Vá|tozatokra (a lternatív ajá n latok) vonatkozó i nformációk

Etfogadhatók vá|tozatok (atternatív aján|atok) ligen Xnem

II.2.1) Teljes mennyiség vagy éÉék (valamennyi résĄ mqhosszabbítást és opciót beĺeértve)

A ''Budapest-Józsefuá III.,, (azonosító szám: KM0P-5.1.1 .lB-12-k-

II. 2) SzenzőoÉs SZERINTI urľľvrsÉe



2012-0001) megva|ósítása kapcsán a ,,G Gazdasági A|program,,, ,,GIfl Képzéset szakképzések,'
projekt keretében, E|e|miszer-, vegyi áru és gyógynovény e|adó képzés megva|ósítása, vizsga
szervezése és |ebonyolítása a KesĄűgyár Közöss{7i Házban.

A képzés lebonyolítása az országos Képzési Jegyzék (oK]) a szakképzésrő] sző|ő 2011. évi
cLno0űI. toruény fi gye|em bevéte|éve| töĺtén i k.

Tanfolyam megnevezése: É|e|miszer-' Vegyi áru és gyogynövény e|adó képzés
Tanfo|yam típusa: oKJ-képzés
A szakképesítés oKJ-száma: 31 341 01
a|só kozépfokú részszakképesítés
Tanfo|yam időtaftama: max. 8 hónap
Tanfo|yam he|yszíne: Józsefuáros
Tanfolyam kezdete: 2014. szeptember 1.
Tanfo|yam vége (vizsgávalegyütt): 2015. 04. 30.
Tanfolyami napok: heti 1 nap (péntek) illetve ha a képzés időtaftama 600 és 720 óra közé esĺt
abban az esetben heti 2 nap (kedd, péntek)
Résztvevők száma: max. 15 fő
Hozzárende|t FEOR szám: 5113

Á|ta|ános adatok:
SzakképesÍtés megnevezése: Élelmis zer-, vqyi áru és gyogynovény e|adó
A szakképesÍtés oKJ száma: 31 341 01 000 00 00
Isko|ai e|őképzettség: nyo|cadik évfo|yam e|vĄ7zéséveĺ tanúsított alapfokú isko|ai vegzettség
Pályaa|kaImassági kovete|mények: nem szüksĄ7esek
Szakmai a|ka|massági követelmények: nem szüKégesek
Iskolarendszeren kívü|i szakképzésben az őraszám: 480-720 óra
E|mé|eti képzési idő aránya: 30 o/o

Gyakor|ati képzési idő aránya:70 o/o

Képzési forma : Fe|nőttképzés
EgészségÜgyi a|kalmassági vizsgá|at: szükĄ;es

Az É|e|miszer-, vegyi áru és gyogynövény eladó részszakképesítés munkaterÜ|etének rövid |eír.ása:
A kereskedelmi válla|kozásokban kiszo|gá|ja és tájékoztatja a vásár|ókat. Az e|adásra kerti|ő áruk
raktározásáva|, á||agmegóvásáva|, énékesítésre toľténő e|őkészÍtéséve|, eladótéri kĺhe|yezéséve|,
éftékesítéséve| kapcsolatos fe|adatokat |át el. KozremĹĺkodik az áruk beszezésének e|őkészíEésében
és lebonyo|ításában.
A részszakképesÍĽésse| rende|kező képes:
- 9egíteni az árubeszeaést
- Atvenni azárut
- Kész|etezési, ra Ká rozási feladatokat v{7ezn i

- Eftékesítesi tevékenységet végezni
- E|látni a kereskede|mi egység szabályszerű Üzemeltetéséve| kapcso|atos fe|adatokat

A tanfo|yam sÍkeres etvégzése É|e|miszer-, vegyi áru és gyógynovény e|adó bizonyítványt kapnak. Az
eredményes vizsga nem követelmény.
A képzésben részt vevők részére a képzés biztosítása ingyenes. A képzést nyújtónak biztosítani kel|
a képzést, a vizsgáva| kapcso|atos szeruezési, lebonyo|ítási fe|adatokat, hatósagi ügyintézést.

A képzést nyújtó ajánlati ára magában fog|a|ja a képzési ko|béget a szükséges oruosi igazo|ás
költségét, a munkaruhát és a jegyzetko|tségeket, va|amint a gyakorlati he|y biztosÍtását. A
tanfo|yam kö|tsége a képzés ideje nem alatt nem növekedhet, az ajánlati ár végleges.

(adott esetben, csak számokkaĺ) Becsrilt éfték áfa né|kül: 3.200.000. Pénznem: HUF

VAGY és közott Pénznem:



ll.2.2) Véte|i jogra (opcióra) vonatkozó infoľmáció (adott esetben)

Véte|ijog (opció): ! igen Xnem

(Igen vá ĺa sz eseté n )A véte| i jog meg hatá rozá sa :

(ha ismert) A véte|ijog (opció) gyakor|ásának teĺvezett ideje:

hónapban: 

- 

Vagy napban: (a szeĺződés megkcitésétől számĺtua)

II' 2. 3) Meg hossza bbításra vonatkozó i nformációk (a dott esetbe n)

Aszerződés meghosszabbítható: ! igen X nem

A lehetséges meghosszabbÍĽások száma (ha ismeĄ: Vagy: 

- 

és 

- 

között

(ha ismert) Az árubeszezésre Vagy a szo|gá|tatás megrende|ésre irányu|ó meghosszabbíltható

szeződések esetében a további szezóldések teruezett Ütemezése:

hónapban: 

- 

Vagy napban: (a szerződés megkcitésétől számĺtua)

II.3) A szenzőoÉs roórnnnuAvAGYA serEJezÉs ľlłľÁnroere

A (teruezett) időtańam hónapban: uagy napban: (a szetződés nqkcitésétől szánítua)

VAGY

Kezdés 20L4 l 09 l 0L (éu/hĺí/nap)

Befejezés 2075 l 04l 30 (éu/hó/nap)

III. SZAKASZ: JoGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI És tĺĺiszłxr INFoRMÁCIóK

ilI.l) A szenzőoÉssEL loPcsolÁTos rrlľÉrrler

ilI. 1. 1) A szerződést biztosÍtó mellékkötelezettségek (adott esetben)

Aján|atkérő je|en közbeszezési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem kovete|i meg.
A szeaődést biztosĺtó me| |ékköte|ezettsĄ7ek:

Késedelmi kotbér:aján|attevő késede|mi kotbér megfizetésére köte|es, ha o|yan okból, ame|yért
felelős bárme|y határidőhöz kötött szo|gáltatássa| késede|embe esik. A késedelmi kotbér
méftéke 100.000,- Fýnap, minden megkezdett naptári napra, de legfeljebb a nettó

e||enéftékének 3Oolo-a. A kötbér minden egyes késedelmes szolgáltatás után megfizetendő.

Meohiúsu|ási kötbér ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha a szerz&és
n okbó| hiúsu| meq' ame|vért a fele|ős. A meqhiúsu|ási kdtbér méńéke a

6



nettó megbízási díj 30o/o-a.

Aján|atkérő ezúton hÍrja fe| ajánlattevők figye|mét, hogy amennyiben a késede|em e|éri a harminc
napot, úgy jogosu|t a szeződést rendkívĹj|i felmondássa| fe|mondani, me|y okán a meghiúsulási
kötbér szabá|yai aIkaImazandóak.

III.1.2) Fő finanszíľozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogsza bá|yi rende| kezésekre: (adott esetben)

Aján|atkérő a te|jesÍtéshez e|ő|eget nem biztosít.

A szo|gá|tatás pénzügyi fedezetét 100o/o-ban a KMOP-5.I.7.|B-LZ ,,Szociá|is cé|ú város-
rehabi|itációs témájú kieme|t projeKjavaslatok,, kódszámú, Budapest-Józsefuáros, Magdolna-
negyed Program III. e|nevezésű, azonosíto szám: KMOP-S.1.1lB-I2-k-20I2-0001 projeft
keretében e| nyert tá mogatás biztosítja utófi na nszírozás keretében.

Ajánlatkérő biztosítja a részszám|ázás lehetőségét. A részszám|ák a te|jesítés időtaftama a|att
havonta, egyen|ő részletekben nyújthatók be.

Aján|atkérő az el|enszo|gá|tatás osszegét szám|ák kézhezvéte|ét követően 30 napon be|ü| te|jesíti.
A szám|ák a Kbt. 130. s (1), (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. s (1) bekezdése szerint és a 4ĺ20II.
(I. 28.) Korm. rende|etben e|őírtar szerint kerü|nek kiegyen|ítésre.
Az elszámo|ás és kifizetés pénzneme: HUF.
Ajá n |atkérő az el |enszo| gá |tatast kizárő|ag ba n ki átuta lássa I te|jesÍti.

Irá nyadó joosza bá |yok:
Kbt. 130.5 (1), (3), (5)-(6) bekezdés
a Po|gáriToruénykönyĺrő| szóló 2013. éviV. töĺvény 6:130. $ (1) bekezdése
Pv. adőzás rendjérő| szó|ó 2003. évi XOI. töĺvény 36/A. 5
Az á | |a mháztartasról sző|ő 20Il. évi CXCV. törvény
368/2011. (Xn.31.) Korm. rende|et az á|lamháďaftasró| szó|ó töruény vegrehajtásáró|
4l2o1'L. (I.28.) Korm. rendelet a 2007-20L3 programozási ĺdőszakban az Európai Regĺoná|is
Fej|esztési A|apbo|, az Európai Szociá|is A|apbo| és a Kohéziós A|apbó| származő támogatások
fe|használásának rendiérő|

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyeÉesek álta! létrehozandó gazdasági társasag, illetve
jogi szemé|yz (adott esetben)

Aján|atkérő nem teszi |ehetővé a közos aján|atot tevő nyeftesek á|ta| gazdasági társaság, illetve jogi
szemé|y létrehozását.

III.1.4) Egyéb kü!önleges feltéte|ek (adott esetben) X igen lnem
(Igen uá|asz esetén) A külön|eges fe|téte|ek meghatározása:

Aján|attevőknek szerepe|niük kel| a NFSZ á|ta| vezetett fe|nőttképzést fo|ytató intézmények
nyilvántaftasában, i||etve jogosultnak ke|| |ennie a nyi|vántaftás szerint az ajánlat tárgya szerinti
képzés fo|ytatására.

Aján|attevőnet közös aján|attétel esetén közös aján|attevők egyikének intézményi FAT
akkreditációval ke|| rendelkeznie, il|etve rende|keznie kel| az ajánlat tárgya szerinti képzés képzési
programjára vonatkozó FAT akkreditációva|.

III.2) RÉszvÉtu relrÉrrl.ex

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok
(kizáľó okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántaÉásokba töfténőbejegwésre vonatkozó
előíľásokat ls (adott esetben)



Az ajánlatkérő á|ta| e|őírtkizárő okok és a megkovete|t igazo|ásĺ mfu:

Az eljárásban nem |ehet aján|attevő, a|vá||alkozó, és nem vehet részt. az a|ka|masság igazolásában
o|yan gazdasági szerep|ő, aki a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés a)-k) pontjaĺnat továbbá a Kbt. 57. s (1)
bekezdés a)-d), va|amint f) pontjában fog|a|t kizárő okok hatá|ya a|á taĺtozik. Az eljárásban nem |ehet
ajánlattevő, aki a Kbt. 56. 5 (2) bekezdésében foglalt kizárő ok hatá|ya a|á taĺtozik.

Aján|attevőnek a 3t0ĺ20lt. (XII. 23.) Korm. rende|et 12. $-a szerint nyi|atkozatot kel| benyújtania,
hogy nem taftozik a fe|hÍvásban e|őílt kizárő okok hatáĺya a|á, valamint a Kbt. 56. s (1) bekezdés k)
pont kc) alpontját a 3I0l201I. (XII. 23.) Korm. rende|et 2. s i) pont ib) a|pontja és a 4. 5 D pont fc)
a I pontjá ba n fog |a |ta k szerint ke| | igazo| nia.

A|vál|a|kozó és adott esetben az a|ka|masság igazo|ásában részt vevő más szeĺvezet vonatkozásában az
aján|attevő a Kbt. 58. 5 (3) bekezdésében fog|a|taknak megfe|elően ajánlatában csak nyi|atkozni
köteles arró|, hogy a szerződés te|jesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. s (1) bekezdés szerinti
kizárő okok hatálya a|á eső alvál|a|kozót, va|amint az á|tala alkalmasságának igazolására igénybe vett
más szeruezet nem taftozik a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés szerinti kizárő okok hatá|ya alá.

Aján|attevő a 37ol207I. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. $-a a|apján saját vá|asztása szerint:
a) saját nyi|atkozatot nyújt be arról, hogy nem Vesz igénybe a Kbt. 57. 5 (1) bekezdés a)-d)' va|amint

D pontja szerĺnti kizárő okok hatalya a|á eső a|vá||a|kozót, va|amint az á|ta|a a|ka|masságának
igazo|ására igénybe vett más szervezet nem tartozĺk a Kbt. 57. 5 (1) bekezdés a)-d)' valamint f)
pontja szerinti kizárő okok hatá|ya a|á, vagy

b) az e|járásban megje|oĺt alvá||a|kozó nyilatkozatát - a meg nem je|o|tekre az a) pont szerinti
nyilatkozat mellett -, va|amint az a|ka|masság igazo|ására igénybe vett más szeruezet nyi|atkozatát
is benyújthatja arró|, hogy a szeruezet nem tartozik a Kbt. 57. 5 (1) bekezdés a)-d)' va|amint f)
pontia szerinti kizárő okok hatálya a|á.

ÍII.2.2) Gazdasági és penzügyi alka|masság (adott esetben)

Az alka|masság megíte|éséhez szükséges adatok és
a megkövetelt igazo|ási mód:

Az aján|atnak tafta|maznia ke|| az aján|attevőre
vonatkozóan az a|ábbi dokumentumokat:

PlL. a 3L01f011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. $
(1) bekezdés b) pontja alapján az uto|só két |ezáft
üz|eti évre vonatkozó, saját Vagy joge|ődje
számviteli jogszabá|yoknak (e|sősorban a
számvite|rő| szóló 2000. évi c. toruény)
megfele|ően összeállított éves beszámo|óját.
Amennyiben az ajánlatkérő á|ta| kéft beszámoló a
céginformációs szolgálat hon|apján megismerhető,
a beszámo|ó adatait az aján|atkérő e|lenőrzi, a
céginformációs szolgá|at hon|apján megtalá|ható
beszámoló csato|ása az ajánĺatban nem szükséges.

Ha az ajánlattevő azéĺt nem rendelkezik az előző
két lezáft tizĺeti évre vonatkozó beszámo|óval, meft
azidőszak kezdete után kezdte meg műkodését, az
alkalmasságát a közbeszezés targyábó| (oKJ-s
képzés nyijtĺása) származő árbevéte|rő| szó|ó
nyiĺatkozatta| jogosu|t igazo|ni. Ebben az esetben
alkaImat|an aján|attevő, ha működésének ideje
a|att a közbeszezés tárovábo| (oK]-s képzés

Az a|kalmasság minimumkövete|ménye(i) :

A|ka|mat|an az aján|attevő, ha:

Plt'. a mér|eg szerinti eredménye az uto|só
kettő |ezárt üz|eti évben egynél többször negatí.v
volt.



nyijüísa) származő - á|talános forga|mi adó nélkri|
számított - árbevétele nem éri el a 1.000 000 Ft-ot
(310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. 5 (2)
bekezdés).

P/2. Csatolja a 3LOlfO11. (XII. 23.) Korm. rendelet
L4. s (1) bekezdés c) pontja a|apján az e|őző
három (}otL.,2o7f. és 2013.) évre vonatkoző - áfa
nélkü| számított közbeszezés tárgyának
megfele|ő tevékenysé gbő| (oKJ-s képzés n yijhása)
származő - áfa nélkti| számított - árbevételérő|
szó|ó nyilatkozatot, attó| függően, hogy aján|attevő
mikor jött |étre, i||etve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre á|lnak.

(310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. 5 (3)
bekezdés) Ha az aján|attevő vagy részvételre
jelentkező az (1) bekezdés b) vagy c) pontja
szerinti iratta| azéĺt nem rende|kezit meľt o|yan
jogi formában műkodit ame|y tekintetében a
beszámo|ó, i||etve árbevéte|rő| szó|ó nyi|atkozat
benyújtása nem |ehetséges, az e pontokka|
kapcso|atban előílt a|ka|massági követelmény és
igazolási mod he|yett bármely, az aján|atkérő á|ta|
megfe|e|őnek tekintett egyéb nyi|atkozatta| vagy
dokumentumma| igazolhatja pénzügyi és gazdasági
a|ka|masságát. Az érintett aján|attevő kiegészítő
tájékoztatas kérése során kote|es alátámasztanĺ,
hogy o|yan jogi formában műkodit ame|y
tekintetében a beszámo|ó, i||etve árbevételrő| sző|ő
nyi|atkozat benyújtása nem |ehetséges és
tájékoztatast kérni az e pontokka| kapcso|atban
e|őílt a|ka|massági kovete|mény és igazo|ásĺ mod
he|yett az aIkaImasság igazo|ásának aján|atkérő
által e|fogadott modjáró|.

Aján|attevő (közos aján|attevők) az e|őírt
a|ka|massági követe|ményeknek a Kbt. 55. 5 (4)
bekezdésében fog|a|taknak megfe|e|ően fe|ehetnek
meg.

A Kbt. 55. s (4) bekezdése a|apján a kozos
aján|attéte| esetén, mive| az e|őílt Pl a|ka|massági
minimumkovete|mény éfte|emszerűen kizáró|ag
egyenként vonatkoztatható a gazdasági
szerep|őkre, ezért e|egendő, ha. a közös
aján|attevők koztil egy fele| meg' A P2 alka|massági
minimumkovete|ménynek közös ajánlattevők
egyrittesen is megfelelhetnek.

