AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti
értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás
keretében ajánlattételre hívja fel ajánlattevőket a „TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0383
azonosítószámú pályázat keretében munkahelyi képzések biztosítása a KAPOS VOLÁN Zrt.
munkavállalói számára” tárgyában indított közbeszerzési eljárás keretében az ajánlattételi
felhívásban részletezettek szerint.
Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás megrendelés becsült értéke nem éri el a 25 millió
forintot, ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás közzététele helyett a Kbt. 122. § (7) bekezdés
a) pontja szerint - részenként - három ajánlattevőt hív fel közvetlenül, egyidejűleg
ajánlattételre.

Ajánlat kizárólag az ajánlattételi felhívásban ismertetett megrendelésre adható be.
Az Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlattételi felhívásban és a
Kbt.-ben előírt feltételek nem teljesítése az ajánlat érvénytelenségét, illetve kizárást
vonhat maga után!

I.

Az ajánlatkérő neve és címe, telefon- és telefaxszáma, valamint elektronikus elérhetősége
(e-mail)

Az Ajánlatkérő:
KAPOS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 7400 Kaposvár, Füredi u. 180. hrsz.: 15124/16
Képviselő: Bebics János vezérigazgató
Kapcsolattartó: Rába Csaba oktatási és minőségirányítási főmunkatárs
Telefon: +36-82/506-101
Fax: +36-82/419-832
E-mail: kvvezer@kaposvolan.hu
webcím: www.kaposvolan.hu
Az Ajánlatkérő nevében Eljáró:
GoodWill Consulting Kft.
Székhely: 1162 Budapest, Timur utca 74.
Kapcsolattartó: dr. Czeglédi Eszter
Telefon: +36-1/321-1173
Fax: +36-1/413-1461
E-mail: dr.czegledi.eszter@gwconsulting.hu
II.

A hirdetmény közzététele nélküli eljárás jogcíme

Az eljárás jogcíme: A Kbt. 122/A. § (1) bekezdés alapján hirdetmény közzététele nélkül induló
eljárás, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot.
III. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra):
TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0383 azonosítószámú pályázat keretében munkahelyi képzések
biztosítása a KAPOS VOLÁN Zrt. munkavállalói számára
Mennyisége:
1. rész Vállalkozási szerződés keretében Angol és Német nyelv oktatása a KAPOS VOLÁN Zrt.
munkavállalói számára.
Angol középhaladó képzés (akkreditált, 80 óra) – 7fő
Angol alapképzés (akkreditált, 80 óra) – 10 fő
Német alapképzés (akkreditált, 150 óra) – 10 fő
Német nyelvi középhaladó képzés (akkreditált, 80 óra) - 4 fő
2. rész Vállalkozási szerződés keretében informatikai képzés tartása a KAPOS VOLÁN Zrt.
munkavállalói számára.
Powerpoint (nem akkreditált, nem OKJ-s, 20 óra) – 13 fő
Excel az irodában (1. csoport) (akkreditált, 24 óra) – 13 fő
Excel az irodában (2. csoport) (akkreditált, 24 óra) – 13fő
Word (1. csoport) (nem akkreditált, nem OKJ-s, 20 óra) -13 fő
Word (2. csoport) (nem akkreditált, nem OKJ-s, 20 óra) – 13 fő
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3. rész Vállalkozási szerződés keretében könyvviteli képzés a KAPOS VOLÁN Zrt. munkavállalói
számára
Könyvviteli szolgáltatás továbbképzés (nem akkreditált, nem OKJ-s, 48 óra) – 8 fő
Társadalombiztosítási ügyintézők továbbképzése (nem akkreditált, nem OKJ-s, 80 óra) – 2 fő
Gazdasági vezetők továbbképzése (nem akkreditált, nem OKJ-s, 76 óra) – 3fő
4. rész Vállalkozási szerződés keretében Webfejlesztő képzés a KAPOS VOLÁN Zrt. munkavállalói
számára
Webfejlesztő képzés (nem akkreditált, nem OKJ-s, 60 óra) – 5 fő
5. rész Vállalkozási szerződés keretében vezetőképzés a KAPOS VOLÁN Zrt. munkavállalói számára
Pénzügyi kontrolling (nem akkreditált, nem OKJ-s, 20 óra) – 9 fő
Eredményes vezetés (akkreditált, 24 óra) – 7 fő
Hatékony együttműködés és csapatmunka (akkreditált, 20 óra) – 12 fő
Fő tárgy:
További
tárgyak:

Fő szójegyzék
80400000-8
80532000-2
80428000-0
80533100-0

Kiegészítő szójegyzék
Felnőtt- és egyéb oktatási szolgáltatások
Vezetőképzési szolgáltatások
Nyelvtanfolyamok szervezése, nyelvoktatás
Számítógépes képzési szolgáltatások

IV.

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és
pénzügyi feltételei:
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során nem készít dokumentációt.
A szerződéstervezetet és a csatolandó nyilatkozatmintákat jelen ajánlattételi felhívás
tartalmazza, Ajánlatkérő a felhívás megküldésével egyidejűleg Ajánlattevő rendelkezésére
bocsátja az ajánlat elkészítéséhez szükséges dokumentumokat.

V.
VI.

A szerződések meghatározása: Vállalkozási szerződés
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje

Szerződések időtartama valamennyi rész vonatozásában 2013. október 1 -2014. június 30.
VII.

A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, Füredi u. 180., valamint 30 km-es vonzáskörzetében;
3. rész tekintetében nyertes ajánlattevő székhelyén

