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Összefoglaló tájékoztatás
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Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

I.2) Kommunikáció

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

I.1) Név és cím adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, 
hogy érdeklődnek az eljárás iránt.

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.

Összefoglaló tájékoztatás

Tarnalelesz Községi ÖnkormányzatAjánlatkérő 
neve:

Képzési szolgáltatások_EFOP-1.5.3_Tarnalelesz_PétervásáraKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000130262019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Tarnalelesz Községi Önkormányzat

Tarnalelesz 3258

Fedémesi Út 8

Pétervására Város Önkormányzata

Pétervására 3250

Szabadság Tér 1.
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III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az utolsó három lezárt üzleti évben 
összesen 35.000.000.- Ft (forint) a 2013. évi LXXVII. törvény 1. § (2) bekezdése szerinti felnőttképzésből származó árbevétellel. III.1.3)
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás 
megküldésének időpontját megelőző 3 évben a közbeszerzés tárgya szerinti motivációs tréning; és/vagy munkaszocializációs tréning és
/vagy életvezetési tréning, és/vagy álláskereséssel kapcsolatos tréning és/vagy csoportmunkában történő együttműködést fejlesztő 
tréning és/vagy munkára való képességet javító tréning; és/vagy Szemléletformáló, antidiszkriminációs tréning; és/vagy Drog alkohol, 
dohányzás megelőző, visszaszorító csoportos tréning; és/vagy Coaching órát tartalmazó oktatási és képzési szolgáltatásra vonatkozó, 
az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített szerződéssel (referenciával), ahol a képzésben résztvevőknek a létszáma elérte
vagy meghaladta a 400 főt. M.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi és/vagy főiskolai) 

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

IV.1) Részvételi feltételek

IV. szakasz: Jogi információ

80

Súlyszám / Jelentőség:Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok

III.1) Értékelési szempontok

III. szakasz: Értékelési szempontok

II.1.5) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.2) A szerződés tárgya:

II.1.1) A szerződés típusa

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Szolgáltatás megrendelés

Képzési szolgáltatások_EFOP-1.5.3_Tarnalelesz_Pétervására

Megbízási szerződés az EFOP-1.5.3-16-2017-00088 kódszámú, „Észak-hevesi területi különbségek mérséklése komplex 
szolgáltatásfejlesztéssel” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó képzési szolgáltatások beszerzésére Tarnalelesz Községi Önkormányzat 
és Pétervására Városi Önkormányzat részére. I. Előzetes/megalapozó tevékenység – Egyéni kompetenciák felmérése (250 fő) II. 
Képzések lefolytatása az alábbi tartalommal: 1. Motivációs tréning a humán közszolgáltatások területén elhelyezkedni kívánók 
számára, képzésen részt vevő személyek létszáma: 50 fő 2. Motivációs tréning a humán közszolgáltatások területén dolgozók számára, 
képzésen részt vevő személyek létszáma: 20 fő 3. Humán közszolgáltatásban elhelyezkedni vágyók képzése, képzésen részt vevő 
személyek létszáma: 4 fő (2 fő Gyermek és ifjúsági felügyelő OKJ-s képzés, 2 fő Óvodai dajka OKJ-s képzés) 4. Humán 
közszolgáltatásban dolgozók (tovább)képzése, képzésen részt vevő személyek létszáma: 4 fő (1 fő Élelmezésvezető OKJ-s képzés, 1 fő 
IFRS mérlegképes könyvelő OKJ-s képzés, 2 fő anyakönyvi ügyintéző képzés) 5. Munkaszocializációs tréning, képzésen részt vevő 
személyek létszáma: 200 fő 6. Csoportmunkában történő együttműködés fejlesztése, képzésen részt vevő személyek létszáma: 60 fő 7. 
Munkára való képességet javító tréning, képzésen részt vevő személyek létszáma: 60 fő 8. Önálló életvitel támogatása, képzésen részt 
vevő személyek létszáma: 60 fő 9. Álláskeresésre felkészítő tréning, képzésen részt vevő személyek létszáma: 70 fő 10. 
Szemléletformáló, antidiszkriminációs képzés, képzésen részt vevő személyek létszáma: 20 fő 11. Drog alkohol, dohányzás megelőző, 
visszaszorító csoportos foglalkozás, képzésen részt vevő személyek létszáma: 30 fő 12. Coaching - tanácsadás a közszolgáltatás 
gyakorlatában, képzésen részt vevő személyek létszáma: 40 fő A képzésen részt vevő személyek összlétszáma: 618 fő.

2020.03.30

3258 Tarnalelesz, Fedémesi út 8. (fő helyszín), 3250 Pétervására, Szabadság tér 1.

Igen

Igen

2. A felhívás M2.) pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimum 
követelményen (12 hónap) felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0, max.: 48 
hónap)

20

Nem

Igen

1. Egyösszegű bruttó ajánlati ár (bruttó HUF)
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Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma

1. Ajánlatkérő részajánlattételre lehetőséget nem biztosít. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az ajánlattevőnek részajánlat 
tételére nincsen lehetősége, mert a képzések egymással tematikai és szakmai értelemben összefüggnek, a szolgáltatások 
megvalósítása és finanszírozása átfedéseket tartalmazhat. A képzések földrajzilag, és a pályázati indikátoroknak való megfelelés miatt 
egységet alkotnak. Mindemellett több megvalósítást végző cég esetén a koordinációs feladatok és költségek növekedését 
eredményezheti, mindez pedig a projektekkel kapcsolatos kiadásokat indokolatlanul megnövelné. Tekintettel a fentiekre, továbbá a 
szolgáltatások komplexitása érdekében Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlat tételt. 2. Az ellenszolgáltatás összege 
100,000000%-ban az EFOP-1.5.3-16-2017-00088. azonosítószámú projektből kerül kifizetésre. Finanszírozás módja: utófinanszírozás. 
Ajánlatkérő előleget nem biztosít, ajánlati biztosítékot nem ír elő. 3. Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont (Egyösszegű ajánlati ár)
esetében az egyes képzések eltérő áfa tartalma miatt, figyelemmel az ajánlatok összehasonlíthatóságára, a Felolvasólapon a BRUTTÓ 
ajánlati árat kéri megadni. 4. Értékelés módszere: 1. részszempont (ajánlati ár): fordított arányosítás, 2. részszempont (szakember 
gyakorlata) egyenes arányosítás. 5. FAKSZ: Dr. Polyák Csaba (lajstromszám: 00225)

VI.1.2) További információk:

VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

óra/perc

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje

V.1) Adminisztratív információk

V. szakasz: Eljárás

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:

NemA szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 12 hónap tréneri (képzői) tapasztalattal rendelkezik iskolai és/vagy óvódai és/
vagy közszolgáltatásban dolgozók és/vagy önkormányzati dolgozók részére lebonyolított tréningek tartásában. Ajánlatkérő definíciója a
tréningre: olyan komplex képzési, továbbképzési eljárás (módszer-együttes), amelynek keretében célorientált (igény szerinti) tartalmú,
továbbá bizonyos kompetenciák megszerzésére irányuló felkészítés történik, feldolgozzák a szükséges elméleti ismereteket biztosítják 
azok alkalmazását önkontrollal (visszacsatolással) összekapcsolva. A gyakorlatok értékelésével és tesztek alkalmazásával a résztvevő 
adott tevékenységre való alkalmasságát is feltárja és a tevékenységhez személyiségjegyek kibontakozását, fejlesztését is megvalósítja.

Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
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