Aján|attevő (kozös aján|attevők) bárme|y más
szervezet (vagy személy) kapacitásá ra támaszkodva
is megfelelhetnek a Kbt. 55. S (5)-(6)
bekezdésében fog|altaknak megfe|e|ően.

Pt2. az e|őző három (207L., 2012. és 2013.)
évben a közbeszenés tárgyáń| (oKJ-s képzés
nyĺijtiía) származő - á|ta|ános forga|mi adó
nélkü| számított - árbevéte|e összesen nem érte
el a 2.000.000 Ft-ot.

oK]-s képzésen Aján|atkérő a szakképzésrő|
szó|ő 20LL. évi ClJoOO/il. töĺvény (vagy ennek
hatályba|épése e|őtt a szakképzésről szó|ó 1993.
évi LĐ(/I. toruény) alapján az országos Képzési
Jegyzékben (oKr) szerep|ő szakképzettseg
megszezésére irányu|ó szakképzést érti.
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követelményeknek bárme|y más szeľvezet (vagy
szemé|y) kapacitására támaszkodva kÍvan
megfe|e|ni, úgy aján|attevő a|ka|masságát a Kbt.
55. 5 (5)-(6) bekezdései szerint köte|es igazolni.

A Kbt. 55. 5 (6) c) szerinti kezességvá||a|ásró| szó|ó
dokumentumot eredeti Vagy hite|es máso|ati
pé|dánvban kéritik csato|ni.

III.2.3) Míiszaki, illetve szakmai alkalmasság (adoít esetben)

Az alka|masság megíté|éséhez szüKéges adatok és
a megkövete|t igazo|ási mód:

M/1. A 370120II. (XII.23.) Korm. rendelet 16. $
(5) bekezdése szerinti nyi|atkozat vagy igazolás a
3tolzuĹ. (Xľ. 23,) Korm. rendelet 15. 5 (3)
bekezdés a) pontja szerint az aján|attéte|i fe|hÍvas
fe|adásának időpontjátó| visszafe|é számított 3
évben (fe|adási időpont évlhó/naptó| számított
mege|őző 3. év évĺhőĺnapjáig terjedő időszakot
vizsgá|va) te|jesÍtett |egje|entősebb oKJ-s
képzéseirő|.

^ 
310ĺf071. (XII.23.) Korm. rende|et 16. s (5)

bekezdése szerinti
referencianyilatkozatnalíigazolásnak legalább a
következőket ke|| taftalmaznia :

. a szo|gá|tatás tárgyát, tafta|mának rövid
ismertetését o|y módon, hogy az
aIkaImassági minimumkövetelményeknek
történő megfe|e|és egyéfte|műen
megá||apítható legyen,

o a te|jesíiľés idejét (évlhó/nap) és he|yét,
. a szerződést kotő másik fél megje|ö|ését,
. az e||enszolgá|tatás nettó összegét,
. nyi|atkozat arrő|, hogy a te|jesítés az

e|őír.ásoknak és a szeződésnek megfele|ően
töftént-e.

Amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként
o|yan korábbi tevékenységet kĺiván bemutatni,
amelyben konzorcium Vagy projeKtársaság
tagjaként teljesített, abban az esetben az
Ajánlatkérő csak azt fogadja e| az a|kalmasság
igazo|ásaként, ame|yet aján|attevő konzorciumi
tagként vagy projeKtársaság tagjaként saját maga
teljesÍEett, figye|emme| a Kbt. L29. s (7)
bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt
a te|jesítés bemutatásáró| szó|ő nyĺlatkozatban
adják meg a saját teljesítes méftékét száza|ékban
vagy forintban)

Amennyiben a szo|gáltatás megrende|ésre

Az a|kaImasság minimumkövete|ménye(i) :

A|ka|mat|an az ajánlattevő, ha:

MlL, Nem rende|kezik az e|járást megindíto
fe|hívás feladásának időpontjátó| visszafelé
számított 3 évben (feladási- időpont
évlhó/naptó| visszafe|é számított 3. év
évĺhőĺnapjáig terjedő időszakot vizsgá|va)
összesen 2.000.000.- Ft értékű szeződésszerűen
teljesÍtett oKJ-s képzés nyújtása targy(l
referenciáva|.
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Vonatkozó referencia kozös aján|attevőkre
vonatkozik, és a referenciaigazo|ás nem állítható ki
az egyes aján|attevők álta| teljesített szo|gá|tatások
elkü|önítésével, űgy az aján|atkérő a referencia
igazo|ást Vagy nyi|atkozatot bárme|yit a
te|jesĺtésben részt vett ajánlattevő részérő| az
i smeľtetett szo| gá |tatás egésze teki ntetében köte|es
e|fogadni, fe|téve, hogy a te|jesítés a kozös
aján|attevők egyetem|eges fe|elősségvállalása
me||ett toftént, és az igazo|ást benyújtó aján|attevő
á|tal vegzett te|jesítés aránya e|éfte a 15olo-ot.

Aján|attevő (közös aján|attevők) az e|őíĺt
a|ka|massági kovete|ményeknek a Kbt. 55. 5 (4)
bekezdésében fog|a|taknak megfe|e|ően fe|ehetnek
meg, i||etve bármely más szeĺvezet (vagy szemé|y)
kapacitására támaszkodva is megfe|elhetnek a Kbt.
55. s (5)-(6) bekezdésében fog|altaknak
megfe|e|ően.

Amennyiben aján|attevő az a|ka|massági
követe|ményeknek bárme|y más szeruezet (vagy
szemé|y) kapacitására támaszkodva kívan
megfe|e|nĺ, úgy aján|attevő a|ka|masságát a Kbt.
55. s (5)-(6) bekezdései szerint köte|es igazolni.

A kapacitásait rende|kezésre bocsátó szeryezet az
előírt igazolásĺ módokkal azonos módon kote|es
igazo|ni az adott a|ka|massági feltételnek toĺténő
megfe|e|ést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a
szeęffiés te|jesítéséhez sztiksĄ;es erőforrások
rende|kezésre á||nak majd a szeĺzffiés
teliesítésének időta rta ma a |att.

IlI.2,4) Fenntaftott szerződésekre vonatkozó informá ciők (adott esetben)

A szeződés védett fogla|koztatók számára fenntańott

A szeződés a Kbt. Lzf. s (9) bekezdése szerint fenntartott

E lgen

!igen

Xnem

Xnem

III. 3) SzolcÁlrĺrÁs MEGRENDelÉsne rnÁľvuI.ó szERzőDÉsEKRE voNATxozó xÜlöľLEGEs
FEITÉTELEK

III. 3. 1 ) Adott fog la t kozásra (képzettség rĐ vonatkozó i nformációk

A szotgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kiĺtve Xigen
!nem
(Igen váĺasz esetén) Avonatkozó jogszabá|yi rende|kezésre toľténő hivatkozás:

A nemzeti közneve|ésrő| sző|ő 2011. évi CXC. töruény és a szakképzésrő| sző|ő 2011. évi cDOo0/il.
törvény

III. 3. 2) A szol gá ttatás teljesíRésében személyesen közrem Íi ködő személyek
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A szeĺvezeteknek közö|nirik ke|| a szo|gáltatás te|jesítésében szemé|yesen kozreműködő szemé|yek
nevét és képzettségét ! igen X nem

Iv. SZAKASZ: EUÁRÁS

ry.1) Az euÁnÁs rn;rł;ł

ry.1'1) Az eljárás fajtája

K|asszikus aján|atkérők Közszo|gáltató ajá n |atkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott
szabá|yok szerinti e|járás az a|ábbĺak szerint:

Ę ruyílt

! ľtegľlívasos

! Gyorsított meghívásos, alka|mazásának
indoko|ása:

! Versenypárbeszéd

! nirdetmény kozzététe|éve| indu|ó tárgya|ásos,
alkaImazásának indoko|ása,,

! Gyorsított tárgya|ásos, aIkaImazásának
indokolása:

! Keretmegá||apodásos, az e|járás e|ső
részében nyí|t

! Keretmegá||apodásos, az eljárás e|ső
részében meghĺivásos

! Keretmegá||apodásos, az e|járás e|ső
részében hirdetménnye| indu|ó tárgyalásos

! Keretmegá||apodásos, az eljárás e|ső
részében hirdetmény né|kti|i tárgya|ásos

A Kbt. Második Részében meghatározott
szabályok szerinti e|járás az alábbiak szerint:

! ľĺyĺt

! ľłeghívásos

! Hirdetm ény kozzététe|éve| indu|ó
tárgyalásos

! Keretmegá||apodásos, az e|járás e|ső
részében nyí|t

! Keretmegá||apodásos, az eljárás e|ső
részében meghívásos

! Keretmegál|apodásos, az e|járás e|ső
részében hirdetménnye| indu|ó tárgyalásos

! Keretmegá||apodásos, az e|járás e|ső
részében hirdetmény né|kü|i tárgya|ásos

Iv.1.2) Az aján|attétetrc vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszám a (mqhíuáns és tiárgyalásos eljárás, versenyp,ĺírbeszéd)

A gazdasági szerep|ők tervezett száma

VAGY:

Tervezett minimum és (adott esetben) maximá|is |étszáma

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objeKív szempontok:
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Iv.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
veľsenypárbeszéd során (tá rgya |ásos eljá rás, vercen ypá rbeszál)

Igénybe vettek többfordu|ós e|járást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó mego|dásot i||eWe a megtárgya|andó ajánlatok számát: ! igen ! nem

Iv. 2) ÉnľÉrľÉsr szEMPoNToK

Iv.2.1) Étérelési szempontok (aak a megfetetőt1étciĺje meg)

X ł rcgalacsonyabb összegĺi ellenszolgáttatás

VAGY

!łz összességében legelőnyiisebb ajántata kłĺvetkező részszempontok alapján

Részszempont

1.

Súlyszám

-

Részszempont

6.

SúIyszám

z.

3. L

9.

5.

(Igen uálasz esetén, ha sztjkséges)További információk az e|ektronikus árlejtésről:
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Iv.3) AourľrszľnłrÍv rľronmÁcróx

Iv.3.1) Az aján|atkéľő által az aKához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

Iv.3.2) Az adott szeződésre vonatkozóan soľ került korábbi közzététe|re !
igen X nem

(Igen váĺasz esetén tcjlbe kia mqfeĺelő rovatokat)

! rljárást megindító, illetve męhirdető fe|hÍvás

A hirdetmény száma a Közbeszezési Étesítőben: l 6É-szán/éuszán)

A hirdetmény közzététe|ének dátuma: l l Gu/hcí/nap)

nEgyéo korábbi közzététe| (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszeaési Éftesítőben: l 6É-szán/éuszán)

A hirdetmény kozzététe|ének dátuma: l l Gu/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszezési ÉftesÍEőben: ĺ 6É.szán/éuszán)

A hirdetmény közzététe|ének dátuma: l l @u/hó/nap)

Iv.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismeftetők beszeľzésének feltételei
(adott esetben)

A dokumentáció beszezésének határideje

Dátu m : zoiľI4i.,'.''ł ..: (éu/hó/nap) Időpont: 10 : 00

A dokumentációéft fizetni keĺl X igen ! nem

(Igen uálasz esetén,aak számokkat) Är25.4OO Pénznem: HUF

A dokumentációt ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja mĺnden érdeke|t gazdasági szerep|ő részére.
Az e|járás L24. s (4) bekezdés szerinti nyertese köte|es a dokumentáció e||enértékét átuta|ássa|
megtéríteni az Ész-reR Kft. MKB Bank Zĺt-né| vezetett 10300002-10566827-49020013 számú
számlájára az összegezés aján|attevők részére töĺténő megkü|dése és a szerzffiéskötés időpontja
kozött' A dokumentáció árának megtérítese a szeruődéskotés feltétele. Az átutalás közlemény
rovatába a ,,Éte|miszer-, vegyi áru és gyogynövény eladó képzés,,hivatkozást szükéges fe|tüntetni.
Készpénzes fizetés nem lehetséges. A fenti összeg bruttó Ft-ban értendő.

Iv.3.4) Ajánlattételi vagy részvétel i hataľidő

Dátu m : zaił! .:,u!.,..'. : (éu/hó/nap) Időpont: 1 0 : 00
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Iv.3.5) Az ajánlattételi felhívás megkiildése a kiválasztott jelentkezőkrészére (résłételi
feĺhíuás esetén)

Dátum: l ĺ Gu/hó/nap)

Iv.3.6) Az(ok) a nyelv(ek)' amely(ek)en az ajánlatot illeWe ľészvéte|ijelentkezések
benyújthatók

! łz EU bárme|y hivata|os nye|ve

! łz EU következő hivatalos nyelve(i):

! Egyéb:

X vagyar

Iv.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtaftama (kĺvéve részuételifelhĺuás esetén)

l l -ig (év/hó/nap )

VAGY

Az időtärtam hónapban: uagynapban:30 (az ajánĺattéteĺi határidő lejártátőlszámĺfua)

Iv.3.8) Az aján|atok vagy részvételi fe|hívás esetén a résanételi jelentkezések
felbontásá nak feltéteIei

Dátu m : 2oil;4|,.,1! ...: } (éu/hĺí/nap) Időpont: 1 0 : 00

He|y : Ész.Ker Kft. 1026 Budapest Pasaréti út 83. tárgyaló

Az aján|atolírészvéte|ije|entkezések fe|bontásán je|en|étre jogosult szemé|yek X igen E nem

(igen uálasz esetén)További információk a jogosu|takró| és a bontási e|járásról:
Kbt. 62. Ę (2)-í4)' í6)-í7) bekezdéseiben meohatározottak szerint.

V. SZAKASZ: KIEGESZITO IN FORMACIOK

v.1) A KözBEszERzÉs IsmÉľlőoő JEILEGÉRE voNATKozó rľronuÁcror (adott esetben)

A közbeszeaés ismét|ődő je||egű ligen Xnem
(Igen uálasz esetén) A további hirdetmények közzétételének teruezett ideje:

V. 2) eu nóľłr uľrós eunPoKRA voNATKozó INFoRMÁcIóK

n szrnzőoÉs eunópĺr uľrós łlĺporsóL rrľłľszÍnozoTT PRoJEKTTEL És/vncv PRoGRAMMAL
KAPCSOLATOS

X igen lnem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re éslvagy program(ok)ra:

KMOP-S.1.1.ĺB-tz,,SzocÍá|is cé|ú város-rehabi|itációs témájú kieme|t projektjavas|atok,' kodszámú,
Budapest-Józsefuáros, Magdolna-negyed Program III. e|nevezésű, azonosíto szám: KMOP-S.1.1/B.
I2-k-2072-0001 projeK
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V.3) TovÁsar rľron!4Áclox (adott esetben)

v.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az aján|atkérő által előílt alapvető
szabályai, az e|ső tárgyalás időpontja :(ha az eljárás tárgyaĺásos)

v.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, áwétele vagy elektronikus úton töÉénő e|érése
az eljáľásban va!ó részrrétel feltétele? (adott esetben)

X igen lnem
v.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratot vagy ismeńető rendelkezésre
bocsátásával kapcsolatos további i nformációk (adott esetben)

Az ajánlati dokumentáció ajánlattevő vagy az ajánlatban megje|ö|t a|vá||a|kozó á|ta|i átvéte|e az
e|járásban való részvéte| fe|téte|e. Az. ajánlati dokumentáció másra át nem ruházható. A
dokumentáció átvehető szemé|yesen az Ěsz-KER Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 83.) |ebonyo|íto
szeruezet titkárságán munkanapokon 9.00 - 15.00 között, va|amint az aján|attéte|i határidő
lejártanak napján 9.00.10.00 óráig; i|letve az aján|atkérő a dokumentációt e|eKronikus úton is
rende|kezésre bocsátja. A dokumentáció rende|kezésre bocsátásához az a|ábbi adatokat szükéges
megadnia a |ebonyo|ító szervezet rendelkezésére: a dokumentációt átvevő cég neve és székhelye,
adószáma, a cé9 nevében kapcsolattaftásra kije|ö|t szemé|y neve, te|efon- és fax száma, e-mai|
címe. A dokumentáció másra át nem ruházható és nem pub|iká|ható. Közös aján|at esetén e|egendő
egy dokumentáció megvásár|ása.

v.3.3'1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értéreÉsi szempontja
esetén az ajánlatok ľészszempontok szerinti taftalmi elemeinek éÉékelése során
adható pontszám alsó és felső határa:

v.3.3.2) Az összességében lege|őnyösebb aján|at kiválasztásának éÉékelési szempontja
esetén a módszer (módszerek) ismeftetése, amel|yel az ajánlatkérő megadja az V.3.3'1)
pont szeľinti ponthatárck közötti pontszámot:

v.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előíń igazo!ási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe töfténő fe|vétel fe|téte|ét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

X igen ! nem

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont)
megjelłi|ése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe töfténő felvéte!
feltételét képező mi nősítési szem pontokhoz képest szi gorú bba k:

PlL, P|2, tývt

v.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkoző e|őírások: (adott esetben)

Nincs.

v.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. s (3).(4) bekezdése alapján kerii! megindításra: ! igen
X nem
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v.a) Egyéb i nformációk:

1. Az aján|atnak tafta|maznia ke|| az ajánlattevő nyi|atkozatát a Kbt. 60. 5 (3) és (5)
bekezdésre, a Kbt. 40. s (1) bekezdés a) és b) pontjára. Nem|eges taftalomma| is
csato|andóak ezen nyi|atkozatok.