VIII.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás
Az ellenszolgáltatás összegét ajánlatkérő 100%-ban TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0383
azonosítószámú pályázati támogatásból kívánja biztosítani, ezért a nyertes ajánlattevő köteles a
Támogató és a Közreműködő Szervezet által tett valamennyi előírást a maga számára kötelező
érvényűként elfogadni és vállalja ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítését. A projektben
utófinanszírozás érvényesül.
A projekt végrehajtására a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28) Korm. rendelet előírásai vonatkoznak.
A kifizetés során az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény 36/A. § szabályozása alapján kell
eljárni.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF
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Nyertes ajánlattevő az 1. rész vonatkozásában egy-egy képzési modul teljesítését követően
jogosult számla kiállítására.
2-5. részek vonatkozásában nyertes ajánlattevő a teljesített és befejezett egyes képzések után
jogosult számla kiállítására.
Előleget ajánlatkérő nem biztosít.
A nyertes ajánlattevő:
Az ajánlattevőnek a kiállított számlához az alábbi dokumentumokat kell csatolni: felnőttképzési
szerződés a hallgatókkal, teljesítési igazolás, jelenléti ívek, szintzáró vizsgadokumentumok,
tanúsítványok másolata és az eredeti tanúsítványok átadása-átvételéről szóló jegyzőkönyv.
Az Ajánlatkérő egy képzést akkor tekinti teljesített szolgáltatásnak, ha a képzésben részt vevők
számának 80%-a eredményesen végzi el a képzést.
Az Ajánlatkérő a képzést eredményesen elvégző munkavállaló alatt a következőt érti:
amennyiben a Vállalkozó képzési programja szigorúbb előírást nem tartalmaz, egy
munkavállaló számára a képzés eredményes teljesítése kizárólag akkor fogadható el, ha a
munkavállaló a képzési órák legalább 90%-án folyamatosan jelen van.
IX.

Szerződést biztosító mellékötelezettségek:
Valamennyi rész vonatkozásában: késedelmi kötbér napi 30.000,- Ft, de legfeljebb a nettó
vállalási ár 20%-a,
Meghiúsulási kötbér: nettó vállalási ár 20%-a.
X.

A részajánlat [46. § (3) bekezdés], többváltozatú (alternatív) ajánlat [47. §] lehetősége vagy
kizárása
A részajánlat-tételi lehetőséget ajánlatkérő biztosít, egy vagy több részre egyaránt.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.

XI.

Az ajánlatok bírálati szempontja (71. §)

A Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
XII. A kizáró okok
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet rész az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében, valamint a
Kbt. 57.§ (1) bekezdés d) pontjában felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (2)
bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Nem lehet az eljárás során ajánlattevő az olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. § (1)
bekezdés e) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alatt áll, azaz nem rendelkezik a
szolgáltatás nyújtásához, felnőttképző intézménynek a Munkaügyi Központ által az adott
képzésekre kiadott regisztrációval, valamint intézményakkreditációval.
Továbbá valamennyi rész vonatkozásában az eljárást megindító felhívás III. pontjában
megadott képességfejlesztési képzési programra vonatkozóan - annak teljes időszakára „FAT” program akkreditációs tanúsítvánnyal, amely a 24/2004. (VI.22.) FMM rendeletben
előírt akkreditáció követelményeknek megfelel.
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A megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni a kizáró okokat,
az alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolásában esetlegesen részt vevő gazdasági
szereplő tekintetében pedig a Kbt. 58. § (3) bekezdése, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 10.§ és 12.§- ában foglaltak szerint kell igazolni (cégszerűen aláírva).
Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 57. § (1) bekezdés e)
pontjában foglalt kizáró okok fenn nem állásáról. Ennek keretében ajánlattevőnek meg kell
adnia a szolgáltatás nyújtásához szükséges, az eljárást megindító felhívás III. pontjában
megadott képzési programra vonatkozóan a „FAT” program programakkreditációs
lajstromszámát is. A 2., 5. részek tekintetében elegendő csak a meghatározott képzés
tekintetében programakkreditációval rendelkeznie.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában:
Ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni
köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására
igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya
alá.
Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § alapján saját választása szerint:
• saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja
szerinti kizáró ok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
kizáró ok hatálya alá, vagy
• az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti
nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet
nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés d)
pontja szerinti kizáró ok hatálya alá.
XIII.

Az alkalmassági követelmények és a Kbt. 55. § (2) bekezdésében foglaltak

Pénzügyi, illetve gazdasági alkalmasság és igazolási módja:
AZ ALKALMASSÁG

AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁNAK MÓDJA

MINIMUMKÖVETELMÉNYE

Alkalmatlan
az
ajánlattevő
(közös
ajánlattevő), ha az eljárást megindító
felhívás megküldésétől számított, azt
megelőző egy évben bármelyik élő
pénzforgalmi számláján volt 30 napot
meghaladó sorban álló tétel.

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) a
szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és
gazdasági
alkalmassága
igazolására
tartalmaznia kell az ajánlatnak valamennyi
számlavezető pénzintézet – az eljárást
megindító felhívás megküldésétől számított, azt
megelőző egy évre vonatkozó – adott
számlaszámot tartalmazó nyilatkozatát, az
alábbi
tartalommal
(310/2011.
(XII.23.)
Korm.rendelet 14.§ (1) bek. a) pont:
- számla megnyitásának időpontja;
- arra vonatkozó információ, hogy számláin
volt-e 30 napot meghaladó sorban álló tétel az
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eljárást megindító felhívás megküldésétől
számított, azt megelőző egy évben.
Amennyiben ajánlattevő több részre nyújt be
ajánlatot elegendő az igazolás(oka)t egy
példányban csatolni.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, és igazolási módja:
AZ ALKALMASSÁG

AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁNAK MÓDJA

MINIMUMKÖVETELMÉNYE

Alkalmatlan
az
ajánlattevő
(közös
ajánlattevő), ha nem rendelkezik:
a)
az alábbi szakemberekkel
1. rész vonatkozásában legalább 1 fő angol és
1 fő német nyelvtanári képesítéssel, egyetemi
végzettséggel és minimum 5 éves szakmai
tapasztalattal rendelkező szakemberrel,
2. rész vonatkozásában legalább 1 fő
informatikai végzettséggel és 3 éves szakmai
tapasztalattal rendelkező szakemberrel,
3. rész vonatkozásában legalább 1 fő felsőfokú
adótanácsadói/szakértői/jogi/társadalombizto
sítási végzettséggel és 3 éves szakmai
tapasztalattal rendelkező szakemberrel
4. rész vonatkozásában legalább 1 fő
informatikai végzettséggel és 3 éves szakmai
tapasztalattal rendelkező szakemberrel
5. rész vonatkozásában legalább 1 fő
felnőttképzés területén 5 éves szakmai
tapasztalattal rendelkező szakemberrel, aki
pszichológus vagy tanári, vagy HR
végzettséggel rendelkezik
XIV.

XV.

XVI.

XVII.

Az
ajánlatnak
tartalmaznia
kell
az
ajánlattevőre
(közös
ajánlattevőkre)
vonatkozóan az alábbi dokumentumot:
a)
310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 15.§
(3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a
szakembereknek
a
megnevezése,
képzettségük, végzettségük, gyakorlati idejük
ismertetése, akiket ajánlattevő be kíván vonni
a teljesítésbe.
Ajánlatkérő a képzettség, gyakorlat és
végzettség ismertetése tekintetében részletes
szakmai önéletrajzot kér becsatolni

A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-ban meghatározott körben biztosítja
Az ajánlattételi határidő
2013. július 19. 10.00 (CET) óra
Az ajánlat benyújtásának címe
Goodwill Consulting Kft.
1162 Budapest, Timur utca 74.
Az ajánlattétel nyelve
Az ajánlattétel nyelve a magyar nyelv, joghatás kizárólag a magyar nyelvű okiratokhoz és
nyilatkozatokhoz kötődik.
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XVIII.

XIX.

XX.
XXI.

Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje
Az ajánlatok felbontásának helye:
Goodwill Consulting Kft.
1162 Budapest, Timur utca 74.
2013. július 19. 10.00 (CET) óra
Az ajánlat(ok) felbontásán jelenlétre jogosultak
A Kbt. 62.§ (2) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak jelen lenni az ajánlatok
felbontásakor.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlatok bontásától számított 30 nap.
Egyéb információk

1. Az ajánlatokat a Kbt. 61.§ (1) bekezdésében meghatározott formai követelményeknek megfelelően,
a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 1 eredeti, valamint a papír alapú példánnyal
mindenben megegyező 1 elektronikus másolati példányban kell benyújtani, zárt csomagolásban,
magyar nyelven, papír alapon határidőre és a XVI. pontban megadott címre.
2. Az ajánlat oldalait folyamatos oldalszámozással kell ellátni, és az ajánlathoz tételes
oldalszámozásra hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni. A csomagolásra jól olvashatóan kérjük
felírni: „TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0383 azonosítószámú pályázat keretében munkahelyi képzések
biztosítása a KAPOS VOLÁN Zrt. munkavállalói számára” – „közbeszerzési ajánlat” – „ajánlattételi
határidő előtt nem bontható fel!”
3.

Ajánlatkérő akkor tekinti az ajánlatot határidőre benyújtottnak, ha az az ajánlattételi határidő
lejártának időpontjáig beérkezik jelen felhívás XVI. pontjában írt helyszínre.

4.

A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre, tájékoztatásra és egyéb dokumentumra
kérjük feltüntetni az alábbi információkat:
 ajánlatkérő neve: KAPOS VOLÁN Zrt.
 eljárás megnevezése „TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0383 azonosítószámú pályázat keretében
munkahelyi képzések biztosítása a KAPOS VOLÁN Zrt. munkavállalói számára”
 a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe
Ezen információk megadása szükséges esetleges személyes megkeresés esetén is. A nem
megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az ajánlatkérőt felelősség
nem terheli.

5.

A szerződés EU-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos. Új
Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0383

6.

A dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően egyszerű
másolatban kérjük benyújtani. (Ahol Ajánlatkérő valamely dokumentum egyszerű másolatban
történő benyújtását írja elő, az eredeti irat benyújtását is elfogadja!)

7.

A Kbt. 60.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan.
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8.

A Kbt. 60.§ (5) bekezdése az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül.

9.

A Kbt. 60.§ (6) bekezdése az ajánlattevőnek felolvasólapot kell csatolnia, amely tartalmazza az
ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési
szempont alapján értékelésre kerülnek.

10.

Ajánlattevőnek ajánlati ára alátámasztására az olvasólap után közvetlenül csatolnia kell egy
részletesebb költségvetést, legalább az adott részben lévő a képzésekre lebontva.

11.

A Kbt. 40.§ (1)-(2) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő ajánlatában köteles
megjelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez alvállalkozó(ka)t kíván igénybe
venni, ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó(ka)t, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozó(k) közre fog(nak) működni. A megjelölés és igénybe vétel
nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a
Kbt. 26.§ rendelkezéseire.

12.

Ajánlatkérő előírja, a Kbt. 57. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt kizáró ok tekintetében az
ajánlattevő(k) csatoljá(k) a „FAT” képzési programját is, egyszerű másolatban.

13.

Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, meg kell jelölni az ajánlatban ezt a
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási
módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést,
továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

14.

Szakemberek bevonásával kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő tájékoztatja az
ajánlattevőt, hogy a felhívás Műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági igazolási mód a) pontjában
meghatározott szakember vonatkozásában a szerződés tartalmazni fogja, hogy a nyertes
Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez kizárólag az ajánlatában az adott feladatra megjelölt
szakembert veheti igénybe. Ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható
ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne
teljesíthető az ajánlatban megjelölt szakemberrel, az ajánlatkérő más szakember közreműködéséhez
is hozzájárulhat feltéve, hogy az megfelel a közbeszerzési eljárásban az adott szakemberre
meghatározott követelményeknek. E rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek
minősül. A szakemberek bemutatása során Ajánlattevőnek csatolnia kell a képzettséget ismertető
szakmai önéletrajzot a szakember saját kezű aláírásával, valamint a szakember végzettségét,
képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolati példányát.

15.

Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő a Kbt. 54.§- a értelmében tájékozódjanak a munkavégzés
területén hatályos adózásra, környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell e tekintetben.

16.

Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő csatolja aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját,
amennyiben igénybe vesz akkor az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő
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gazdasági szereplő aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját is, annak igazolására, hogy az ajánlatot,
illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, képviseletére jogosult személy írta alá.
17.

Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen az ajánlatokat leadni csak munkanapokon 09.00 órától
15.00 óráig (az ajánlattételi határidő lejártának napján 11.00 óráig) lehetséges. Az ajánlat postai
megküldése esetén az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatoknak az
ajánlattételi határidő lejártának napján 11.00-ig be kell érkeznie. Az ajánlatok beadási módja
megválasztásának minden következményét az ajánlattevők kötelesek viselni!

18.

Ajánlatkérő a Kbt. 124.§ (4) bekezdésének megfelelően jár el.

19.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér.

20.

Ajánlatkérő kéri az ajánlatba becsatolni ajánlattevő, amennyiben igénybe vesz akkor az
alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő aláírási
címpéldányát/aláírás-mintáját annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő
nyilatkozatokat az ajánlattevő, képviseletére jogosult személy írta alá.

21.

A Kbt. 27. §-val kapcsolatban Ajánlatkérő rögzíti, hogy nyertes ajánlattevő a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében nem hozhat létre gazdálkodó
szervezetet.