2. Formai e|őírások: az aján|atot aján|attevőknek egy eredeti és egy máso|ati pé|dányban nem
e|eKronĺkus úton ke|| a je|en felhívásban és a dokumentációban meghatározott taĺtalmi, és
a formai kovete|ményeknek megfe|e|ően e|készítenie és benyújtania:

az aján|at papír a|apú pé|dányát zsinórra|, |apozhatóan ossze kell fíjzni, a csomót
matricával az aján|at e|ső vagy hátsó |apjához rĘzíteni, a matricát |e ke|l bé|yegezni, vagy
az aján|attevő részérő| erre jogosu|tnak a|á ke|| írni, úgy hogy a bé|yqző' i|letőleg az
a|áírás |ega|ább egy része a matricán |egyen;
az aján|at o|dalszámozása eggye| kezdődjön és olda|anként növekedjen. E|egendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tarüa|mazó oldaĺakat számozni, az Ĺires o|da|akat nem
ke|l, de lehet. A cím|apot és hát|apot (ha vannak) nem kell, de |ehet számozni. Az
aján|atkérő az ettő| kisméftékben e|térő számozást (p|. egyes o|da|akná| a lA, lB
o|dalszám) is e|fogad, ha a tafta|omjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen
azonosĺtható és az iratok he|yére egyérte|műen |ehet hivatkozni. Az aján|atkérő a
kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az aján|atban va|ó
tájékozódása, i||etve az aján|atra való hivatkozása érdekében szĹiKéges;
az aján|atnak az e|ején tarta|omjegyzéket ke|| tafta|maznia, mely a|apján az aján|atban
szereplő doku mentu mok o|dalszá m a |a pjá n megta lá |hatóa k;
az aján|atot záft csomago|ásban, egy papír a|apú és kettő a papír alapú aján|ati pé|dány
képo|vasó készü|ékkel készü|t CD-re vagy DVD-re ílt e|eKronikus pé|dányát, ;elszó né|kü|

o|vasható .pdf formátumú táj|(ok)ban kell beadnĺ.
az aján|atban |évő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a vegén a|á ke|| írnia az adott
gazdá|kodó szeruezetnél erre jogosu|t(ak)nak vagy o|yan szemé|ynet vagy szemé|yeknek
aki(k) erre a jogosu|t szemé|y(ek)tő| ír.ásos fe|hatalmazást kaptak;
az aján|at minden o|yan o|da|át ame|yen - az aján|at beadása e|őtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot a|áír.ó szemé|ynek vagy szemé|yeknek a módosításná| is
kézjeggye| ke|| ellátni;
a zárt csomagon,,Aján|at - Józsefuáros - Éle|miszer-, vegyi áru és gyogynövény e|adó
képzés,,, va|amint: ,,Csak kł5zbeszeĺzésĺ e|járás során, az aján|attéte|i határidő |ejáftakor
bontható fe| !'' megje|ölést kell fe|tÜntetni.
Az aján|atokat ír.ásban és zártan, a fe|hívás á|ta| megjeĺö|t kapcso|attaftasĺ pontban
megadott címre közvet|enril vagy postai úton ke|l benyújtani az aján|attételi határidő
lejártaig. A postán feladott aján|atokat az aján|atkérő csak akkor tekinti határidőn be|ü|

benyújtottnat ha annak kézhezvéte|ére az aján|attéte|i határidő lejártat megelőzően sor
kerti|. Az aján|at illetve az azza| kapcsolatos postai kü|demények e|vesztésébő| eredő
kockázat az aján|attevőt terhe|i.
Az aján|atot az aján|attételi határidő lejártáig, hétfőtő|-péntekig 09.00-15.00 őra között, az
aján|attéte|i határidő |ejártanak napján 9.00-10.00 óra közott lehet |eadni.

3. Az aján|athoz csato|ni ke|l az aján|attevő, az alvá||a|kozó, az a|ka|masság igazo|ásába bevont
(kapacitást nyújtó) gazdasági szerep|ő cégjegyzésre jogosu|t nyilatkozatot dokumentumot
a|áíró képviselő a|áír.ási címpé|dányát vagy a|áírrás mintáját. Amennyiben az ajánlat
cégjegyzésre jogosultak á|ta| meghata|mazott(ak) a|áírásáva| kerü| benyrijtásra, a te|jes
bizonyÍtó erejű magánokiratba fog|alt meghata|mazásnak tafta|maznia ke|| a
meghata|mazott aláír.ás mintáját is.

4. Közos ajánlattéte| esetén a vezető ceget meg ke|| je|ölni, és közös aján|attevőknek
egyetem|eges fele|ősséget kel| válla|niut valamint konzorciumi megá||apodást kel| kotni,
ame|ynek tafta|ma a Kbt. 25. $-ában fogla|t valamennyi kikotésre kiterjed.

5. A Kbt. 36. 5 (3) bekezdése a|apján a je|en felhÍvásban, i||etve a dokumentációban e|őíft
ű máso|atban is ahol a ettő| eltérően
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rende|kezik. Ajánlatkénő fethívja a figyelmet, hogy az aján|at papír a|apú
pétdányának a 6o. s (3) bekezdése szeľinti nyilatkozat eredeti aláíÉ pé|dányát
kell tańa|maznia.

6. Aján|atkérő a Kbt. L22. s (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészÍtő tájékoztatás esetében
ésszerű időnek tekinti az aján|attéte|i határidő lejáftat mqe|őző harmadik munkanapot
(tajékoztatás megküldésére), fe|téve, hogy a kérdések és kérések az aján|attéte|i hataridő
|ejáftat mqe|őző ötödik munkanapig megérkeznek aján|atkérőhöz. Aján|atkérő nem vá||al

fe|e|ősséget azért, ha egy gazdaságl szerep|ő a dokumentációt nem vá|totta ki és kiegészítő
tajékoztatás kérés keretében nem adja meg azon e|érhetőségeit, melyekre a kiegészítő
tájékoztatás megadását várja és ezá|tal Aján|atkérő nem képes a tájékoztatás cé|személyhez
történő megkri|désére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást).

7. Fordítás: az ajánlatban va|amennyi igazo|ást és dokumentumot magyar nye|ven ke||

benyújtanĺ. Az aján|atkérő - a Kbt. 36. 5 (3) bekezdése a|apján - a nem magyar nye|ven
benyújtott dokumentumok ajánlattevő á|tali fe|e|ős fordíĽását is köte|es eĺfogadni.

8. Áďolyamok: Az aján|attéte| során a nem forintban rende|kezésre á||ó adatok esetében a
kü|önboző devizák forintra történő átszámításáná| az aján|attevőnek a mér|egadatoknál a
mérleg fordu|ónapján éruényes, a referenciáknál a te|jesítés napján éruényes Magyar
Nemzeti Bank áltaI meghatározott devizaárfolyamokat ke|l aIkaImaznia. Amennyiben
va|ame|y devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az aján|attevő saját
központi bankja álta| az eljárást megindíEo fe|hívás fe|adásának napján éruényes áŕo|yamon
számÍtott euró e||enérték kerü| átszámításra a fentiek szerint. Atszámítás esetén az
Aján|attevőnek közö|nie ke|| az aIka|mazott áŕolyamot.

9. Aján|atkérő téríĽésmentesen biztosíEja a dokumentációba töľténő szemé|yes betekintés
Iehetőségét.

10. Aján|atkérőtő| a benyújtott aján|atot egyéb dokumentumok nem igénye|hetők vissza,
azokat aján|atkérő biza|masan kezeli és a Kbt' 34. s Q) bekezdése a|apján őzi meg.

Lt. ptr, e|járás nyeĺtese: aze|járás nyeľtese azazaján|attevő, aki az aján|atkérő á|ta| az eljárást
megindító fe|hívásban és a dokumentációban meghatározott fe|téte|ek a|apján, va|amĺnt a
meghatározott éftéke|ési szempont szerint a |egkedvezőbb érvényes aján|atot tette. Az
ajánlatkérő csak az eljárás nyeĺteséve| kotheti meg a szerződést, Vagy - a nyertes
vissza|épése esetén - az aján|atok éľtéke|ése során a következő |egkedvezőbb aján|atot
tevőnek minősített szervezette| (szemé||ye|), ha őt az aján|atok e|bírá|ásárő| szó|ő írásbe|i
összegezésben megje|öĺte.

L2. Az ajánlatkérő e|őírja, hqy az aján|attevők tájékozodjanak a munkavá||a|ók véde|mére és a
munkafe|téte|ekre vonatkozó o|yan kotelezettségekrő|, amelyeknek a te|jesítés he|yén és a
szeĺződés te|jesĺtése során meg ke|| fe|e|nĺ (Kbt. 54. s).

13. Irányadó Jog: A je|en aján|attéte|i fe|hívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszenésekrő| szó|ő 20LI' évi CMII. töruény és végrehajtási rende|eteinek e|őírásai
szerint kel| e|járni.

14. Ajánlatkérő a hiánypot|ás |ehetőségét a Kbt. 67. $-ában fogla|tak alapján biztosítja.
Ajánlatkérő nem rende| el újabb hiánypotlást, abban az esetben, ha az aján|attevő az
aján|ata hiánypót|ása során korábban nem szereplő gazdasági szerep|őt von be az e|járásba
és a hiánypotlás során bevont gazdasági szerep|őre tekintettel lenne szükéges az újabb
hiánypót|ás e|rende|ése.

15. Az aján|atkérő nem é| a Kbt. L22. s (9) bekezdésében fog|alt lehetőségéve|.

16. Aján|attevőnek nyi|atkoznia kell, hogy a képzés te|jes időtaftama alatt biztosítja, hogy a FAT
által kiá||ított, hatályos intézményakkreditációs tanúsítvánnyal rende|kezni fog és a k{.i|ön

jogszabá|yban előírt statisztikai adatszo|gá|tatási kötelezettségét te|jesítette és a képzés
te|jes ĺdőtaftama a|att te|jesíti.
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17. Ajánlattevőnek aján|atához csato|nia ke|| az intézményi FAT akkreditációját, ĺ||etve az aján|at
tárgya szerinti képzés képzési programjára vonatkozó FAT akkreditációját igazo|ő
dokumentumot.

18. Aján|atkérő nem teszi |ehetővé a nyeftes aján|attevőnek gazdasági társasag, i||etve jogi
személy |étrehozását.

19. Aján|atkérő |ezáĺt üz|eti év a|att a fe|hÍvás fe|adásának napján lezát tizleti évet éfti.

20. 
^z 

aján|atot az aján|attéte|i határidő |ejártaig, munkanapokon 09.00-15.00 óra között, az
aján|attéte|i hataridő lejáftanak napján 9.00-10.00 óra közott |ehet leadni e|őzetes
egyeztetésse|.

v.5) E ľlrnorruÉľv reuąoÁsÁľlx roőpoľľrł: l ĺ Gu/hó/nap)
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vI.4) Jogolvoslati eljárás

vI.4.1) A jogolvoslati eljárást |ebonyo!ító szeru

Hivatalos név:
KözbeszerzésĺHatóságKözbeszerzésiDöntőbizottság

Postai cím:
Riadó utca 5.

Város:
Budapest

Postai irányítószám:
1026

ország:
HU

E-mai!:
dontobizottsag@K.hu

Telefon:
+36 1 8828594

Internetcím (URL): www. kozbeszezes. hu Fax:
+36 I 8828593

A békéltetési eljárást lebonyo|ĺtó szerv (adott esetben)

Hivatalos név:

Postai cím:

Városl Postai irányítószám: ország:

E-mail: Telefon:

Internetcím (URt): Fax:

vI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töĺtse ki a VI,4,2 rovatot uagy sztikség esetén
a V1.4.3 rouatot)

A Íqoruoslatĺ kéreĺmek funyúitiásának határideiére vonatkozó pontos információ:

vI.4.3) A jogolvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a ktivetkező
szeľrĺtől szerezhető be

Hivatalos név:
Ki5zbeszeęési Hatóság Kizbeszezési Döntőbizottság

Postai cím:
Riadó utca 5.

Váľos:
Budapest

Postai irányítószám:
1026

ország:
HU

E-mai!:
dontobizottsag@kt.hu

Telefon:
+36 1 8828594

Internetcím (URL) : www. kozbeszezes. hu Fax:
+36 1 8828593

\íI.5) E hirdetménY feladásanak időponüa : fuap/hőnap/év)
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A. MELLEKLET

TovÁBBI cÍuex És rnpcsolĺĺľłnľÁsl PoNToK
I) További információ a következő címeken és kapcso|attaftási pontokon szerezhető b

Hivatalos név:
Ész-ren rt.

Nemzeti azonos,Itó: (ha ismert)

Postaicím:
Pasaréti út 83.

Város:
Budapest

Postai irányÍtószám:
LOf6

ország:
HU

Ka pcsolatta Éási pont(ok) :

Címzett: Zelenay Krisztina

Telefon:
+36 17888931

E-mail:
titkarsag@eszker.eu

Fax;
+36 17896943

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattaÉási pontot ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok
beszerezhetők

Hivatalos név:
Ész-ren rn.

Nemzeti azonos,ltó: (ha isnert)

Postai cím:
Pasaréti út 83.

Város:
Budapest

Postai irányÍtószám:
Ĺ026

ország:
HU

Kapcsolatta ftasi pont(ok) :

Címzett:
Zelenay Krisztina

Telefon:
+36 17888931

E-mail:
titkarsag@eszker.eu

Fax:
+36L7896943

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcso|attaftási pontot ahova az ajánlatokat/ľészvételi jelentkezéseke
benyújtani

Hivatalos név:
Ész-ren rn.

Postai cím:
Pasaréti út 83.

Nemzeti azonosÍtó: (ha ismert)
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Város: I Postai irányítószám:
Budapest | 1026

ország:
HU

Ka pcsoIattaľtási pont(ok) :

Zelenay Krisztina
Címzett:
Zelenay Krisztina

Telefon:
+36 17888931

E-mail:
titkarsag@eszker.eu

Faxr
+36 Ĺ7896943

Internetcím (URL):

Iv ) A másik aján|atkéń címei, amely nevében az ajánlatkénő a beszerzést végzi

Hivata|os név: Nemzeti azonosító (ha ismert}

Postai cím:

Város: Postai irányítószám: ország:

......, (AzA. mellék|et IV) szakasza sztikég szerint több pé|dányban is haszná|ható).....
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B. MELLEKTET

nÉsze xRr voNATKozó r ľ ronľĺÁcro r

AREszSZAMł ELNEVEZES:

1) novlo mecľnľÁnozns:

2) Közos KözseszeRzÉsr SzórrcvzÉr (cPV)

Fő szőjegyzék KiegészÍtő szőjegyzék (a dott
esetben)

Fő ttrgv

További tárgy(ak)

3) MrľľvrsÉc

(adott esetben, sak számokkaĺ) Becsti|t érték áfa né|kü|: Pénznem:

VAGY: Pénznem:

4) A szenzóoÉs roőľłnrłuÁnł vłcv xezorrÉne/eerE'ezÉsÉRE voNATKozó rtiLoNsözó
roőpoľľox relĺ[iľľeĺÉ se (adott esetben)

Az időtaĺtam hónapban: uagy napban: 

- 

(a szeződés negktitésétőlszámĺtua)

VAGIl

Kezdés ĺ l (éu/hó/nap)

Befejezés ĺ l (éu/hó/nap)
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5) TovÁaar rľronuÁcrór ł nÉszrxnől

_-__-(E mellékletbőla részek számának mqfelelfun tcibb példiíny használható) -__
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ALAPINFonuÁcrox ł xözgrszrnzÉsr euÁnÁsnól

Az Aján|atkérő, Jőzsefuárosi Önkormányzat nevében ezenne| fe|kérem, hogy a Kozbeszezési
Értesítőben ........-..';l iktatószámon kozzétett eljárást megindító fe|hívás, va|amint a
dokumentációbáń léĺrtar szerint tegye meg ajánlatát a ielen kozbeszezés tárgyát képező
feladatok megva |ósítására.

Aiá nlatkérőre vonatkozó információk:
Név: Józsefuárosi önkormányzat
Cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
Telefon : 06-I I 459-21-f3
Fax: 06-1/313-6696
E-mail : ballakata@jozsefuaros. hu

Az e|járás típusa:
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti e|járásrend szerinti nyí|t közbeszeęési e|járás (Kbt. 121. s (1)

bekezdés a) pontja szerinti e|járás)

Eljárás nye|ve:
Jelen közbeszezési e|járás kizárólagos hivata|os nye|ve a magyar. Az aján|atkérő a nem magyar
nye|ven benyújtott dokumentumok aján|attevő á|ta|i felelős fordítasát is e|fogadja.

Az e|járás tárqva:
,,A ,,Budapest-Józsefuáros, Magdo|na Negyed Program III.,' (azonosíto szám: KMOP-S.1.1,ĺB-I2-
K-2o12-ooo1) során megbízási szeződés keretében É|e|miszer-, vegyi áru és gyogynövény e|adó

képzés,,

A szezó1dés időtaftama vaoy a te|iesítés határideje:

Te|jesítési határidő: 2015. ápri|is 30.

A közbeszezésben résztvevők köre:
A nyí|t e|járás o|yan, egy szakaszbő| á||ő ki5zbeszerzési eljárás, ame|yben minden érdeke|t
gazdasági szerep|ő aján|atot tehet. Azok a szeruezetek vagy szemé|yek, akik az e|járást megindĺtó
fe|hívás, va|amint a hozzá tańozó dokumentációban leírtak a|apján benyújtott éruényes aján|atuk
a |a pjá n a szerződés te|jesítésére a l ka I masa k.

Egvéb rende|kezések:
Amennyiben az eljárást megindíto felhívás és je|en dokumentáció kozött e||entmondás merü| fö|,

úgy az e|járást megindíto fe|hívásban kozö|teket kell méľvadónak tekinteni.