22.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 40.§ (3) és (4) bekezdésére, tekintettel arra,
hogy a közbeszerzés tárgyának megvalósítása érdekében az Európai Unióhoz benyújtott
támogatásra irányuló igényt nyert el, azonban a támogatási szerződés még nem lépett hatályba,
ennélfogva jelen közbeszerzési eljárás feltételes közbeszerzési eljárás, melynek kapcsán a Kbt. 76.§
(1) bek. d) pontja, 124.§ (9) bekezdése felmerülhetnek.

23.

Együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek egy
közösen megtett külön nyilatkozatban egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a szerződés
szerződésszerű teljesítésére.
Az ajánlathoz csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális
szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos
hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során
kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A
megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a
szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevő
egyetemleges felelősséget vállal.

24.

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2013. július 4.
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MŰSZAKI LEÍRÁS
A Kapos Volán Zrt. munkavállalói számára az alábbi képzések megtartása 2013. október 1 -2014.
június 30. között:
Az egyes tanfolyamok ütemterve a szerződés aláírását követően kerül meghatározásra. A
képzések minden esetben, részben vagy teljes mértékben munkaidőben, azaz reggel 7 óra és
délután 16 óra között kerülnek megtartásra.
A képzések idejére a munkavállalókat a nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsátja. A képzések
helyszínét az Ajánlatkérő díjmentesen a képző intézmény rendelkezésére bocsátja. A
képzésekhez szükséges - a tankönyvek és munkafüzetek, stb. – valamennyi oktatási
segédanyagot, technikai segédeszközt az Ajánlattevőnek kell az ajánlati árban biztosítania.
A képzéseket hétre és órára lebontott az ESZA, mint Irányító Hatóság által előírt tartalommal
Képzési Tervét az eljárás nyertesének a szerződéskötést követő 5 napon belül el kell készítenie.
A képzések ütemezésről előre egyeztetnie szükséges az Ajánlatkérő képviselőivel.
Valamennyi képzésnek a képzési programok alapján vizsgával kell zárulnia. A képzést
eredményesen elvégző munkavállalóknak tanúsítványt kell kapniuk.
Az Ajánlatkérő a képzést eredményesen elvégző munkavállaló alatt a következőt érti:
amennyiben a Vállalkozó képzési programja szigorúbb előírt nem tartalmaz, egy munkavállaló
számára a képzés eredményes teljesítése kizárólag akkor fogadható el, ha a munkavállaló a
képzési órák legalább 90%-án folyamatosan jelen van.
Az Ajánlatkérő egy képzést akkor tekinti teljesített szolgáltatásnak, ha az előző bekezdés alapján
a képzésben részt vevők számának 80%-a eredményesen végzi el a képzést.
1. rész Vállalkozási szerződés keretében Angol és Német nyelv oktatása a KAPOS VOLÁN Zrt.
munkavállalói számára.
Angol középhaladó képzés (akkreditált, 80 óra) – 7fő
Angol alapképzés (akkreditált, 80 óra) – 10 fő
Német alapképzés (akkreditált, 150 óra) – 10 fő
Német nyelvi középhaladó képzés (akkreditált, 80 óra) - 4 fő
Cél, hogy az Ajánlattevő által biztosított képzés elvégzésével a munkavállalók alkalmassá
váljanak az idegen nyelv kommunikáció képes használatára a hétköznapi életben és a
munkahelyen egyaránt. Az oktatás segítséget nyújtson az alapfokú-, illetve középfokú
nyelvvizsgára történő felkészüléshez azon munkavállalóknak, akik ezt a közeljövőben tervezik.
2. rész Vállalkozási szerződés keretében informatikai képzés tartása a KAPOS VOLÁN Zrt.
munkavállalói számára.
Powerpoint (nem akkreditált, nem OKJ-s, 20 óra) – 13 fő
Excel az irodában (1. csoport) (akkreditált, 24 óra) – 13 fő
Excel az irodában (2. csoport) (akkreditált, 24 óra) – 13fő
Word (1. csoport) (nem akkreditált, nem OKJ-s, 20 óra) -13 fő
Word (2. csoport) (nem akkreditált, nem OKJ-s, 20 óra) – 13 fő
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Cél hogy a képzés révén a munkavállalók informatikai tudása és hozzáértése fejlődjön azon
számítástechnikai programok (Powerpoint,Excel, Word) esetében, melyek használata a napi
munka során nélkülözhetetlen. A képzésben egy kezdő és egy haladó szint létrehozását tarja az
Ajánlatkérő szükségesnek előzetes teszt, felmérés alapján. A képzésbe elsősorban azok a
munkavállalók kerülnek beintegrálásra, akik napi szinten adminisztrációs, asszisztensi
tevékenységet látnak el.
3. rész Vállalkozási szerződés keretében könyvviteli képzés a KAPOS VOLÁN Zrt. munkavállalói
számára
Könyvviteli szolgáltatás továbbképzés (nem akkreditált, nem OKJ-s, 48 óra) – 8 fő
Társadalombiztosítási ügyintézők továbbképzése (nem akkreditált, nem OKJ-s, 80 óra) – 2 fő
Gazdasági vezetők továbbképzése (nem akkreditált, nem OKJ-s, 76 óra) – 3fő
Az Ajánlattevő biztosítja a munkavállalók kötelező, éves mérlegképes könyvelői
továbbképzését. A társadalombiztosítási ügyintézők és gazdasági vezetők továbbképzése révén
a munkavállalók naprakész tudást szereznek, melyet képesek felhasználni mindennapi
munkájuk során.
4. rész Vállalkozási szerződés keretében Webfejlesztő képzés a KAPOS VOLÁN Zrt. munkavállalói
számára
Webfejlesztő képzés (nem akkreditált, nem OKJ-s, 60 óra) – 5 fő
A képzésnek támogatást kell nyújtania az informatikai szakemberek szakmai továbbképzésében,
az irodai adminisztrációt támogató szoftverek és programok oktatása révén.
5. rész Vállalkozási szerződés keretében vezetőképzés a KAPOS VOLÁN Zrt. munkavállalói számára
Pénzügyi kontrolling (nem akkreditált, nem OKJ-s, 20 óra) – 9 fő
Eredményes vezetés (akkreditált, 24 óra) – 7 fő
Hatékony együttműködés és csapatmunka (akkreditált, 20 óra) – 12 fő
Az Ajánlattevő által biztosított Eredményes vezetés (3 napos képzés) és Hatékony
együttműködés és csapatmunka (2 napos képzés) képzések lehetőséget nyújt arra vonatkozóan,
hogy a képzésben résztvevők még inkább képessé váljanak a vezetői feladataik eredményes
ellátására, segítséget nyújt az esetleges hibák kiküszöbölésében, motivációs, támogatási és
hatékony irányítási technikák elsajátítását teszi lehetővé. A pénzügyi kontrolling képzés révén
pedig az e területen tevékenykedő munkavállalók informatikai ismereteinek fejlesztéséhez járul
hozzá.
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1. sz. melléklet: Felolvasólap
FELOLVASÓLAP
…………….. rész vonatkozásában
KAPOS VOLÁN Zrt.
„TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0383 azonosítószámú pályázat keretében
munkahelyi képzések biztosítása a KAPOS VOLÁN Zrt. munkavállalói számára”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Telefonszáma:
Telefax száma:
E-mail címe:
Kapcsolattartó neve:

Vállalkozási díj (nettó/Ft)

nettó Ft

………………….., 2013. ………………………….
………………………….
Cégszerű aláírás
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2. sz. melléklet Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdések szerinti nyilatkozata
KBT. 60. § (3) ÉS (5) BEKEZDÉSEK SZERINTI
NYILATKOZATA
………. rész(ek) vonatkozásában1

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom
hogy az Ajánlattételi felhívás feltételeit maradéktalanul elfogadjuk, a szerződést nyertességünk
esetén a közbeszerzési eljárás dokumentumainak megfelelően vállaljuk megkötni és teljesíteni,
különös tekintettel az ajánlatunkban meghatározott ellenszolgáltatásra.
Cégünk a Kkvt. szerint …………………...vállalkozásnak minősül.
Jelen nyilatkozatot az „TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0383 azonosítószámú pályázat keretében
munkahelyi képzések biztosítása a KAPOS VOLÁN Zrt. munkavállalói számára” elnevezésű
közbeszerzési eljárás keretében tettem.
Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

1

Amennyiben ajánlattevő több rész tekintetében nyújt be ajánlatot ezen nyilatkozatot elegendő egy példányban
csatolnia az ajánlatban.
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3. sz. melléklet: nyilatkozat alvállalkozókra, alkalmasság igazolására igénybevett
szervezetekre vonatkozóan
NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓKRA, ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA
IGÉNYBEVETT SZERVEZETEKRE VONATKOZÓAN2

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom
I.
a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek
teljesítéséhez alvállalkozót veszek igénybe:
Közbeszerzés része (részei):……………………………………………………………………..
vagy:
a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzésnek nincs olyan része (részei),
amelynek teljesítéséhez alvállalkozót veszek igénybe.
II.
a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján az I. pontban meghatározott részek tekintetében a
szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben az alábbi
alvállalkozó(ka)t kívánom foglalkoztatni, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
Alvállalkozó neve:……………………………………………………………………………………….
a munkában való részesedés %-a: .......................................................................................%
milyen munkarészben vesz részt: ...........................................................................................
(székhelye: ................................................................................................................................
telefonszáma:……………………………Faxszáma: ...............................................................
e-mail címe: ..............................................................................................................................
gyors elérhetőség esetén(telefon/mobil szám): ......................................................................
az ajánlattal kapcsolatban nyilatkozattételre felhatalmazott személy: ................................
mobilszáma: )
vagy:
A Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben nem kívánok alvállalkozó(ka)t igénybe venni.

2

Valamennyi ajánlattal érintett rész tekintetében külön-külön csatolandó.
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III.
A Kbt. 55. § (5) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés
céljából az alábbi kapacitást nyújtó szervezetre kívánok támaszkodni az ajánlattételi felhívás
vonatkozó pontja alapján:
Kapacitást nyújtó szervezet neve,
székhelye:……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának
megjelölése:……….................................................................
vagy:
Kbt. 55. § (5) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés
céljából nem kívánok kapacitást nyújtó szervezetet igénybe venni.

A Kbt. 58. § (3) bekezdés alapján nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
veszek igénybe olyan alvállalkozót, aki, illetve amely a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá
esik, illetve alkalmasságom igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56.§ szerinti
kizáró okok hatálya alá.
Jelen nyilatkozatot a „TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0383 azonosítószámú pályázat keretében munkahelyi
képzések biztosítása a KAPOS VOLÁN Zrt. munkavállalói számára” elnevezésű közbeszerzési eljárás
keretében tettem.
Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás
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4. számú melléklet

NYILATKOZAT a Kbt. 57.§ (1) bekezdés e) pontja tekintetében

Alulírott
………………….,
mint
a
…………………………………….
(székhely:
………………………………………., Cg. ..-..-……, Adószám: ……..-.-..) ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselője kijelentem, hogy …………………………………………. cégem nem áll a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Kbt. 57. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt
kizáró ok hatálya alatt.
Egyúttal nyilatkozom, hogy cégem rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához, felnőttképző
intézménynek a Munkaügyi Központ által kiadott regisztrációval, melynek
száma:…………………………3valamint
intézményakkreditációval,
melynek
tanúsítványszáma(i):………………………..

Kijelentem, hogy cégem rendelkezik ……………………………..képzési program(ok)ra
vonatkozóan - annak teljes időszakára - „FAT” program akkreditációs tanúsítvánnyal,
lajstromszáma(i): ……………….amely a 24/2004. (VI.22.) FMM rendeletben előírt akkreditáció
követelményeknek megfelel.
4

Jelen nyilatkozatot a „TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0383 azonosítószámú pályázat keretében munkahelyi
képzések biztosítása a KAPOS VOLÁN Zrt. munkavállalói számára” elnevezésű közbeszerzési eljárás
keretében tettem.
Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

3

Regisztrációs szám és tanúsítványszám megadása kötelező!
Ezen pont csak az akkreditált képzés tekintetében kell kitölteni, amennyiben ajánlattevőnek nem kell akkreditált
programmal rendelkeznie, ezen rész törlendő!
4
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5. Nyilatkozat a kizáró okokról

NYILATKOZAT
………. rész(ek)5
Alulírott
………………….,
mint
a
…………………………………….
(székhely:
………………………………………., Cg. ..-..-……, Adószám: ……..-.-..) ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselője kijelentem, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben
meghatározott kizáró okok egyike sem vonatkozik a ………………………………………….
cégemre, miszerint:
I.
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben meghatározott Kbt. 56. § (1) - (2)
bekezdéseiben, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró okok.