Az e|járás során fe|meru|ő, az e|járást megindító felhÍvásban és je|en dokumentációban nem
szabályozott kérdések tekintetében a közbeszezésekről szó|ó 2011. évi cuil. toruény és
végrehajtási rende|etei az irányadóak.
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1. A DoKuMrľľÁcro TARTALMA

1.1. A dokumentáció a kovetkező részekbő| á||:

1. xötrľ: EuÁRÁsT MEGINDÍTó FELHÍvÁs
2. röreĺ: Úľuurłró łz ÉnoexELT GAzDAsÁcr szEREPtóx nÉszÉnr
3. x<ireľ: szEFzőĐÉs.TERvEzETEK
4. xtiľEr: łrÁľloĺr renzońs. És ľ.lvruľxoznrmrľľÁx
5. rĺiľeľ: MÚszArr.szAKMAI uÍnÁs

L.2. Je|en dokumentáció nem mĺndenben ismét|i meg az eljárást megindíto fe|hĺvásban
fog|a|takat, a dokumentáció az e|járást megindÍtó fe|hiivássaI együtt kezelendő. pc
ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgá|ják a dokumentációt és
annak minden kiegészítesét, ame|y eset|eg az aján|ati időszak a|att kerÜ| kibocsátásra,
valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden o|yan körtilmény és
köte|ezettség vonatkozásában, ame|y bármilyen módon is befo|yáso|hatja az aján|at
természetét vagy je| |emzőit.

1.3. Az aján|attevőknek a dokumentációban közölt információkat biza|mas anyagként kell
keze|niÜt amelyről harmadik félnek semmifé|e rész|etet ki nem szo|gá|tathatnat hacsak e
harmadik fél nem készít és nyújt be aján|atot az aján|attevő számára a munka egy részére
vonatkozóan (a|vá||alkoző), vagy az a|kalmasság igazo|ásában részt vesz a gazdasági
szerep|ő. Sem a dokumentációt sem annak részeit, vagy máso|atait nem lehet másra
fe|haszná|ni, mint aján|attéte|re és az abban leírt szo|gáltatások céljára.

2. KIEGÉszÍľó ľłrÉxoaATÁs

2.1. Bárme|y gazdasági szerep|ő, aki jelen közbeszerzési eljárásban aján|attevő |ehet - a
megfe|eĺő ajánlattéte| érdekében - az e|járást megindíto fe|hívásban, va|amint a
dokumentációban fog|a|takka| kapcso|atban írásban kiegészítő (éfte|mező) tájékoztatást
kérhet az ajánlatkérőtőlvagy az á|ta|a meghatározott szeruezettő|.

2.2. Ajánlatkérő a Kbt. Iz2. 5 (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás
esetében ésszerű időnek tekinti az aján|attételi hataridő |ejártat mege|őző harmadik
munkanapot (tájékoztatás megküldésére), fe|téve, hogy a kérdések és kérések az
aján|attéte|i határidő tejártat mąe|őző ötodik munkanapig megérkeznek aján|atkérőhoz.

2.3. Bárme|y gazdasági szerep|ő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcso|attaftasi pontokon
szerezhet:

Ész.xeR rct
1026 Budapest' Pasaréti út 83.

E-ma il : titkarsag@eszker.eu
Farc O6-U789-69-43

2.4. Ajánlatkérő nem vá||al fe|e|ősséget azért, ha egy gazdasági szerep|ő a dokumentációt nem
vá|totta ki és kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon e|érhetőségeit,
me|yekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezálta| Aján|atkérő nem képes a
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tájékoztatás cé|személyhez tofténő megkü|désére (vagy téves címre ktildi meg a
tájékoztatást).

2.5. A kiegészĺtő tájékoztatás te|jes tarta|mát hozzáférhetővé ke|| tenni, i||etve meg kel| küldeni
va|amennyi gazdasági szerep|ő részére, ame|y érdek|ődését az e|járás iránt az
aján|atkérőné| je|ezte. A kiegészítő tájékoztatást a gazdasági szerep|ők azonos fe|téte|ek
me||ett kapják meg ír.ásban, te|efax útján és e-mai|ben a dokumentáció megvásár|ása vagy
a kérdésfe|tevés során felttintetett te|efaxszámra és e-mail címre. A kiegészítő tájékoztatás
akkor minősü| kézbesítettnet ha a gazdaságĺ szerep|ő a kiegészítő tájékoztatast akár
te|efax, emaiĺ, vagy akár szemé|yes kézbesítés útján megkapta, vagy szabályszerű énesítés
me||ett nem vette át.

2.6. A kiegészíkí tájékoztatások kézheaĺételét az aján|attevőknek ha|adékta|anu| vissza ke|l

igazo|niuk. A kięészítő tájékoztatások kézhezvéte|e visszaigazolásának e|mu|asztása
esetén az aján|attevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta
meg hiánytalanu| határidőre. Kérjtik a .llszte|t Ajánlattevőket, hogy a vá|aszok
megérkezésérő| a o6-u789-69-43-es faxszámra Vagy a titkarsag@eszker.eu e-mai| címre
kti |djenek visszaje|zést!

2.7. A gazdasági szerep|ő kizáró|agos fe|e|őssége, hogy o|yan telefax-e|érhetőseget vagy e.mai|
címet adjon meg, ame|y a megkü|dendő dokumentumok fogadására 24 őrában a|kalmas.
Ugyancsak a gazdasági szereplő fe|e|őssége, hogy a szeruezeti egységén be|ü| a kiegészítő
tájékoztatás időben az arra jogosu|thoz kerü|jön.

3. HELYSZÍNI BEJÁRÁS És xoľzulľÁcro

3.1. Aján|atkérő he|yszíni bejárást je|en e|járás során nem tart.

3.2. Aján|atkérő konzu|tációt je|en e|járás során nem tart.

4. Az A'ÁNIAToK BENYÚJrÁsn

4.l. Az ajánlattevőnek a Kbt-ben, az e|járást megindító felhívásban, i|leWe je|en

dokumentációban meghatározott taľtalmi és formai követe|mények maradélGa|an
figye|embevételéve| és az előírt kötelező okiratok, dokumentumot nyi|atkozatok (a

továbbiakban együttesen : me|lékletek) becsatolásáva| ke|| ajánlatát benyújtania.

4.2. Je|en dokumentáció nem mindenben ismét|i meg az e|járást megindíto fe|hÍvásban
foglaltakat, ezéft hangsű|yozzuk, hogy az aján|attéte|i dokumentáciő az e|járást megindíto
fe|hÍvássa| együtt keze|endő. pc e|járást megindíto fe|hívás és a dokumentáció
rende|kezéseinek eset|eges e||entmondása esetén a fe|hívásban szereplők az irányadóak. A
dokumentáció papíratapú és e|ektronikus változata közül a papíra|apú az irányadó.
Aján|attevő köte|ezettségét képezi - az e|járást megindíto felhÍvás és je|en dokumentáció
gondos áttanu|mányozását követően _ az ezekben fog|a|t va|amennyi e|őír.ás, formai
követe|mény, kikotés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a
kiegészítő (értelmező) tajékoztatás-kérésre adott aján|atkérői vá|aszok figye|embevétele.
Ajánlattevő köteles az e|járást megindíto fe|hiivásban, a dokumentációban és ajánlatkérő
á|ta| - a teljesítésse| kapcso|atban - szoĺgáltatott minden információ pontosságáról
meggyőződni.

4.3. Formai e|őírások: az aján|atot aján|attevőknek nem e|ektronikus úton ke|| a je|en

felhÍvásban és a dokumentációban meghatározott taľtalmi, és a formai követe|ményeknek
megfe|elően elkészítenie és benyújtania:

. az aján|at papír a|apú pé|dányát zsinórral, |apozhatóan össze ke|| fűzni, a csomót
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matricáva| az aján|at e|ső vagy hátsó |apjához rĘzíteni, a matricát |e ke|| bé|yegezni,
vagy az aján|attevő részérő| erre jogosu|tnak a|á ke|| írni, úgy hogy a bé|yąző, illető|eg
az a|áírás |ega|ább egy része a matricán legyen;
az aján|at o|da|számozása eggye| kezdődjön és o|da|anként növekedjen. E|egendő a
szoveget vagy számokat vagy képet taĺta|mazó o|da|akat számozni, az üres o|dalakat nem
kell, de |ehet. A cím|apot és hát|apot (ha vannak) nem ke||, de lehet számozni. Au
ajánlatkérő az ettő| kisméĺtékben e|térő számozást (p|. egyes olda|akná| a lA, ĺB
olda|szám) is e|fogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok he|ye egyéĺte|mĺĺen
azonosítható és az iratok he|yére egyérte|műen |ehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a
kismértékben hiányos számozást jogosu|t kiegészíteni, ha ez az aján|atban va|ó
tájékozódása, i||etve az aján|atra való hivatkozása érdekében szĹikéges;
az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket ke|| taĺta|maznia, me|y a|apján az aján|atban
szerep|ő doku mentumok o|da |szá m alapjá n megtalá |hatóa k;

az aján|atot záłt csomago|ásban, egy papír a|apú, papír a|apú és három eleKronikus
máso|ati pé|dányban kel| beadni;
az aján|atban |évő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén a|á ke|| írnia az adott
gazdálkodó szeľvezetnél erre jogosu|t(ak)nak vagy o|yan személynet vagy személyeknek
aki(k) erre a jogosu|t szemé|y(ek)től ír.ásos fe|hatalmazást kaptak;
az aján|at minden o|yan o|dalát, ame|yen - az aján|at beadása előtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot a|áíro szemé|ynek vagy személyeknek a módosításná| is
kézjeggye| ke|l el|átni;
a záĺt csomagon .Ajánlat - Józsefuáros - E|e|miszer-, vegyi áru és gyogynövény e|adó

képzés,,,valamint ,,Csak kcjzbeszeĺzési eljárás során, az a1ánĺattételi hatiíridő lejártakor
bon tha tó fel !,, megje|olést ke| | feltüntetni.

Az aján|at nem tafta|mazhat beto|dásokat, tör|éseket és átírásokat, az aján|attevő á|ta|

e|követett hibák szükséges korrekcióinak kivéte|éVe|, ame|y esetben ezen korrekciőkat az
aján|atot a|áír.ó szemé|ynek, vagy személyeknek kézjegyt}kke| ke|l e|látni.

4.s. Az ajánlatokat írásban és záŕan, a fe|hÍvás á|ta| megjelö|t kapcso|attaftási pontban
megadott címre kozvetlenÜ| vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattéte|i határidő
lejáĺtaig. A postán, futárra| fe|adott, Vagy szemé|yesen kézbesített aján|atokat az
ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn be|ü| benyújtottnak, ha annak kézhezvéte|ére az
aján|attéte|i határidő |ejáŕaig sor kerü|. Az aján|at, il|etve az azza| kapcsolatos postai

küldemények e|vesztésébő| eredő kockázat az aján|attevőt terhe|i.

Az ajánlatok benyújtásának he|ye és határideje:

Ész.xrn xn
1026 Budapest, Pasaréti út 83. Titkárság

határideje : 2oL4...;'.;;ł 10.oo óra

Szemé|yes |eadás esetén kérjüt hogy aján|ataikat munkanapokon 09-15 óra között adják
le, az aján|attételi határidő |ejártanak napján 9-10 óráig!

Az aján|atokat aján|atkérő érkezteti, aki biztosÍľja, hogy az aján|atok tafta|ma a fe|bontás
időpontjáig senki számára se vá|hasson hozzáférhetővé.

Ha je|en dokumentáció aján|ott igazolás- és nyilatkozatmĺnta alkalmazását íąa e|ő, ez
esetben a 4. kötetben ta|á|ható vonatkozó iratmintát kérjük |ehetőseg szerint felhaszná|ni
és megfelelően kitö|tve az aján|athoz me||éke|ni.
Az ajánlott igazo|ás- és nyi|atkozatminta he|yett annak taftalmi|ag mindenben megfe|elő
más okirat is me||éke|hető (p|. referencia nyi|atkozat esetén). Az aján|attevő fe|elősséggel

4.7.

4.9.
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taľtozik az aján|atban kozö|t adatok és nyilatkozatok, va|amint a becsato|t igazolásot
okiratok taĺtalmának va|odiságáéft .

4.10. Az ajánlat e|őkészÍtéséve|, összeá||ításáva| és benyújtásáva|, vagy az aján|athoz szüksĄ;es
információk megszezéséve| kapcso|atos mu|asztás következményei ajánlattevőt terhe|ik.
Az ajánlat e|készÍiéséve|, benyújtásáva| és egyébként a közbeszerzési e|járásban való
részvéte||e| kapcso|atban fe|merü|ő kö|tségeket az aján|attevők maguk vise|ik és ezek
részben vagy egészben töfténő megtéríEésére az ajánlatkérő nem köte|ezhető. Minden
olyan adat, információ beszezése, - ame|y aján|atuk elkészíteséhez és a szeződéses
kote|ezettségek e|vá||alásahoz szÜkégesek - saját költségükre és saját fe|e|ősségĹikre az
Ajá n |attevők fe|adata.

4.11. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását kovetően nem veszł figyelembe aján|attevőnek - a
pontos információk hiányára hivatkozó - aján|at modosítására vonatkozó kére|mét. Az
aján|athoz szrikséges pontos és egyéte|mű információk beszezését szo|gá|ja a jelen
dokumentációban részletezett tajékoztatás-kérés lehetősége. Aján|attevőnek a
jogszabá|yi rende|kezések betaftása me||ett az aján|attéte|i fe|hívásban, a
dokumentációban és az aján|attevők kérdésire adott vá|aszokban meghatározottaknak
megfe|elően kell az ajánlatot e|készítenie.

4.l2. pE. aján|atban közö|t információk kizáró|ag ezen közbeszerzési e|járás eredményének
megá | |a pítása keretében kerül nek fe| haszná |ásra.

5. nÉszłlÁľ IATTÉTEL ILLEwE roggvÁLľozATÚ n.rÁľ uľľÉrel l.enĺľősÉce

5.1. Ajánlatkérő a ľészajántat.tétel lehetősegét jelen eljárásban nem biztosítja.

5.2. Az ajánlattevők je|en e|járásban többvá|tozatú (a|ternatÍv) aján|atot nem tehetnet az i|yen

aján|atokat aján|atkérő éruényte|ennek nyi|vánítja, tekintette| arra, hogy nem
összehason|Íthatóak a többi aján|atta|.

6. xözös łrÁľHľrÉľrl
6.l. Tobb gazdasági szerep|ő közosen is tehet ajánlatot. A közos ajánlattevők köte|esek maguk

kozü| egy, a kozbeszezési e|járásban a közös aján|attevők nevében e|járni jogosu|t
képviselőt megje|ö| n i.

6.2. Kozos aján|atot tevő nyeftesek álta| létrehozandő gazdasági társaság, i||etve jogi szemé|y
|étrehozását ajánlatkérő nem teszi |ehetővé.

6.3. A kozös ajánlattevők csoportjának képvise|etében tett minden nyi|atkozatnak egyéne|műen
tafta|maznia kell a kozös aján|attevők megjeloĺését.

6.4. Aho| a Kbt. az aján|atkérő számára az aján|attevők éftesítését ífia e|ő, va|amint a kiegészítő
tajékoztatás megadása [Kbt. 45. $], a hiánypót|ás [Kbt. 67. $], a fe|világosítás [Kbt. 67. s]
és indoko|ás [Kbt. 69-70.5] kérése esetében az ajánlatkérő a közos aján|attevőknek szó|ó
értesítését, tájékoztatását i||etve fe|hÍvását a kozös aján|attevők nevében eljárni jogosult
képvise|őnek kü|dĺ mę.

6.5. Amennyiben az ajánlatkérő aján|ati biztosíték nyújtasát [Kbt. 59. 5] írja elő, a közös
aján|attevőknek a biztosítékot e|egendő egyszer rende|kezésre bocsátaniuk. Az aján|ati
kötöttségnek bárme|yik közös ajánlattevő részérő| történt megséftése [59. 5 (4)

bekezdése] esetén a biztosíték az aján|atkérőt il|eti meg!
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6.6. A közös aján|attevők a szerződés te|jesítéséért az aján|atkérő fe|é egyetemlegesen fe|e|nek.

6.7. M ąy közös aján|atot benyújtó gazdasági szereplő(k) szemé|yében az aján|attéte|i
határidő |ejáfta után vá|tozás nem következhet be.

6.8. Ha egy gazdasági szerep|ő a közbeszezés étékének huszonöt száza|ékát megha|adó
mértékben fog kozvet|enü| részt venni a szerződés - részaján|at-téte|i |ehetőseg biztosítása
esetén egy részre vonatkozó szerződés - te|jesítésében, akkor nem |ehet aĺvá||a|kozónak
minősíteni, hanem az aján|atban és a szez&és te|jesÍiése során közös ajánlattevőként
ke|l, hogy szerepe|jen. Egy gazdasági szerep|őnek a szerződés te|jesítésében va|ó
részvéte|e arányát azhatározza meg, hogy mi|yen arányban részesü| a beszezés tárgyának
á|ta|ános forga|mĺ adó né|kü| számított e||enéftékébő|.

6.9. Amennyiben tobb gazdasági szereplő kozösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban,
akkor az ajánlathoz csatolniuk ke|| az erre vonatkozó megá||apodást.
A közös aján |attevők megá | |apodásá nak taľta| maznia kell :

- a je|en közbeszezési e|járásban kozös aján|attevők nevében eĺjárni (továbbá
ka pcso|atLa ftasra ) jogosu lt képviselő szeĺvezet meg nevezését;

- a szerződés te|jesĺtésééft egyetem|eges fele|ősségvál|alást mĺnden tag részéről;
- ajánlatban vá||a|t kote|ezettségek és a munka megosztásának ismeftetését a tagok és a

vezető között;
- a számlázás rendjét.

7. Üzlrľr TIToK vÉDELME

Az aján|attevő az ajánlatában, va|amint a 69-70. $ szerinti indoko|ásban e|kri|önített módon
e|he|yezett, Ĺiz|eti titkot taftaĺmazó iratok nyilvánossagra hozata|át megti|thatja.

Az üzleti titkot tafta|mazó iratokat az aján|attéte|kor hatá|yos Ptk. rende|kezései szerint ke|l

e|készíteni.