II.
Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat, illetve általunk az alkalmasság igazolására igénybe vett
más szervezetet/szervezeteket.

III.
Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy cégemet6
- szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik.
Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy7
- az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonosról8:
Amennyiben ajánlattevő több rész tekintetében nyújt be ajánlatot elegendő egy példányban csatolnia
ezen nyilatkozatot.
6 Megfelelő válasz aláhúzandó!
7 Megfelelő válasz aláhúzandó!
8 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben
a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre
a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő
közzétételi követelmények vonatkoznak,
5
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neve: ____________________, állandó lakóhelye: ____________________9
-

nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges
tulajdonos nincsen.

Jelen nyilatkozatot a „TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0383 azonosítószámú pályázat keretében munkahelyi
képzések biztosítása a KAPOS VOLÁN Zrt. munkavállalói számára” elnevezésű közbeszerzési eljárás
keretében tettem.
Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (2) bekezdésében
meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő
kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem
határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány
vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár;
9 Szükség esetén bővíthető!
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6. Nyilatkozat a Kbt. 54.§ tekintetében

NYILATKOZAT
a Kbt. 54. §-a tekintetében
………………..rész(ek)10
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom

hogy, az ajánlattétel során tájékozódtunk az adózásra, a környezetvédelemre,
egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
Jelen nyilatkozatot a „TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0383 azonosítószámú pályázat keretében munkahelyi
képzések biztosítása a KAPOS VOLÁN Zrt. munkavállalói számára” elnevezésű közbeszerzési eljárás
keretében tettem.
Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

10

Amennyiben ajánlattevő több rész tekintetében nyújt be ajánlatot elegendő egy példányban csatolnia ezen
nyilatkozatot.
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Tájékoztatást nyújtó szervezetek
Szolgáltatás megrendelése esetében az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban előírhatja, hogy az
ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, egészségvédelemre és a
fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint köteles előírni, hogy tájékozódjon a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről,
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni [Kbt. 54. §].
Adózásra vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés
teljesítése során meg kell felelni ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi címen:
◘
Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV)
1132 Budapest, Váci út 48/C-D
Tel.: 06-1/412-5400
1438.Bp.,Pf. 511
Központi ügyfélszolgálat 3525 Miskolc, Kazinczy u. 19.
A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről ajánlattevő
tájékoztatást kaphat az alábbi címeken:
◘

◘

◘

Somogy Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének
Munkaügyi Felügyelősége
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3., Postacím: 7401 Kaposvár, Pf. 365., tel: 06-82-529-699, fax:
06-82-529-691,
E-mail:
somogy-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu,
somogy-khmmszsz@ommf.gov.hu
Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
7400, Kaposvár, Fodor József tér 1., Tel.: 06 (82) 528-400, 06 (82) 314-206, fax: 06 (82) 319444, titkarsag@ddr.antsz.hu
MBFH:
H-1051 Budapest, Arany János u. 25. tel.: 06-1-301- 2900, fax: 06-1-3012904, zöld szám: 06-80-204-258,
A területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a www.mbfh.hu internet-címen
található.

Környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi
címeken:
◘
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség: H-1016
Budapest, Mészáros u. 58/a. (Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.: 675.) tel.: 06-1-224-9100,
fax: 06-1-224-9262,
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7. számú melléklet
TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBER
…… rész vonatkozásában11

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... cégjegyzésre jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m, hogy
az teljesítésbe bevonni kívánt szakember az alábbi:
Név

Betöltendő munkakör

Végzettség, képzettség

Jelen nyilatkozatot a „TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0383 azonosítószámú pályázat keretében munkahelyi
képzések biztosítása a KAPOS VOLÁN Zrt. munkavállalói számára” elnevezésű közbeszerzési eljárás
keretében tettem.
………………, 2013. ……………………
…………………………………
cégszerű aláírás

Szakember neve és aláírása:

11

------------------------

-----------------------

------------------------

-----------------------

Megajánlott részenként csatolandó, megjelölve a rész számát!
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8. számú melléklet
NYILATKOZAT
…… rész vonatkozásában

Alulírott
...........................................,
mint
az
ajánlatban
…………………………………….szakemberként megjelölt személy büntetőjogi felelősségem
tudatában

nyilatkozom,
hogy az ajánlat keretében való, személyem bemutatásáról tudomásom van, ehhez kifejezetten
hozzájárulok, nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek,
rendelkezésre állok a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Jelen nyilatkozatot a „TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0383 azonosítószámú pályázat keretében munkahelyi
képzések biztosítása a KAPOS VOLÁN Zrt. munkavállalói számára” elnevezésű közbeszerzési eljárás
keretében tettem.
………………, 2013. …………………….

………………………………
aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:
Szig. szám:
Lakcím:
Aláírás:

Név:
Szig. szám:
Lakcím:
Aláírás:
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9. számú melléklet
NYILATKOZAT AZ ERŐFORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55.§ (5) és (6) bekezdései alapján
……….12
Alulírott ……………………… (képviseli: ……………………..……), mint kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezet kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő
szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni
a szerződés teljesítésének időtartama alatt:
[Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai alkalmasság
tekintetében az ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentáció szerint].
Továbbá a Kbt. 55.§ (6) bekezdésére tekintettel az alábbiakban nyilatkozom:13
Jelen nyilatkozatot a „TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0383 azonosítószámú pályázat keretében munkahelyi
képzések biztosítása a KAPOS VOLÁN Zrt. munkavállalói számára” elnevezésű közbeszerzési eljárás
keretében tettem.
Kelt: ……………., 2013. .............. …