Aján|atkérő nem vá||al fe|elősséget az tiz|eti titoknak taftott információt iratok harmadik
szemé|yek (kü|önösen más ajánlattevőt gazdasági szerep|ők) á|ta|ĺ megismerésééľt,
amennyiben ajánlattevő az üz|eti titkot tafta|mazó iratokat aján|atában nem elkü|onÍtett
módon, vagy rigy he|yezi e|, hogy azok tafta|maznak a fentiekben megje|ö|t informácĺókat
is.

8. łrÁľI.łĺr xöröľrsÉc

Az ajánlati kotöttség időtaŕama: 30 nap (az ajánlattételĺ határĺdő lejártátólszánítua).

9. Az A'ÁNHToK FEtBoNľÁsn

9.|. Az aján|atokat tafta|mazó iratok fe|bontásának he|ye és ideje:

Ész.xrn xtt
1026 Budapest' Pasaréti út 83. Tárgyaló

határideje z 2ot4. i.;;.'.,.il,1o.00 óra

9.2. Az aján|atok felbontásáná| csak az aján|atkérő, az ajánlattevőt va|amint az á|ta|uk
meghívott szemé|yet továbbá - a közbeszeĺzéshez támogatásban részesü|ő aján|atkérő
esetében - a kü|ön jogszabályban meghatározott szeruek képvise|ői, valamint személyek
lehetnek jelen.
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9.3. Az aján|atok fe|bontásakor ismeftetni kell az aján|attevők nevét címét (székhelyét
|akóhe|yét), valamint azokat a főbb, számszeríísíthető adatokat, ame|yek az éľtéke|ési
szempont (részszempontok) a|apján éftéke|ésre kertilnek.

9.4. Az aján|atkérő az aján|atok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok fe|bontása e|őtt
közvetlenĹi| ismefteti a szerződés te|jesÍtéséhez rende|kezésre álló anyagi fedezet összegét
és a közbeszerzés becsrj|t értékét.

9.5. Ha az aján|atok bontásán egy - ott je|en |évő - szemé|y kéri, az aján|at ismeftetését
követően azonna| lehetővé kel| tennĺ, hogy betekinthessen a felo|vasó|apba.

9.6. A határidő után beérkezett aján|at csomago|ása az aján|attevő szemé|yének megá||apítása
cé|jábó| bontható fel, ame|yről külon jegyzőkonyvet ke|| fe|venni.

10. Az A'ÁNLAToK ELBÍRÁLASA

10.1. Az aján|atok e|bír.á|ása során az aján|atkérőnek meg ke|| vizsgálnia, hogy az ajánlatok
megfe|elnek-e az e|járást megindíto fe|hĺvásban, a dokumentációban, va|amint a
jog sza bá |yokba n meg hatá rozott feltéte|eknek.

l0.2. Az ajánlatkérő köte|es megáĺ|apÍtani, hogy me|y ajánlatok éruénytelenet és hogy Van-e
olyan aján|attevő, akit az eljárásbó| ki kell zárni. Az aján|atok tételes áwizsgá|ása során
megá||apítasra kerü|nek az aján|atok eset|eges éruényte|ení|ésére vagY az aján|attevő
kĺzárására okot adó körülmények.

10.3. Az éruényes aján|atokat az e|járást megindĹló felhívásban meghatározott éftékelési
szempont alapján, va|amint a Kbt. 7t-73. $-okban, az e|járást megindító fe|hÍvásban,
továbbá a je|en dokumentációban fogla|takra tekintette| kel| éńéke|ni.

10.4. Az aján|atkérő az ajánlatokat a |ehető |egrovidebb időn belÜ| kote|es elbírálni, az e|bír.álást
olyan időtartam a|att ke|l elvégeznie, hogy az aján|attevőknek az eljárást |ezárő döntésrő|
va|ó étesítésére az ajánlati kötottség fenná||ása alatt sor kerĹi|jön.

10.5. Az aján|atkérő indoko|t esetben az aján|ati kötöttség |ejáľtanak időpontját meqe|őzően
fe|kérheti az ajánlattevőket aján|ataiknak meghatározott időpontig töľténő további
fenntaftására, az aján|ati kotöttség kiterjesztése azonban nem ha]adhatja meg az aján|ati
kötöttség lejártanak eredeti időpontjátó| számított 60 napot. Amennyiben az
ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott hatáľidőben nem nyilatkozit úgy kell
tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő áltat megje|iilt időpontig fenntaftja.
Amennyiben valamelyik aján|attevő aján|atát nem tartja fenn, az aján|ati kötottseg
|ejáftanak eredeti ldőpontját követően az e|járás további részében az értéke|és során
aján|atát figyelmen kÍvü| ke|| hagyni.

|0.6. pe. aján|atkérő koteles az összes ajánlattevő számára azonos fe|téte|ekke| biztosítani a
hiánypótlás |ehetőségét, va|amint az aján|atokban található, nem egyéĺtelmű kije|entéset
nyi|atkozatot igazo|ások taftaImának tisztázása érdekében az aján|attevőktő| fe|vi|ágosítást
kérni. A hiánypót|ás és felvilágosítas kérésre vonatkozó szabályokat a Kbt. 67. 5-a
tartalmazza.

10.7. Mindaddig, amíg bármely aján|attevő számára hiánypotlásra vagy felvi|ágosíľás nyújtására
határidő van folyamatban, az aján|attevő póto|hat o|yan hiányokat, ame|yekre nézve az
aján|atkérő nem hívta fe| hiánypót|ásra.
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10.8. Az ajánlatkérő az értéke|és szempontjábo| |ényeges aján|ati e|emek tafta|mát mega|apozó
adatokat, valamint ĺndoko|ást köte|es ír'ásban kérni és erről a kérésrő| a többi aján|attevőt
egyidejűleg, írásban éftesíteni, ha az aján|at a megkötni teruezett szerződés tárgyára
figyelemmel arányta|anu| alacsony árat taľta|maz bárme|y o|yan, az ellenszo|gáltatásra
vonatkozó összeg tekintetében, ame|y öná||óan éftéke|ésre kerĹi|.

Az ár arányta|anu| alacsony voĺtának megíté|ésekor az aján|atkérő korábbi tapaszta|ataira, a
közbeszezést mege|őzően végzett piaďelmérés eredményére Vagy a közbeszezést
mege|őzően a becstjlt érték meghatározásához felhasznált egyéb adatokra ke|| figye|emme|
|enni. Köte|es az ajánlatkérő a fentieket a|ka|mazni kÜ|önösen akkor, ha az aján|atban
fog|a|t e||enszo|9á|tatás tobb mint húsz száza|ékka| e|tér - az e||enszo|gáltatás oná||óan
értéke|ésre kerü|ő va|ame|y eleme esetén az adott e|emre eső - a becsĹi|t értéKő|.
Az irreá|is aján|ati e|em (el|enszo|gáltatás) miatti indoko|ás kérés szabá|yait a Kbt. 69. 5-a
tartalmazza.
Amennyiben az aján|ati ár mega|apozotbágáró|szó|ó döntés meghozataláhozaz szükéges,
az ajánlatkérő összehason|ítás cé|jából a tobbi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott
aján|ati e|emeket mega|apozó adatokat.

11. łz ÉnvÉľYEs A'ÁNHTor ÉnľÉxELÉsE

Aján|atkérő az ajánĺatokat részenként értéke|i, a |ega|acsonyabb összegű e||enszo|gá|tatás (a

Kbt. 71. 5 (2) bekezdése a) pontja szerint'
A lega|acsonyabb összegű e||enszo|gá|tatás értékelési szemponton belü| az Aján|atkérő a
nettó aján|ati árakat veti ossze és a Kbt. szabá|yai szerint a |ege|őnyösebbet
(|ega |acsonyabbat) preferá |ja.

A nettó árakat úgy ke|| megadni, hogy azok taĺta|mazzanak minden járulékos költséget
függetlenül azok formájától és forrásátó|, p|. VAM, kü|onböző díjak és i||etéket stb.
Az ajánlatok kido|gozásakor vegyék figye|embe, hogy az aján|ati árnak te|jes korĹĺnek ke|ĺ

|ennie, vagyis magában ke|| fog|a|nia valamennyi ajánlattevői kifizetési igényt.
Az Aján|attevők csak forintban (HUF) tehetnek aján|atot és a szeĺződéskötés va|utaneme is
csak ez lehet.

1z' EREDM ÉNYHI RDETÉS, összrc EzÉs 
^zn,rÁľ 

uroK ELBÍ RÁLAsÁnól

tz.l. Az aján|atkérő köteles az ajánlattevőt ír.ásban tájékoztatni az e|járás eredményérő|, az
eljárás eredménytelenségéről, az aján|attevő kizárásárő|, a szeződés te|jesí|ésére va|ó
aIkaImat|anságának megá||apításáról, aján|atának egyéb okbó| töftént éĺvényte|enné
nyi|vánításáró|, valamint ezek rész|etes indokáró|, az errő| hozott döntést kovetően a ĺehető
leghamarabb, de |egkésőbb három munkanapon belül.

12.f. Az aján|atkérő az aján|atok e|bír.á|ásának befejezésekor kü|ön jogszabá|yban meghatározott
minták szerint írásbe|i összegezést kote|es készíteni az aján|atokró|. Az aján|atkérő az
ajánlatok e|bír.á|ásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek
minden aján|attevő részére egyidejű|eg, te|efaxon Vagy eleKronikus úton töfténő
meg kü |déséve| teljesíti.

t2.3. pE. aján|atkérő az ajánlatok e|bír.álásáró| készített írrásbe|i összegezést az aján|attevők
részére történő megkri|désétő| számított huszadik napig egy a|ka|ommal jogosu|t

módosítanĺ, szükség esetén az éľvényte|enségrő| szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a
már megkotott szerződéstő| e|á||ni, i||etve amennyiben a te|jesítés megkezdése miatt az
eredeti á||apot nem á|lítható he|yrą a szerződést azonnali hatá||ya| felmondani, ha az
eľedmény megkti|dését követően észleli, hogy az erďmény (eredményte|enség)
töruénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvoso|ja. Az aján|atkérő a módosított
írrásbe|i összegezést köteles faxon vagy elektroníkus úton ha|adélGalanu|, egyidejíjlą az
osszes ajá n |attevőnek meg kÜlden i'
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13. ELőZETESVITARENDEzÉs

13.1. A Kbt. 79. 5 (1) bekezdése szerinti e|őzetes vitarendezési kére|met az a|ábbi címre kell
benyújtani:

Ész.xen rn
Lo26 Budapest, Pasaréti út 83. Titkárság

E-mail : titkaľsag@eszker.eu
Fax: O6-1/789-69-43

13.2. A kére|mezőnek az aján|atkérőhöz benyújtott kére|mében (a továbbiakban: e|őzetes
vitarendezési kére|em) meg kell jelo|nie az ír.ásbe|i összegezés vagy egyéb dokumentum,
vagy e|járási cse|ekmény jogséftőnek taftott elemét, továbbá a kérelmező javas|atát,
észrevéte|ét, va|amint az álláspontját a|átamasztó adatokat tényeket, továbbá az azt.
a|átamasztó dokumentumokra - ha vannak i|yenek - hivatkoznia ke||.

Az e|őzetes vitarendezési e|járás szabá|yait a Kbt. 79. $-a tafta|mazza.

13.3. Amennyiben va|ame|y aján|attevő a rende|kezésére ál|ó határidőben előzetes vitarendezésĺ
kére|met nyújtott be az aján|atok bontását követően történt e|járási cselekménnye|,
ke|etkezett dokumentumma| kapcso|atban, az aján|atkérő a kére|em benyújtásátó| a
vá|aszának megkü|dése napját kovető tíz napos időtartam |ejártaig akkor sem kötheti meg
a szerzffiést - ha részaján|at téte|e |ehetséges vo|t, a beszezés érintett részére vonatkozó
szezótést - ha eddig az időpontig a szerződéskötési moratórium egyébként lejárna.

Í4. A szERzőoÉs MrcxöľÉse És ľeursÍľÉse

14.1. Eredményes közbeszezési e|járás a|apján a szerződést a nyeľtes szeruezette| (szemé|lye|) -

kozös ajánlattéte| esetén a nyeftes szeĺvezetekke| (szemé|yekke|) - ke|| ír.ásban megkotni a
közbeszezési eljárásban közö|t vég|eges fe|tételet szeződésteĺvezet és aján|at
taľtaImának megfe|elően.

14.2. A szeződésnek tarta|maznia ke|| - az e|járás során a|ka|mazott értéke|ési szempontra
tekintette| - a nyertes ajánlat azon e|emeit amelyek éftéke|ésre kertjltek.

|4.3. Az aján|atok e|bír.álásáró| szó|ó írrásbe|i osszegezésnek az aján|attevők részére tortént
megkü|dése napjátó| a nyeftes aján|attevő és a második |egkedvezőbb aján|atot (ha
aján|atkérő hirdetett második he|yezettet) tett aján|attevő aján|ati kötöttsége további
harminc nappal meghosszabbodik.

14.4. AE. aján|atkérő köte|es szeződéses fe|tételként e|őírni, hogy:
. a nyeftes aján|attevő nem fizet, i|letve számo| e| a szerződés te|jesítéséve|

összefüggésben o|yan költségeket, me|yek az 56. 5 (1) bekezdés k) pontja szerinti
fe|téte|eknek nem megfele|ő társaság tekintetében merülnek fe|, és me|yek a nyeftes
ajá n |attevő adókoteles jövede| mének csökkentésére a I ka I masa k;

. a szerződés te|jesítésének teljes időtaftama alatt tu|ajdonosi szerkezetét az
ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és az a|ábbiakban rész|etezett rigyletekről
az ajá n latkérőt ha|adékta |an ul étesíti.

t4.5. Az aján|atkérőként szezó1dő fél jogosu|t és egyben köte|es a szeződést fe|mondani - ha
szükséges olyan határidőve|, amely lehetővé teszi, hogy a szerződésse| érintett fe|adata
e||átásáró| gondoskodni tudjon - ha:
. a nyertes aján|attevőben közvetetten Vagy közvetlent]l 21o/o-ot megha|adó tu|ajdoni

részesedést szerez va|ame|y olyan jogi személy vagy jogi szemé|yisegge| nem
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rende|kező gazdasági társaság, ame|y nem fe|el meg az 56. s (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott fe|téte|eknek.

o a nyeńes aján|attevő közvetetten vagy köałet|enri| 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valame|y o|yan jogi személy vagy jogi szemé|yiségge| nem
rende|kező gazdasági társaságban, ame|y nem felel meg az 56. 5 (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott fe|téte|eknek'

Je|en pontban em|Ített fe|mondás esetén a nyeftes aján|attevő a szerződés megszűnése
e|őtt má r te|jesített szolgá ltatá s szerz(ńésszerű pénzbe| i e| |enétékére jogosu lt.

|4.6. A kÜ|fö|di adói||etősegű nyeľtes ajánlattevő koteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghata|mazást csato|ni, hogy az i||etősége szerinti adóhatóságtó| a magyar adóhatóság
közvet|enü| beszerezhet a nyeftes aján|attevőre vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegé|y igénybevéte|e né|krj|.

14.7. A kozbeszezési szeződést a közbeszezési e|járás alapján nyeftes aján|attevőként
szerz&ő fé|net illetve kozösen aján|atot tevőknek, Vagy - ha az aján|atkérő gazdá|kodó
szeruezet |étrehozásának köte|ezettségét e|őírta vagy azt' |ehetővé tette - a nyeftes
ajánlattevő (aján|attevők) kizáró|agos részesedéséve| |étrehozott gazdálkodó szeruezetnek
(a továbbiakban : projekttársaság) ke|| teljesítenie.

t4.8. AZ. aján|attevőként szeződő fé| te|jesítesében köte|es közreműkodnĺ az o|yan a|vá||alkozó
és szakember, ame|y a közbeszerzési e|járásban részt vett az aján|attevő alka|masságának
igazolásában. Az aján|attevő köte|es az aján|atkérőnek a te|jesítés során minden o|yan -

akár a korábban megje|o|t a|vá||a]kozó helyett igénybe venni kÍvánt - a|vá||a|kozó bevonását
beje|enteni, ame|yet az aján|atában nem nevezett meg és a beje|entésse| együtt
nyi|atkoznia ke|| arró| is, hogy az á|ta|a igénybe venni kívánt a|vá||alkozó nem á|| a kizáró
okok hatá|ya a|att.

15. rruÉroałľÁsT NYÚJTó szERvEzETEK

r5.1. Aján|atkérő a Kbt. 54.5 (1) bekezdése alapján e|őíąa, hogy az aján|attevő tájékozodjon a
munkavál|a|ók vedelmére és a munkafe|téte|ekre vonatkozó o|yan köte|ezettségekrő|,
amelyeknek a te|jesítés he|yén és a szeződés teljesítése során meg ke|| fele|ni. A
tájékoztatást az i||etékes szeĺvek ingyenesen teszik e|érhetővé.

15.2. Aján|atkérő az a|ábbiak szerint adja meg azon szeruezeteknek (hatóságoknak) a nevét és
címét (elérhetőségét), ame|yektő| az aján|attevő megfe|e|ő tájékoztatást kaphat:

M u n kavá l la|ók védel me és a m u n kafeltételekľe vonatkozó kötelezettségek:
Budapest Főváľosi Kormányhivata l M unkavédel mi és M unka ügyi Szakigazgatási
Szeruének Munkavédelmi FeIügyelősége
1132 Budapest Visegrádi u. 49.
Postacím: 1438 Budapest Pf' 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
E-mail: budapestfu-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, budapestfu-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Budapest Fővá rosi Kormányhivatal M unkavéde| mi és M unkaügyi Szakigazgatási
Szeruének M unkaügyi Feliigyelősége
1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Postacím: 1438 Budapest, ff. 520.
tel: 06-1-323-3600
fax: 06-1-323-3602
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E-mail: budapestfu-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, budapestfu-kh-mmszsz@ommf.9ov.hu

1054 Budapest Básýa u. 35.
Postacím: 1438 Budapest ff. 520.
tel: 06-1-484-8080
fax: 06-1-484-8083
E-mail: budapestfu-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, budapestfu-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Magyaľ Bányászati és Földtani Hivatal
Székhely:
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Leve|ezésicím: 1590 Budapest Pf.: 95.
Kozponti telefon:
(+36-1) 301-2900
Fax: (+36-1) 301-2903
E-mail: hivatal@mbfh.hu
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Megbízási szerződés

me|y |étĘött egyrészrő| .............. ...... (székhe|y: ................'..........'.......'

banKzámlaszám: képvĺse|i: ..............),

mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó)

másrészrő| (székhe|y: ........................''' képvise|i:

..., Cg.| ..,.., adőszárn: ............. ....'.....),

mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) közott az a|ább megje|olt he|yen és időben a

következő tafta|ommal.

I. E|őzmények:

Megbízo a Kbt. 121. 5 (1) bekezdés b) pontja a|apján nyí|t közbeszeęési e|járást fo|ytatott |e

2014. évben ,,Mąbízási szerzffiés keretében Éle|miszer-, vegyi áru és gyógynövény e|adó

képzés,, meg nevezésse|.

Az e|járásban nem |ehetett részaján|atot tenni.

Az e|járásban a nyeftes aján|attevő a Megbízott |ett, így a Kbt. vonatkozó szakaszainak

megfe|e|ően a Fe|ek a szo|gá|tatás te|jesÍtése érdekében az a|ábbi szeződést kötik.

Megbízó rögzíti, hogy a 2013. évi V. toruény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. $ (1) bekezdés 7. pontja

a|apján szerződő hatóságnak minőstj|.

II. A szeľződés tárgya

1.) Megbízó mąbízza Megbízottat, hogy jelen szerződés, i||etve a közbeszezési e|járás, továbbá
a vonatkozó pá|yázat irataiban fog|a|taknak megfe|elően az a|ábbi fe|adatokat lássa el.

2.) Megbízott a megbízást e|fogadja.

3.) A Megbízott fe|adatait képezik az a|ábbi képzések megszeruezése és |ebonyo|í!ása, va|amint
a kapcsolódó fe|adatok e|látása, kĹilonös tekintette| arra, hogy képzés lebonyo|ítása az
országos Képzési Jqwék (oK]) és a szakképzésrő| szó|ó 2011. évi clJocryIl. töruény
fi gyelembevéte|éve| toŕénjen.

. Tanfo|yam megnevezése: É|e|miszer-, vegyi áru és gyogynövény eladó képzés

o Tanfo|yam típusa: oKJ-képzés

. A szakképesítés oK]-száma: 31 341 01

. a|só középfokú részszakképesÍtés

. Tanfo|yam időtartama: max. 8 hónap

o Tanfo|yam he|yszíne: Józsefuárosi onkormányzat közigazgatásitertilete

. Résztvevők száma: max' 15 fő
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4.)

. Hozzárende|t FEOR szám: 5113

. szakképesítés megnevezése: É|elmiszer-, vegyi áru és gyogynövény eladó

. A szakképesíEés oK] száma: 31 341 01 000 00 00

. Isko|ai e|őképzettség: nyolcadik évfo|yam e|végzéséve| tanúsított alapfokú isko|ai
végzettség

. Pá|yaa|ka|massági követe|mények: nem szükségesek

. Szakmai aĺka|massági kovete|mények: nem szükégesek

. Képzési forma: Felnőttképzés

. EgészségĹigyi a|ka|massági vizsgá|at: szüKĄ3es

Megbízott feladatát képezi a képzés megszeľvezésén és |ebonyo|ításáva| kapcso|atosan a
kozbeszezési e|járás iratanyagában meghatározott egyéb fe|adatok e|látása is, kü|önosen:

Megbízott k.lje|enti, hogy az e||átandó fe|adatot és feltéte|eit teljes körĹĺen megismeńe és a
szerződés te|jesí|ésére képes. Megbízott jogosu|t a teljesítésbe a Kbt., továbbá a
közbeszezési e|járásban tett nyi|atkozatai szerint a Kbt. definíciója szerinti a|vá||a|kozókat
(értve ez a|att a teljesítési segédeket is)(továbbiakban: a|válla|kozó) bevonni. A jogszerűen
igénybe vett a|vá||a|kozókért Megbízott akként felel, mintha a tevékenységet maga végezte
vo|na e|, míg a jogosulat|anu| bevont a|vá||a|kozók esetében fe|e| mindazon hátrányos
következményekért, ame|yek ezen a|vá||a|kozók bevonása né|kül nem következtek volna be.

III. A szeľződés taftalma

Megbízott feladatának e||átása során az vonatkozó jogszabá|yot közbeszeaési, i||etve
pá|yázati doku mentu mok fi gye|em be vételével köteles eljá rn i.

Megbízottat eredményfe|e|ősség terhe|i a szervezési és |ebonyolítási fe|adatok
vonatkozásában, de a képzés sikerességének vonatkozásában nem, tehát az eredményes
vizsga nem követe|mény. Ezzel együtt szerződésszegően teljesít a Megbízott, ha a képzést
azéĺt nem tudják a résztvevők e|végezni, meft annak színvona|a nem fele|t meg a
jogszabá|yi, szakmai kovetelményeknet i||etve azért, meft a képzés hiányosságai okán

s.)

6.)

7.)
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|ehetetlenné vá|t - a képzésben részt vevők szemé|yes körti|ményeire ĺs tekintette| - a
sikeres vizsga |etéte|e.

8.) A szerz&ésben fog|alt képzések te|jesítési időszaka: 2ot4, 09. 01. napjától 2015. 04.
3o. napja (vizsgáva| együtt értve), me|y utóbbi szigorú (fix) határidő.

9.) Megbízott a fenti időszakban kote|es az e|mé|eti és a gyakor|ati képzéseket biztosítani.

10.) A képzést akként kell megszeruezni, hogy tanfo|yami napok heti 1 nap (péntek), i||eWe ha a
képzés időtaftama 600 és 720 őra kozé esit abban az esetben heti 2 nap (kedd, péntek)
valósu|janak meg.

11.) Megbízott köte|es a jogszabá|yi e|őírrásoknak megfe|e|ő, színvona|as képzés tananyagának
biztosítására.

tŁ.)Megbízó e||enszo|gáltatast a jelen szerződésben fog|a|t fe|adatok e||átásáéft kizáró|ag a
Megbízótóljogosult. A résztvevőKő| e||enszo|gáltatás semmifé|e címen nem követe|hető.

13.) A képzést a Megbízott Józsefuárosi Önkormányzat kozigazgatási terü|etén köte|es biztosítani.

Ĺ4.)Me1bíző ingyenesen biztosítja az e|mé|eti képzések megva|ósításához a KesĄűgyár
Kozösségi Házban (1084 Budapest, Mátyás tér 15.) a megfe|elő e|helyezést a képzési
időpontokban. MegbÍzo fe|e| az á|ta|a vagy az érdekében eljáró harmadik személyek á|ta| az
ingatlanban, i||etve annak berendezési és fe|szere|ési tárgyaiban ke|etkezett va|amennyi
kárért.

15.) Megbízott, i||eWe a gyakor|ati oktatás biztosítója (gyakorlati he|y) fe|el a képzés he|yén a
munka-, ba|eset tűz-, i||etve kornyezetvéde|mi szabá|yok betaĺtasáért. Megbízott fele|

minden o|yan káréą me|y a te|jesítés során a szakmai, i||etve jogszabá|yok Megbízott á|ta|i

megsértése miatt töftént, vagy egyebekben a kár neki fe|róható.

16.) Megbízott tudomásu| veszi, hogy a szerződés ellenszo|gáltatásának finanszírozása pá|yázati

forrásbo| történik. Ennek megfelel<íen Megbízott köte|es a pá|yázat (támogató) előír.ásainak
ma radékta |a n betaftásá ra.

t7.) 
^ 

szerzffiés akkor tekinthető te|jesítettnet ha a szerződésszerűen megvalósított
szo|gá|tatásokró| a Megbízott benyújt a Megbízónak minden o|yan dokumentációt a
sztikséges pé|dányszámban, amelyre a támogató a MegbÍzót kötelezi. Szerződésszerű
te|jesÍtés esetén a Megbízó képviselője, teljesítésigazo|ást
á||ít ki. Hiányos dokumentáció esetén te|jesítésigazo|ás nem adható ki, és szám|a nem
á||ítható kĺ.

18.) Megbízott köte|es minden o|yan dokumentáció e|készítésére, naprakész vezetésére, me|yet
jogszabá|y, vagy je|en szerzffiés előír.

19.) Megbízott köte|es a képzések során a projeK nyi|vánosságra vonatkozó követe|ményeinek
betaftására, azaz a képzés helyszínén, hirdetményein és kiosztásra kerü|ő anyagain a
hivata|os logók és a támogatás tényének megje|enítésére.

20.) Megbízott akadá|yoztatása esetén (értve eza|att a vis maior esetĐ köte|es errő|, annak
felmerü|ését követően ha|adékta|anul éftesíteni a Megbízót.
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2Ĺ.)Megbízott köte|es a képzés te|jes időtaftama a|att biztosítani, hogy a FAT álta| kiá||ított'
hatá|yos intézményakkreditációs tanúsíwánnyal rende|kezzen és a kü|ön jogszabályban e|őílt
statiszti ka i adatszolgá ltatási köte|ezettségét teĺjesítse.

IV. A megbízási díj és annak megfizetése

22.) 
^ 

je|en szerződésben meghatározott fe|adatok hiány-, és hibamentes te|jesítése esetén a
Megbízó Ft+Afa, azaz forint+Afa
megbízási díjat köte|es megfizetni Megbízott fe|é.

23.) A megbÍási díj magánban fog|a|ja az e||átandó feladatokka| kapcso|atban felmerĹilő
va|amennyi díjat és ko|tséget, továbbá a hasznot. MębÍzo nem jogosu|t a megbízási dffon
fe|Ü| további igények Megbízóval szemben töfténő éruényesítésére. A korábban rĘzített
szabályok a|apján Megbízott a képzésben részt vevőKő| semmiféle jogcímen fizetési
köte|ezettséget nem követe|het.

24.) 
^ 

MegbÍzo elő|eget semmi|yen jogcímen nem fizet.

25.) A szo|gá|tatás pénzügyi fedezetét 100o/o-ban a KMOP-S. L.L.|B-IZ ,,Szociá|is cé|ú város-
rehabiIitációs témájú kieme|t projektjavas|atok,'kódszámú, Budapest-Józsefuáros, Magdo|na-
negyed Program III. e|nevezésíj, azonosíto szám: KMOP-S.I.1ĺB-t2.k-2012-0001 projekt
keretében e| nyeft tá mogatás biztosítja utófi na nszírozás keretében.

26.)Megbíző a részszám|ázás |ehetősegét biztosítja. Részszámla havonta, a tárgyhónapot
követően nyújtható be. A részszám|a összege a te|jes megbÍzási dfi és a teljesÍtésse| érintett
hónapok (8 hónap) hányadosa, minden hónap vonatkozásában.

27.)Megbízó az e||enszo|gá|tatás osszegét azigazo|tszerződésszerű te|jesítést követően utó|ag a
Kbt. 130. s (1), (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk.6:130. $ (1) bekezdés szerint, a számla
kézhezvéte|ét követően 30 napos fizetési határidőve|, átuta|ás útján forintban (HUF) teljesíti.

28.) Megbízó a kifizetés során az adőzás rendjérő| sző|ő f003. évi XCII. töruény 36/A. $-ában
foglaltakat te|jes körben alkalmazza.

29,) A szám|a befogadásának fe|tétele a Megbí:zó á|ta| a|áíľt te|jesítésigazolás csato|ása.

30.) Fizetési késede|em esetén a Megbízó, mint szeződő hatóság köte|es a Ptk' 6:155. $
bekezdéseiben meghatározott méńékű késede|mi kamat és ko|tsegáta|ány megfizetésére.

V. A szeződés időtartama, megszűnése

31.) Jelen szeződést fe|ek a teljesítésig kötik, figye|embe véve, hogy a szo|gáltatás végső
te|jesÍtési határideje 2015. 04. 30.

32.) Szeződő felek jelen szeződést rendes felmondással nem jogosu|tak megszűntetni.

33.) Bármelyik szezó1dő fé| jogosu|t jelen szerződést ír.ásbe|i nyi|atkozatáva| azonna|i hatá||ya|
fe| monda ni (a tová bbiakban : rendkívü|i felmondás).

34.) A rendkívülĺ fe|mondás jogát szerződő fe|ek a másik fé| szerződésszegése esetén
gyakorolhatják. I|yennek minősü| kü|önösen :

MegbÍzo részérő|:
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a) ha a Megbízott olyan mu|asztást követ e|, ame|y a pá|yázati forrás (támogatás)
|ehívhatóságát (akár részben is) kizárja vagy veszé|yezteti,

b) ha a MegbÍzott dokumentálási kote|ezettségét nem te|jesíti,

c) titoktaftasi köte|ezettségét a Megbízott megszegi,

d) Megbízott a véghatáridőt nem taftja be,

e) Megbízott a szÜkséges regisztrációját (oKJ képzés |ebonyolításához) bármi|yen okná|
fogva elveszíti, i||etve egyébként jogszabá|yi feltéte|ek hiányában alka|mat|anná vá|ik a
szeę&és te |j es ÍĽésére,

fl) jogerős fe|számo|ási, vĄ7elszámolási e|járás indu| el|ene, vagy tör|ĺk a cqjqyzékM|,
vagy bárme|y o|yan nyi|vántaftasbó|, amely jogképességét megala pozza,

9) bármely fe|adatát nem' Vagy nem megfele|ő mĺnősegben v{1zi el,

h) bármely feladat ellátásáva| a Megbízott 30 napot megha|adó késede|embe esik.

Megbízott részérő|:

a) a Megbízó a részszám|ák megfizetéséve| - megintést kovetően 60 napon tú|i
késede|embe esik.

Megbíző köte|es fe|mondani a szeződést, ha

a. Megbízottban köaĺetetten vagy köałet|entil Z1o/o-ot megha|adó tu|ajdonĺ részesedést
szerez va|amely o|yan jogi szemé|y Vagy szemé|yes joga szerint jogképes szeruezet,
ame|y nem fe|e| meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
Ennek érdekében a szerződés te|jesítésének te|jes időtartama a|att Megbízott tulajdonosi
szerkezetét a Megbízó számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. s (5) bekezdés
szerinti ügy|etekrő| a Megbízót ha|adé]<talanu| éftesíti.

b. Megbízott közvetetten vagy közvet|enÜ| 25olo-ot megha|adó tu|ajdoni részesedést szerez
va|amely o|yan jogi szemé|y vagy szemé|yes joga szerint jogképes szeľvezetben, ame|y
nem fe|e| meg a Kbt. 56' s (1) bekezdés k) pontjában meghatározott fe|téte|eknek. Ennek
érdekében a szeaődés teljesítésének te|jes időtaftama alatt Megbízott a Kbt. 125. 5 (5)
bekezdés szerinti ügy|etekő| a Megbízót haladékta|anul értesíti.

Ebben az esetben a Megbízott a már teljesített szo|gá|tatások ellenéľtékére jogosu|t.

35.) A rendkívüli fe|mondás a|ka|mazása e|őtt- amennyiben erre lehetősĄ; van és nem isméte|t
vagy a szerződés, i|letve a támogatás te|jesíthetőségét kizáró szerződéssząés történt - a
sérelmet szenvedett fé| köte|es a másik fé| figyelmét a szerződésszerĹĺ te|jesítésre megfe|e|ő
határidő tűzéséve| felhÍvni :

36.) A szerződés te|jesÍEés nélküli megszűnése esetén a felek a megszĹÍnés hatá|yosu|ásának
napján kotelesek egymássaI elszámolni.

VI. Szerződési biztosítékot felelősĺégi szabá|yok

37.) Megbízott késede|mi kötbér megfizetésére köte|es, ha olyan okbó|, amelyért fe|elős bármely
határidőhöz kötött szo|gá|tatással késedelembe esik. A késede|mi kotbér méftéke 100.000,-
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Ft/nap, minden megkezdett naptári napra, de |egfe|jebb a nettó e||enéľtékének 30 o/o-a. A
kötbér minden egyes késede|mes szo|gá|tatás után megfizetendő.

38.) Megbízott meghiúsu|ási kötbér megfizetésére koteĺes, ha a szerződés te|jesítése o|yan okbó|
hiúsu| meg, ame|yéĺt a Megbízott felelős. A meghĺúsu|ási kötbér méĺtéke a nettó megbízási
díj 30o/o-a.

39.) Amennyiben a késede|em eléri a harminc napot, úgy Megbízó jogosu|t a szeződést
rendkívüli felmondással fe|mondani, me|y okán a meghiúsulási kötbér szabá|yai
aIkaImazandóak.

40.) A Megbízó a kötbérkövete|ését ír.ásbe|i fe|szólÍtás útján éruényesítheti, me|ynek a Megbízott
köte|es 8 naptári napon be|ü| maradéktalanu| e|eget tenni. Amennyiben a Megbízott a
fe|hÍvás kézhezvéte|ét kovető 3 napon be|ü| érdemi - indoklássa| és bizonyítékokka|
a|átámasztott - kimentést nem tesz, akkor a kötbérkövetelés a Megbízott részérő|
e|ismeĺtnek tekinthető és ezze| beszámíthatóvá vá|it a Kbt. 130. s (6) bekezdés feltéte|einek
te|jesÜ|ése esetén.