………………………………
cégszerű aláírás
12

Ajánlattétellel érintett rész megjelölése kötelező! Ezen nyilatkozat, csak akkor csatolandó, ha ajánlattevő
kapacitást nyújtó szervezetet vesz igénybe.
13
Az alkalmasság igazolásának fenti módja során ajánlattevőknek figyelemmel kell lenniük a Kbt. 55. § (6)
bekezdésére is, azaz az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben
támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés
teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az
is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére
vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet,
amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai
tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, ha az ajánlattevő
ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet
az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más
biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.
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KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉK ÉS AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ
IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE
A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza.
Oldalszám
Tartalomjegyzék
(Jelen pont szerint, oldalszámokkal ellátva)
FELOLVASÓLAP+ részletes költségvetés
(amennyiben több rész tekintetében nyújt be ajánlatot, részenként csatolandó)
KBT. 60. § (3) ÉS (5) BEKEZDÉSEK SZERINTI NYILATKOZAT
(2. sz. melléklet)
NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓKRA, ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA
IGÉNYBEVETT SZERVEZETEKRE VONATKOZÓAN
3. számú melléklet ajánlattétellel érintett rész tekintetében külön-külön
KIZÁRÓ OKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT
4. számú melléklet
NYILATKOZAT A KBT. 57.§ (1) BEKEZDÉS E) PONTJA TEKINTETÉBEN
5. számú nyilatkozat
NYILATKOZAT A KBT. 54.§ TEKINTETÉBEN
6. számú nyilatkozat
Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről és azok jogviszonyáról
(csatolandó a szakember saját kezű aláírással ellátott részletes önéletrajza,
valamint nyilatkozata)
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja
(7. és 8. számú nyilatkozatok)
Nyilatkozat az erőforrások rendelkezésre állásáról
(9. sz. minősítési formanyomtatvány)
ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY(ok)
Annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat
az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá.
Banki igazolás(ok)
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra
tekintettel aláírt hatályos megállapodása (adott esetben)
FAT képzési program (adott esetben)
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra
tekintettel aláírt hatályos megállapodása (adott esetben)
Elektronikus adathordozó (pl: CD vagy DVD) melléklet a teljes ajánlatról
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10.számú melléklet

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS14

amely létrejött egyrészről a
cégnév:
székhely:
adószám:
KSH szám:
cégjegyzékszám:
képviselő:
(a továbbiakban Megrendelő)
másrészről a
székhelye:
adószám:
KMRMK nyilvántartási száma:
FAT Intézmény-akkreditációs lajstromszám:
képviseli:
mint képzést lebonyolító felnőttképzési intézmény (a továbbiakban Szolgáltató) között a mai
napon az alábbi feltételekkel:
Preambulum
Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó hirdetmény közzététele nélkül induló eljárást folytatott
le „TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0383 azonosítószámú pályázat keretében munkahelyi képzések biztosítása
a KAPOS VOLÁN Zrt. munkavállalói számára” tárgyban, amely …. részének nyertese Vállalkozó
lett.
I. Szerződés tárgya:
1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a jelen szerződésben és az ajánlattételi felhívásban
ismertetett ……………………………………….képzési szolgáltatás elvégzését. Felek egyúttal
kötelezik magukat, hogy az eredményes teljesítés és a projekt sikere érdekében minden – jelen
szerződésben és a jogszabályokban előírt – kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tesznek.
2. A Vállalkozó által elvégzendő feladatok:
Az Új Széchenyi Terv TÁMOP támogatási rendszeréhez benyújtott TÁMOP-2.1.3.C-12/1-20120383 azonosítószámú a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által támogatott, „Munkahelyi képzések
támogatása nagyvállalkozások számára” tárgyú pályázati feltételek szerinti alábbi képzés(ek):
15

14

----------------------------------Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k)kel részenként köti meg jelen szerződést.
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A képzések sikeres elvégzését igazoló dokumentum: tanúsítvány kiadása
16A képzések kezdő időpontja: 201.. …………………
A képzések várható utolsó időpontja: 201.. ………. ...
A képzések helye: …………………….
3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy órát lemondani mindkét részről az esedékes órát
megelőző nap 24 óráig lehet. Amennyiben ezt a Vállalkozó elmulasztja, köteles az elmulasztott
órát a szerződés időtartama alatt megtartani.
A lemondás történhet elektronikus úton, telefonon, távirati úton, közvetlenül a kapcsolattartó
személyeknél. A telefonon történt lemondást még aznap elektronikus, postai úton, vagy faxon
írásban is meg kell erősíteni.
4. A képzési programnak megfelelő feltételek teljesítése után a képzésben résztvevők tanúsítványt
kapnak.
II. Felek jogai és kötelezettségei
1. Megrendelő térítésmenetesen biztosítja a Vállalkozó részére a képzések megtartásához
szükséges megfelelő helyiségeket.
A képzések idejére a Megrendelő a munkavállalókat a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.
2. A szerződés teljesítéséhez szükséges technikai feltételek biztosítása a Vállalkozó feladata,
ideértve a képzések megtartásához szükséges oktatási eszközöket is.
3. A Vállalkozó köteles a szerződés hatályba lépésétől követő 5 napon belül az ESZA, mint Irányító
Hatóság által előírt tartalommal a Megrendelő által kijelölt személlyel egyeztetve Képzési Tervet
készítenie. A Képzési Tervben foglaltakat a Vállalkozó köteles betartania.
Amennyiben a képzés nem a Képzési Tervben foglaltak szerint történik, akkor annak tudomásra
jutásáról a Vállalkozó köteles a Megrendelő arra kijelölt kapcsolattartóját 1 órán belül értesíteni.
4. Vállalkozó köteles a képzési órákról jelenléti ívet vezetni, a támogatás azonosítószámának, a
képzés
megnevezésének,
helyszínének,
időtartamának,
a
képzés
akkreditációs
lajstromszámának, a képzésben részt vevők nevének és aláírásának feltüntetésével.
A Vállalkozó köteles a jelenléti íveket az egyes modulok vagy képzések lezárása után átadni a
Megrendelő részére.
Az egyes ütemezési szakaszokhoz (modulokhoz) tartozó résztevékenységek a Vállalkozó által
készített teljesítésigazolásnak a Megrendelő által történő elfogadásával és aláírásával tekintendő
teljesítettnek. A Megrendelő a teljesítés igazolásának elfogadását alapos indok nélkül nem
tagadhatja meg.
A képzés lezárását követően a Vállalkozó által készített teljesítésigazolásnak a Megrendelő által
történő elfogadásával és aláírásával tekintendő teljesítettnek. A Megrendelő a teljesítés
igazolásának elfogadását alapos indok nélkül nem tagadhatja meg.
15
16