4L.)Megbízó kovetelheti a fentieken túl fe|merü|ő kárát (ide értve a nem vagyoni kár miatti
igényeket is). I|yen kárnak tekintendő kü|önösen amennyiben a Megbízott magataftása vagy
mu|asztása miatt a támogatást nem' Vagy nem teljes köriÍen fo|yósítják.

VII. Egyéb szabá|yok

42.)Megbízott k.ljelenti, hogy a feladat e||átásához sztjkéges szemé|yĺ és tárgyi fe|tételekkel
rende|kezik, i||ető|eg te|jesítési segédek (értve ez alatt a Kbt. alvál|alkozó foga|mát)
bevonásáva| azt a Megbízott te|jesíteni tudja.

43.) Fe|ek kijelentit hogy a tevékenységük során a tudomásukra jutott üz|eti titkot megőzik.
Üzleti titokként definiá|nak minden o|yan adatot, me|y je|en szeęődés keretein be|ü| a másik
fé||e| kapcso|atban a tudomásukra jut. Kivéte|t képez ez a|ő| azon adatok összessége, ame|y
a Kbt. vagy más jogszabá|yok szerint nyilvános adatnak minősü|.

44.) 
^ 

titoktaľtasĺ kote|ezettség megszegésébő| eredő káréft az ezért fe|e|ő fé| káftérÍtési
kötelezettségge| ta ftozik.

45.) Felek titoktaftasi kote|ezettsége kiterjed a munkavá||alóikra, valamely po|gári jogi szeződés
a|apján munkavĄ;zésre irányu|ó jogviszony, Vagy más jogviszony a|apján a fé||e|

kapcso|atban |évő egyéb szemé|yekre is. Ezen szemé|yek magataftásáéń a titoktaftasi
köte|ezettség viszony|atában az érintett fé|, mint saját magataftasáéft fe|e|.

46.) Nem minősülhet tiz|eti titoknak mindazon adat vagy információ, ame|yet jogszabá|y vagy a
támogatási szerződés, i||etve egyéb dokumentum az üz|eti titok körébő| kizár.

47.) Felek jognyi|atkozataikat kizárő|ag írásban, az áwéte| he|yét és idejét azonosítható módon
igazo|ő módon tehetik meg éruényesen' A fe|ek a fentieken étik az e|ektronikus |eve|ezés (e-
mai|) formáját is.

48.) Fe|ek képvise|etére fiognyi|atkozat tételére) az ott megjelo|t eset|eges kor|átozásokka| az
alábbi szemé|yek jogosultak kizáró|agosan :

49.)Megbíző részéről:

ĺ. Név, beosztás:
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ii' Elérhetőségei: ....'''.'....'....'.......' il|etőleg a Megbízó székhe|ye

iii. Jognyi|atkozat tétel eset|eges kor|átozása, a kor|átozás köre: szerződés módosítására
irányu|ó nyi|atkozatot nem tehet

50.) Megbízott részérő|:

i. Név, beosztás:

ii. E|érhetőségei: ........'.... ilĺetőleg a Megbízott székhe|ye

iii. Jognyi|atkozat tétel eset|eges kor|átozása, a kor|átozás köre: --

51.) A szerz&és modosítasára kizáró|ag a Kbt. 132. 5-a szerinti esetekben és módon van
Iehetőség.

52.) Fe|ek megá||apodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kogens
jogszabályba ütközne, Vagy a kozbeszerzési e|járás kote|ező éruényű dokumentumának
tafta|máva| e||entétes |enne, akkor a szerződés fentieket séftő rendelkezése he|yébe -
minden további jogcse|ekmény, így kü|önösen a szerződés módosítása né|krj| - a megséftett
köte|ező éruényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszenési dokumentumi rendelkezés
kerü|. Fentieket ke|| megfe|elően a|ka|mazni akkor is, ha va|ame|y kógens jogszabá|y akként
rendelkezit hogy va|amely rende|kezése a szerződés része (vagy a szeződésben
szovegszeríĺen szerepe|nie ke||) és azt szövegszeríÍen a szerződés nem taŕalmazza (az adott
rendelkezés a szeződés részét képezi).

53.) Fe|ek megá||apodnak abban, hogy a Megbízott nem fizet, i||eWe számo| e| a szeződés
te|jesíEéséve| összefüggésben o|yan kö|tsegeket, me|yek a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfe|elő társaság tekintetében merülnek fel, és me|yek a
Meg bízott adóköte|es jövede| mének csökkentésére a I ka I masa k.

54.) A szerzffiés és annak dokumentumainak nyelve a magyar.

55.) A felek megállapodnat amennyiben a szerződésse| kapcsolatos vĺtás kérdések tisztázása
nem jár eredménnye|, űgy kikötik a Megbízó székhe|ye szerint bíróságŕroruényszék
kizá rólagos i | |etékességét.

56.) A Szeződésben nem szabá|yozott kérdésekre a Polgári Töruénykönyv és a - beszezés
targya szerint _ vonatkozó jogszabá|yok rende|kezései az irányadók.

57.) Je|en szerződés az aIáír.ásának napján |ép hatá|yba.

58.) Jelen megá||apodást a fe|ek, mĺnt akaratukka| mindenben megegyezőt, közos e|o|vasás és
közös éľte| mezést követően jóvá ha gyó|a g a |á ílta k.

Budapest,

Megbízo

Ellenjegyzem:

pénzügyi el|enjegyző

Megbízott
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oldaIszám

I Ta rta |omjeg yzék (Ĺ. sz. mel|ék|et)

f. Fe|o|vasó |ap (2.tĺ2.2. sz. me||ék|et)

3. Aján|ati nyi|atkozat, kü|önösen Kbt. 60. s (3) és (5) bekezdésre vonatkozóan
(3|A. sz. mellék|et)

4. Kapacitást rende|kezésre bocsátó szeruezet nyi|atkozata rendelkezésre á||ásró|
(3lB, sz, mel|éklet)

5. Aján|attevői nyi|atkozat a|ka|masság igazolására igénybe vett más szeľvezet
vonatkozásában (3/C. sz. me||ék|et)

I. FEJEZET: xráno oKoKKAt KAPCSoLATBAN ELőÍRT NYILATKoZATo!('
IGAZOLASOK

Nyilatkozat a kizárő okok fenn nem á||ására vonatkozóan aján|attevő, a|válla|kozo
és az aĺkaĺmasság igazo|ásaban részt vevő más szeruezet vonatkozásában (4. sz.
me||éklet)

A Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pont kc) a|pontja tekintetében az aján|attevő
nyilatkozata arró|, hogy o|yan társaságnak minősü|-e, melyet nem jegyeznek
szabá|yozott tőzsdén Vagy ame|yet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az
aján|attevőt nem jegyzik szabá|yozott tőzdén, akkor a pénzmosásró| szó|ó töruény
3. s Đ pontja szerint definiá|t valamennyi tény|eges tu|ajdonos nevének és á||andó
|akóhe|yének bemutatásat taŕaImazó nyi|atkozatot szükséges benyrijtani;
amennyiben a pénzmosásró| szó|ó töruény 3. s r) pontja szerinti tény|eges
tulajdonos nincsen, akkor a vezetőt tisńségvise|ők nevét és |akóhe|yét kell
feltüntetni

n. FEJEZET: GAzDAsÁGr És pÉľzÜcvr ALKALMAssÁccłl.
KAPcso LATBAN E LőÍ RT NYI |áTKozATo l(' IGAzo LÁsoK
Plt.a3I}ĺ20II. (xII.23.) Korm. rende|et 14. s (1) bekezdés b) pontja a|apján az

utolsó két |ezárt üz|eti évre vonatkozó, saját Vagy jogelődje számviteli
jogszabá|yoknak (e|sősorban a számvite|rő| sző|ő 2000. évĺ C. töruény) megfele|ően

összeá||ított éves beszámo|óját. Amennyiben az aján|atkérő á|ta| kéĺt beszámo|ó a

céginformációs szo|gálat hon|apján megismerhető, a beszámoló adataĺt az

ajánlatkérő ellenőzi, a céginformációs szo|gá|at honlapján megta|álható beszámo|ó

csato|ása az ajánlatban nem szükséges.

P/2. Csato|ja a 3Lol2011. (XII. 23.) Korm. rende|et 14. g (1) bekezdés c) pontja

a|apján az e|őző három (20LL., 2012, és 2013.) évre vonatkoző - áfa né|kü| számított

ki5zbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenységből (oKJ-s képzés nyijtĺísa)
származó - áfa né|kü| számí|ott - árbevéte|érő| szó|ó nyilatkozatot, attó| függően,

hogy ajánlattevő mikor jött |étre, i||etve mikor kezdte meg tevékenységét,

amennyiben ezek az adatok rendelkezésre á||nak.

1. sámú mellék|et

TARTALoM. És rgľ. 49.s (2) BEKEZDÉSE SZERINTI IRATJEGYZÉK
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(5. számú me|léklet)

ilI. FEJEZET: ľtÚszłxr, ILLETVE SZAKMAI ALKALMAssÁecłl
KAPcso HTBAN E LőÍ RT NYI LATKozATo lú IGAzo LAsoK
M/1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. 5 (5) bekezdése szerinti nyi|atkozat

vagy igazo|ás a 31oĺf011. (XII. 23.) Korm. rende|et 15. s (3) bekezdés a) pontja

szerint az aján|attéte|i fe|hÍvás fe|adásának időpontjától visszafe|é számított 3 évben
(feladási ĺdőpont évĺhőlnaptő| számított mege|őző 3. év évĺhőĺnapjáig terjedő

idősza kot vizsgá |va ) te|jes ített |egjelentősebb o KJ -s képzései rő|.

Iv. FEJEZET: Az EuÁRÁsT MEGINoÍľo FELHÍVÁSBAN ELőÍRT EGYÉB
NYI LATKOZATO t(, IGAZO IASO K
Aján|attevő, az a|kalmasság igazo|ásába bevont (kapacitást nyrijtó) gazdaságĺ
szerep|ő cegjegyzésre jogosult, aján|atban csato|t nyi|atkozatot dokumentumot

a|áíró képvise|őjének a|áír.ási címpé|dánya vagy a|áírás mintája.

A cégkivonatban nem szereplő köte|ezettsé9vá||a|ók esetében a cĄfegyzésre
jogosu|t szemé|ytő| származő, aján|at a|áír.ására vonatkozó (a meghatalmazott

a|áírását is tafta|mazó) ír.ásos meghata|mazás teljes bizonyíto erejű

magánokiratba fog|a|va (6. sz' me||ék|et)

Konzorciumi megá||apodás (közös aján|attéte| esetén)

A kozös aján|attevők megál|apodásának taŕa|maznia ke||:

- a jelen ki>zbeszerzési e|járásban közös aján|attevők nevében e|járni (továbbá
ka pcso|atLa ftá sra) jogosu |t képvise|ő szeruezet meg nevezését;

- a szerződés te|jesítéséért egyetem|eges felelősségvá||alást minden tag részérő|;
- aján|atban vá|la|t köte|ezettségek és a munka megosztásának ismeĺtetését a

tagok és a vezető között;

- a szám|ázás rendjét.

v. FEJEZET: Üzuľl TITKoT TARTALMAZó rnnľor (ADoTT ESETBEN)

vI. FEJEZET: M n,rÁľuľrevő Álrru BEcsATotNI xÍvÁľľ
DOKUM ENTUMOK (ADOTT ESETBEN)

+ az aján|athoz csato|ni ke|| a papír a|apú pé|dány képolvasó készü|ékke|

készii|t CD-re vagy DVD-re íľt 3 db e|eKronikus pé|dányát!
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FELOLVASOLAP

(iinál ló ajá nlattétel esetén)

1. Ajánlattevő
Név:..........

SzékheIye:

Telefon:.... ..............Fax: .............

E-mail:

2, Ajánlattétel táryya: A ',Budapest.Józsefuáľos, Magdolna Negyed Plogram III.',
(azonosító .sám: KMOP-S. 1 .r. l B-Ĺ2-R.2o12.o0o1) során megbízási szeľződés
keretében Élelmiszer., vegyi áru és gyógynövény e|adó képzés,,

3. Ajánlat:

Nettó -Ft

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy szabá|yszerűen
meghataImazott képvise|ő aláírása)
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FELOLVASOLAP

(közös ajánlattétel esetén)

1. Ajánlattevői konzorcium

Név:..........

Székhe|ye:

Telefon:.... ..............Fax: .............

E-mail:

Tagok adatai (név, székhe|y): .'.......

2. Aján|attétel tárgya: A ''Budapest.Józsefuáros, Magdo|na Negyed Pľogram
III.' (azonosító szám: KMOP.S.I.1.lB.L2-K.2012-o0o1) során megbízasi
szeződés keľetében Éb|miszeri ve9Yi áru és gyógynövény eladó képzés,,

3. Ajánlat:

Nettó meqbízási d -Ft

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy szabá|yszerűen
meghata| mazott képviselő a lá írása)
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3ĺA. sz. melléklet
arÁľHľr NYIIATKoZAT

^l]]lľ ....:.......:..: ł;ŕ;i;il;ä ,ä-l!'i",, ...................'........... 
.?,.]!'5ffaľ;Tř::äTJ

cégbír.óság neve), (aján|attevő cégjegyzékzáma) nevében
köte|ezettségválĺalásra jogosu|t (tisztseg megje|ö|ése), a Józsefuárosi onkormányzat,
mint Aján|atkérő á|ta| A ''Budapest.Józsefiĺáros, Magdo|na Negyed Pľogram rII."
(azonosító szám: KMOP-S.1.L.lB.Lz.R.2o12.ooo1) során megbízási szeződés
keretében Életmiszer., vegyi áru és gyógynövény eladó képzés,, tárgyban megindított
kł5zbeszerzési e|já rá ssa I osszefü g gésben.

1. Nyilatkozom a Kbt. 40. $ (1) bekezdés a) pontja a|apján, hogy a közbeszerzés tárgyának
a|ábbiakban részeive| osszefÚooésben alvá||aIkozóíka)t veszek iqénvbe':

2. Nyi|atkozom a Kbt' 40 s (1) bekezdés b) pontja a|apján, hogy a szerződés te|jesítéséhez a
közbeszeaés étékének 10o/o.át meqha|adó méftékben az alábbi a|vá||alkozó(ka)t kÍvanom
iqénybe venni' az a|ábbi száza|ékos arányban2:

Nyilatkozom 5 (5) bekezdése a|apján, hogy alábbi kapacitást nyújtó
venni3:

4. A Kbt. 60. s (3) és (5) bekezdéseĺ a|apján nyi|atkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben
meghatározott - á|talunk teljes körűen megismert - dokumentumokon a|apszik.

A szenődésteruezetben rĘzített, a tárgyi feladat ellátásához szülséges köte|ezettségeinket
maradékta|anu| te|jesítjük a Fe|o|vasó|apon rogzíEtt ár a|ka|mazásáva|. Nyilatkozunt hogy
aján|atunkat az aján|ati kotöttség beálltát követően az e|járást megindíttó fe|hívásban megjelö|t
időpontig fenntaŕjuk'

Nyilatkozom, hogy nyeftességünk esetén a je|en dokumentáció me||ék|etét képező
szeződéstervezet megkotését vállaljuk és azt a szeęődésben fog|a|t a fe|téte|ekke| teljesítjük.

-25 -



Nyi|atkozom továbbá, hogy vá|la|kozásunk a kis- és középválla|kozásokró|, fej|ődésĹik
támogatásáró| szó|ó torvény szerint ....-vá||a|kozásnaka minőstj| t
vá|la|kozásunk nem taftozik a kis- és kozépválla|kozásokró|, fej|ődéstik támogatásáról szó|ó
toruény hatá|ya a|á5.

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy szabá |yszerűen
meghataImazott képviselő aláír.ása)
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3ĺB. sz. mel!éklet
NYILATKOZAT

az erőÍorrások rende! kezésre ál lásáró!

Alulírott ........, me|yet képvisel: ..'..........................., mint kapacitást rende|kezésre

bocsátó szeruezet a közbeszezésekrő| sző|ő Zott. évi CMII. törvény (Kbt.) 55. S-ának (5)

bekezdése a|apján kijelentem, hogy a Józsefuárosi onkormánryzat, mint Ajánlatkérő által A
,,Budapest.Józsefuáros, Magdolna Negyed Progľam IIl.,, (azonosító szám: KMOP.
5.1.1./B.1z.R.2oL2-ooo1) során megbízási szerződés keretében Életmiszer., vegyi
áru és gyógyniivény eladó képzés,, tárgyban megindított kozbeszezési e|járásban a

szeęődés te|jesÍtéséhez szükséges a|ábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak á||ni a

szerzffiés teljesÍtésének időta ľta ma a |att :

{Az érĺntett erőforrások pontos ĺeírása a penztjgyÍ és gazdasági, illetve a mĹíszakĺ és szakmaÍ
alkalmasság tekintetében az eljárást megĺĺndító felhíuás szerint}

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu|t vagy sza bá |yszerűen
meghatalmazott képvise|ő a|áír.ása)
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3ICsz. mellék|et
NYILATKOZAT

a Kbt. 55. s (6) bekezdés szerint

1i]]]1lľ...... ....,.,,,..,. |;;;;,,*;i 
,,2;;";; 

..................'............ 
,,,:ł:[ľ"?,,ľ*;;:r#?,

égbĺrósiíg neve), (ajánlattevő cégjeglzéĺ<szána) nevében

köte|ezettségválla|ásra jogosu|t (tiszśeg megjetötése), a Józsefuárosi onkormányzat,
mint Aján|atkérő á|ta| A ,'Budapest.Józseńĺáros, Magdo|na Negyed Program III."
(azonosító szám: KMOP.S.I.L.IB.Ĺ2-R.2o12.ooo1) soľán megbízasi szerződés
keľetében Élelmiszer., ve$ýi áru és gyógynövény etadó képzés,, tárgyban megindított

kozbeszezési e|járással összefüggésben.

A Kbt. 55. s (6) bekezdésének a) pontja a|apján nyilatkozom, hogy az a|ka|masság igazo|ásakor
bemutatott, más szeĺvezet á|ta| rende|kezésre bocsátott erőforrásokat a szerz&és te|jesíŁés
során tény|egesen igénybe fogom venni. Ennek módja6:

Kapacitást nyújtó szeĺvezet megnevezése
(néV' székhe|y)

Igénybevéte| módja

A Kbt. 55. s (6) bekezdésének b) pontja a|apján nyi|atkozatom, hogy azon szelvezetet, ame|ynek
adatait az a|kalmasság igazo|ásáńoz feĺhasznábm, az a|ábbi módon Vonom be a te|jesítés során7:

Kapacitást nyújtó szeruezet megnevezése
(név' székhely)

A mód, ahogy a szerz&és te|jesítése során a
szervezet szakmai tapaszta|ata bevonásra

kerÜ|

A Kbt. 55. s (6) bekezdésének c) pontjában fog|a|t alkalmasság igazo|ására - akkor is, ha az
aIkaImassági követe|mények nem a teljesítéskor tény|egesen rende|kezésre bocsátható
erőforrásokra vonatkoznak - benyújtom a(z)..............'.. (szeruezet mqnevezésé ame|ynek
adatait az aján|attevő az a|ka|masság igazo|ásához felhaszná|ja/ nyi|atkozatát arra vonatkozóan,
hogy a Ptk. 6:419. $ szerint kezesként fe|e| az aján|atkérőt a te|jesítésem e|maradásáva| vagy
hi bás teljesÍtésem mel összefü ggésben éĺt ká r megtérítésééń. o

Ke|tezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy sza bá |yszerűen
meghataImazott képvise|ő a|áírása)

6 A megfe|e|ő rész kitö|tendő!
7A 

megfe|e|ő rész kittiltendő!
8A 

megfete|ő rész kitö|tendő!
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4. számű mel|éklet

NYILATKOZAT

a kizárő okok vonatkozásá ba n9

A|u|írott mint a(z)
(székhe|y:

cégjegpésre..........) aján|attevő szeĺvezet
jogosu|t képviselője a ,,Budapest.Józseńlárcs, Magdolna Negyed Pľogram III."
(azonosító szám: KMoP.S.1.,'.lB-Ĺ2-K.2o12.0001) során megbízási szeződés
keretében Élelmiszer., vegyi áľu és gyógynövény e|adó képzés'' tárgyban kiílt
kilzbeszerzési e|járás során az a|ábbi nyi|atkozatot teszem akizárő okok vonatkozásábanlo:

I.
Az általam képvise|t szeruezet nem taftozik a Kbt. 56. g (1) bekezdés a-k) pontjai, Kbt. 56. s (2)
bekezdésében és a Kbt. 57. s (1) bekezdés a)-d) és í) pontjaiban meghatározott kizáró okok
hatá|ya a|á.

il.
Cegünt mint aján|attevő a szeĺződés te|jesÍtéséhez nem Vesz igénybe a fenti kizárő okok hatá|ya
a|á eső a|vá|la|kozót/a|vá||alkozókat, i||etve nem Vesz igénybe a fenti kizárő okok hatá|ya aĺá eső
a I ka l masság i gazolásá ra igénybe vett más szeruezetet/szeruezeteket.

III.
Alulírott aján|attevő nyilatkozom, hogy cĄ7emet11

- szabá|yozott tőzsdén jegrik l szabá|Yozott tőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzit úgy12

- az a|ábbiakat nyi|atkozom a pénzmosás és a terrorizmus frnanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásiíróĺ szóló 2007. évi CĐOO/I. töruény 3. s r) pontja szerint definiá|t
valamennyi tény|eges tu|ajdonosró|13:

'Tobb részre torténó aján|attéte| esetén is e|egendő 1db nyi|atkozat kitrfiése
'oAKbt. 57. $ (l) bekezdés a).d), valamint f) pontjábaĺl foglalt kizáró okokĺavonatkozóĺyi|atkozatot az alvállďkoző ésaz
alkalmasság igazolasában részt vevő más szervezet vonatkozĺĺsábaĺl az aján|attevő(részvételľe jelentkező) vźiasztása
szerint a következők szerint lehet igazolni:
a) ajánlattevő saját nyilatkozatotnyűit be (a fentiek szerint - 4 sz. iratminta) arró|' hogy nem vesz igénybe a Kbt.57.
$ (1) bekezdés a)-d)' valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatá|ya alá eső a|vá|lalkozót' va|amint az á|ta|a
a|kalmasságának igazo|ásáľa igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. $ (1) bekezdés a)-d)' valamint f)
pontja szerintikizáĺó okok hatá|ya a|á,vagy
b) az eljárasban megieltilt alvállalkozó nyi|atkozatźú - a meg nem jelölteke az a) pont szerinti nyilatkozat męllett -,
valamint az alkalmasság igazo|ásttĺa igénybe vett más szęÍvezetnyi|atkozatźú is benyujthatja anól' hogy a szervezet nem
taĺtozik a Kbt. 57. $ (l) bekezdés a)-d)' valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatá|yaa|á.
11 Megfe|e|ő vá|asz a|áhúzandó!
12 Megfelelő válasz a|áhúzandó!
13 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása mege|őzésérőĺ és megakadá|yozásárő| sző|ő 2007. évi OooťI. tÖrvény 3. 5 r)
ponla szerint tény|eoes tu|ajdonos:
ĺa) az a természetes személv' aki jogi szemé|yben vagy jogi szemé|yiségge| nem rendeĺkező szervezetben közvet|enü|

vagy koaĺetve a szavazati jogok vagy a tu|ajdoni hányad |ega|ább huszonöt száza|ékáva| rende|kezik, ha a jogi szemé|y vagy
jogi szemé|yisegge| nem rende|kező szeruezet nem a szabá|yozott piacon jegyzett társaság, ame|yre a közosségi jogi
szabá|yozássaĺ vagy aza| egyenértékű nemzetkozi e|őírásokka| összhangban |évő közzététe|i követe|mények vonatkoznat
rb) az a természetes szeméĺy, aki jogi szemé|yben vagy jogi szemé|yiségge| nem rende|kező szervezetben meghatározó

befo|yássaI rende|kezit
rc) az a természetes személy, akinek megbízásábó| va|ame|y ügyleti megbízást végrehajüanat
rd) a|apítványok esetében az a természetes vemély,

1. aki az alapítvány vagyona |ega|ább huszonöt száza|ékának a kedvezményezettje, ha a |eendő kedvezményezetteket
_29 _



neve:
vagy
az a|ábbiakat nyi|atkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadá|yozásá rő| sző|ő 2007, évi c}ccryI. töruény 3. 5 ra)-rb) pontja
szerinti természetes személy hiányában az re) pont szerinti tény|eges tu|ajdonos a jogi
szemé|y vagy jogi szemé|yiségge| nem rendelkező szeruezet vezető tisztsé9vise|ője(ĺ)1,
aki(k)nek nevét és ál|andó lakóhe|yét az alábbiakban adjuk meg:

vezető tisztségviselő: 15.
, állandó ĺakóhelye:

ry.
A|u|írott aján|attevő nyi|atkozom, hogy a Józsefuárosi Önkormányzat, mint Aján|atkérő á|ta| a

,,Budapest.Józsefuáľos, Magdolna Negyed Program III.', (azonosító szám: KMOP.
5.1.1'lB-12-R.2o12.0oo1) során megbízási szerződés keľetében E|elmiszer., vegyi
áru és gyógynövény eladó képzés'' tárgyban megindított közbeszerzési eljárás tekintetében
vá|la|kozásunkkal szemben nem á|lnak fenn a Kbt.-ben fog|alt a|ábbĺ kizárő okot amelyek
szerĺnt nem |ehet aián|attevő:
Kbt. 56. $ (2) bekezdés:
- ameĺyben közvetetten vagy köaĺet|enÜ| több, mint 25olo-os tulajdoni réssze| vagy szavazati
jogga| rende|kezik o|yan jogi személy vagy szemé|yes joga szerint jogképes szeruezet, amelynek
tekintetében az 56. S (1) bekezdés k/ pontjában meghatározott fe|téte|ek fenná||nak.

A)* nincs i|yen köaletetten vagy kozvet|enül több, mint f1o/o-os tu|ajdoni résszel vagy szavazati
jogga| rendelkező jogi szemé|y Vagy szemé|yes joga szerint jogképes szervezet.

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosu |t vagy sza bá|yszeríÍen
meghatalmazott képvise|ő a|áĺrása)

B)x Amennyiben van több, mĺnt L\o/o-os tulajdoni résszel vagY szavazati hányadda| rende|kező
gazdasági társaság - amelyet az alábbiakban nevezek meg : .......................

a tu|ajdoni résszel Vagy szavazati hányadda| rende|kező gazdasági társaságra vonatkozóan a
Kbt. 56. 5 (2) bekezdésében hivatkozott kizárő fe|téte|ek nem á|lnak fenn.

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)
(cegjegyzésre jogosult vagy sza bá lyszerűen

meghataImazott képviselő a|áírása)

már meghatároztát
2. akinek érdekében az a|apítványt |étrehozták, i|letve miÍködtetit ha a kedvezményezetteket mé9 nem határozták meg,
vagy
3. aki tagja az a|apítvány keze|ő szeruénet vagy meghatározó befo|yást gyakoroĺ az a|apítvány vagyonának |ega|ább

huszonöt száza|éka fe|ett, i||etve az a|apítvány képvise|etében e|jár, továbbá
re) az ra)-rb) a|pontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi szemé|y vagy jogi szemé|yĺségge| nem
rende|kező szervezet vezető tisztségvise|ője;

14 szükséo esetén bővíthető!
í5 

az ,a;-řo1 a|pontokban meghatározott természetes szemé|y hiányában a jogi szemé|y vagy jogi személyiségge| nem
rende|kező szervezet vezető tisztségvise|ője
16 szÜkség esetén bővíthető!
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5. számú mel|ék|et

MEGHATALMAáS

A|u|írott ., mint a(z) (székhe|y:

..... ........ .'.....') aján|attevő/a|vál|a|kozól az a|ka|masság igazo|ására

igénybe vett más szeruezet 17 cégjegyzésre jogosult képvise|ője ezenne| meghata|mazom

il;il,*, 
"än 

ää, 
"|'ll?"*" 

j ; ů::",,í,. i t".#" Jffi ľ' ; ] -'lľJ.':' ť. ;ľ:ä:ł:
2o12-ooo1) során megbízási szeződés keretében É!e|miszer., vegyi áru és
gyógynövény eladó képzés'' tárgyú közbeszezési eljárás kapcsán készített aján|atunkat

a|áírásáva| |ássa e|.

Ke|tezés (helység, év, hónap, nap)

( meg hata l m azó cąjqwésre jogosu |t

képviselőjének a |á írása)

(meg hata I mazott a |á ít.ása)

Előttünt mint tanúk e|őtt:

Aláírás:

Név:

Lakcím:

17 A nyilatkozaltevő személye szerint a megfelelő részalrźůltľ;andó!
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A|áír.ás:

Név:

Lakcím:



6. sámú mellék|et

NYI tATKo izAT RozBEszE RzÉs ľÁncvł szE RI NTI Áne evÉľe nő l

Alu|írott...... ........ mint a(z)'...........

(székhe|y:.. .............. ........) aján|attevő / közös aján|attevő ĺ a|vá||a|koző l az

a|ka|masság igazo|ására igénybe vett más szeruezetl8 cégjegyzésre jogosu|t / meghatalmazott

képvise|őjelg a ,,Budapest-Józsefiĺáros, Magdo|na Negyed Program III.'' (azonosító
szám: KMOP.S.1.L.IB.L2.K-2012.0001) során megbízási szerződés keretében
Élelmiszer., vegyi áru és gyógynövény eladó képzés,,tárgyban indított közbeszezési
eljárás során nyi|atkozom, hogy az e|őző 3 évben társaságunk kozbeszerzés tárgya (oKJ-s képzés
nyújtiĺísa) szerinti árbevéte|e az a|ábbi vo|t:

Keltezés (he|ység, év, hónap, nap)

(cegjegyzésre jogosult vagy sza bá |yszerűen

meg hatalmazott képvise|ő a |á írása)

18 A nyiĺatkozattevő szemé|ye szeńnt a megfele|ő rész a|áhúzandó!
19 Kérjük a nyilatkozatot a|áíro személye szerint a megfelelő részt a|áhúzni.
'o Amennyiben az ď!án|attevő az a|ka|massági fe|téte|ben előírt árbevéte||el azért nem rende|kezik az ajánlatkéró áĺtal előírt
te|jes idószakban, mert az idószak kezdete után kezdte meg mtjködését, abban az esetben je|ö|je meg a múktidésének
időpontját (év' hónap' nap) ame|yre az árbevéte|e vonatkozik

időszak (Év).o Kiizbeszezés táryya (oKJ-s képzés
nwjÍtásĐ szerinti árbevételľől (H u F)

20L1.
f0L2.
2013.
Osszesen:
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Keltezés (he|ység, év, hÓnap, nap)

21 Kéťiiik a nyilatkozatot aláĺľ.ó személye szerint a megfelelő Észt a|áhtnĺj'
22 Amennyiben befejezett a teljesítés

' ..'ę|óĹrt'á|káĺmassági

m i n irrium kovetel m énve

..'. torténö megfe|eJés yalamennyi

i. 
... 

eléme egyértélmÍÍCn. '; :

i megá||apíthatő |ęgyén . 
'' 

'

tišszege.(ne.tt
śzen6désnét
.'m.e.gfe|e|öen 

'..tiiftént.e?

'93;15{'r:..
teljesítés '
méľtéke :.

(nettő,.HUF)
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cégszer aláírás
(cégjegyzésre jogosu|t vagy szabá|yszerĹÍen

meghataImazott kárvise|ó aláírása)



A,'Budapest-Józsefuáros, Magdo|na Negyed Program III.,, (azonosĺtó szám: KMOP-S.1.1.lB-72.k-
2012-0001) megva|ósítasa kapcsán a ,,G Gazdasági A|program,,, ,,GL|I Képzéset szakképzések,'
poekt keretében, É|e|miszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó képzés megva|ósítása, vizsga

szeruezése és |ebonyo|ítása a KesĄűgyár Közösségi Házban.

A képzés |ebonyolítasa az országos Képzési Jegyzék (oK]) a szakképzésrő| sző|ó 2011. évi

clJoo0fi I. töľvény fi gye|em bevéte|éve| töĺtén i k.

Tanfotyam megnevezése: É|e|miszer-, vegyi áru és gyogynovény e|adó képzés

Tanfo|yam típusa : oKJ-képzés

A szakképesítés oKJ-száma: 31 341 01

a|só kozépfokú részszakképesítes

Tanfo|yam időtaftama: max. 8 hónap

Ta nfo|yam he|yszíne: Józsefuáros

Tanfolyam kezdete: 2014. szeptember 1.

Tanfolyam vége (vizsgáva|egyÜtt): 2015. 04' 30.

Tanfo|yami napok: heti 1 nap (péntek), i||etve ha a képzés időtaftama 600 és 720 őra közé esit
abban az esetben heti 2 nap (kedd, péntek)

Résztvevők száma: max. 15 fő

Hozzárende|t FEOR szám: 5113

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: É|e|miszer-, vegyi áru és gyogynövény e|adó

A szakképesítes oK] száma: 31 34Ĺ 01 000 00 00

Isko|ai e|őképzettség: nyo|cadik évfolyam e|veĺgzéséve| tanúsított a|apfokú isko|ai vegzettség

Pá|yaalka|massági kovete|mények: nem sztikĄ7esek

Szakmai a|kalmassági követe|mények: nem szrikégesek

Isko|arendszeren kí'vü|i szakképzésben az óraszám: 480-720 őra

E|mé|eti képzési idő aránya: 30 o/o



Gyakorlati képzési ldő aránya:70 o/o

Képzési forma: Fe|nőttképzés

EgészségÜgyi a|kalmassági vizsgálat: szükéges

R É|e|mĺszer-, vegyĺ áru és gyogynovény eladó részszakképesl1tés munkaterÜ|etének rövid teírása:

A kereskedelmi vá||a|kozásokban kiszolgá|ja és tájékoztatja a vásar|ókat. Az e|adásra kertilő áruk
raktározásáva|, állagmegóvásáva|, értékesítésre torténő e|őkészítéséve|, eladótéri kihe|yezéséve|,

éĺtékesítéséve| kapcso|atos feladatokat |át el. Közreműkodik az áruk beszezésének
előkészítésében és lebonyo| Ításában.

A részszakképesítéssel rende|kező képes:

- Segíteni az árubeszezést

- Áwenni az árut

- Kész|etezési, ra ktá rozá si fe|adatokat v{7ezn i

- Étéresĺtési tevékenységet végezni

- E||átni a kereskedelmi egység szabályszerű üzeme|tetéséve| kapcso|atos fe|adatokat

A tanfo|yam sikeres e|vegzése után É|elmiszer-' Vegyi áru és gyogynövény e|adói bizonyítványt

kapnak. Az eredményes vizsga nem követe|mény.

A képzésben részt vevők részére a képzés biztosítása ingyenes. A képzést nyújtónak biztosítani

ke|| a képzést, a vizsgáva| kapcsolatos szeruezési, |ebonyo|ítasi feladatokat, hatósági ügyintézést.

A képzést nyújtó aján|ati ára magában fog|a|ja a képzési költséget a szÜkéges oruosi igazolás

ko|tségét a munkaruhát és a jegyzetköltségeket, va|amint a gyakor|ati he|y biztosítasát. A
tanfo|yam költsége a képzés ideje nem a|att nem novekedhet, az aján|ati ár vég|eges.

Ajánlattevőnek tájékoztató je||ęge| pénzügyi ütemteruet kel| csatolni az aján|athoz.
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