Az adott rész tekintetében kerül kitöltésre.
Az adott rész tekintetében kerül kitöltésre.
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Tekintettel arra, hogy a program európai uniós finanszírozással, USZT program keretein belül
valósul meg, a Vállalkozó köteles biztosítani az Európai Bizottság által meghatározott
nyilvánossági kitételek betartását.
5. Feleket jelen szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítéshez együttműködési kötelezettség
terheli.
Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a
szerződés teljesítését érinti, különösen azokról, melyek a szerződés határidőben történő
teljesítését akadályozhatják vagy veszélyeztethetik.
Felek az együttműködési kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő
kárért teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartoznak.
6. Vállalkozó köteles a képzésen részt vevő munkavállalóval felnőttképzési szerződést kötnie,
ebből egy eredeti példányt a megrendelő számára le kell adnia.
Vállalkozó köteles a képzések elvégzéséről a képzési programban előírt dokumentumot (ez a
képzési programtól függően lehet bizonyítvány, tanúsítvány, oklevél, stb.) kiállítania. Ezek
másolati példányát, illetve a képzést elvégzőknek átadás-átvételi jegyzőkönyvét le kell adnia 1
példányban a megrendelőnek.
7. A Megrendelő a képzést eredményesen elvégző munkavállaló alatt a következőt érti:
amennyiben a Vállalkozó képzési programja szigorúbb előírt nem tartalmaz, egy munkavállaló
számára a képzés eredményes teljesítése kizárólag akkor fogadható el, ha a munkavállaló a
képzési órák legalább 90%-án jelen van.
A Megrendelő egy képzést akkor tekinti teljesített szolgáltatásnak, ha az előző bekezdés alapján
a képzésben részt vevők számának 80%-a eredményesen végzi el a képzést.
8. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy valamennyi a képzéshez kapcsolódó
dokumentumon feltünteti a TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0383 azonosítószámú pályázat azonosító
számát.
III. Fizetési feltételek
1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó………………..- Ft + ÁFA, azaz ……………….. Ft +
ÁFA díj (összesen bruttó ………………..- Ft, azaz ……………………… Ft) ellenében elvégzi jelen
szerződésben vállalt feladatait, vagyis teljesíti a szerződést.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az oktatáshoz szükséges tananyagot, tankönyvet, oktatási
segédanyagot a tanfolyamon résztvevő részére a képzés díjában biztosítja.
2.

Vállalkozó egy-egy képzési modul teljesítését követően jogosult számla kiállítására a 5.
pontban foglaltak alapján.

17

3. Vállalkozó a teljesített és befejezett egyes képzések után számlát állít ki a II. 5. pontban foglaltak
alapján. 18
A számlá(ka)t a Megrendelő nevére és címére kell kiállítani és megküldeni.
17
18

Ezen pontot kizárólag az 1. részre megkötött szerződés tartalmazza.
Kizárólag csak az 2-5. részekre megkötött szerződések részét képezi.
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Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatási díj megfizetésének feltétele a Megrendelő
teljesítés-igazolásának kiadása, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. évi törvény
36/A. §- a alapján a kifizetés időpontját megelőzően bemutatott, átadott vagy megküldött, 30
napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából
igényelt együttes adóigazolás, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a
vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a
köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben a Vállalkozó az együttes adóigazolás
bemutatásával kíván eleget tenni az igazolási kötelezettségének, úgy a bemutatásra kerülő
igazolás cégszerű aláírással ellátott másolati példányát át kell adnia az Ajánlatkérő részére
„eredetivel mindenben egyező hiteles másolat” szöveg feltüntetésével.
4. Minden számla a Támogatási Szerződésnek megfelelő módon kiállított és az ott meghatározott
mellékletekkel ellátott teljesítési igazolás alapján nyújtható be.
Leigazolt teljesítés esetén Vállalkozó a jogszabályoknak megfelelő tartalommal kiállított
számláját a Megrendelő köteles befogadni.
Valamennyi számla összegének átutalása 30 napos fizetési határidővel történik a Vállalkozó
…………………………………………………………... sz. számlájára (számlavezető pénzintézet
neve és számlaszáma).
A pénzügyi teljesítésére vonatkozó jogszabályi és egyéb rendelkezések:
•

•

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
származó támogatások felhasználásának rendjéről
a mindenkor hatályos Támogatási Szerződés

IV. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Késedelmi kötbér napi 30.000,- Ft, de legfeljebb a nettó vállalási ár 20%-a,
Meghiúsulási kötbér: nettó vállalási ár 20%-a.
Vállalkozó késedelembe esik, ha a megadott teljesítési határidőig nem tudja elvégezni a képzést.
Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatti késedelmes teljesítés, kizárja Vállalkozó
késedelmét.
V. A szerződés módosítása
1. A szerződés módosítására csak a Kbt. 132. §-ban foglaltak alapján, a Kbt. rendelkezéseivel
összhangban kerülhet sor.
A szerződés módosítására írásban, a szerződés megkötésével azonos módon kerülhet sor.
Ha a módosítás a Vállalkozó érdekkörében álló okból vagy szerződésszegése miatt szükséges, a
változtatás okozta valamennyi költséget a Vállalkozónak kell viselnie.
2. A módosított szerződésre a szerződésmódosítással nem érintett valamennyi rendelkezése
megfelelően irányadó.
3. Megrendelő a Kbt. 125.§ (10) bekezdésében foglaltakkal összhangban rögzíti, hogy amennyiben
a teljesítésre meghatározott időtartam saját érdekkörében felmerülő ok miatt nem tartható, úgy a
teljesítésre meghatározott határidő is modusul, azzal hogy a teljesítésre meghatározott végleges
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határidőt, azaz 2014. ………………. napját akkor sem haladhatja meg. Ebben az esetben nem kell
vizsgálni a 132. §-ban foglalt feltételek fennállását. Jelen hatályos szerződés módosítása a
támogatást nyújtó jóváhagyását követően lehetséges.
VI. Egyéb rendelkezések
1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban
• Megrendelő részéről
Név:
Telefon:

………………..
………………………….

• Szolgáltató részéről
Név:
………………..
Telefon:
…………………
E-mail cím:
………………..
jogosultak eljárni.
A Vállalkozó köteles írásban értesíteni a Megrendelőt jelen szerződésben megjelölt
kapcsolattartójának, illetve kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá bankszámlája
számának megváltozásáról.
2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a képzések lebonyolításakor a
környezettudatossági szempontokat figyelembe veszi. Vállalkozó vállalja ezen körülmények
betartását.
Vállalkozó vállalja, hogy a képzés lebonyolítása során az ahhoz szükséges anyagokat (tankönyv,
jegyzet, prezentációs anyag, stb.) úgy állítja elő, hogy a környezettudatosság szemléletét
lehetőség szerint ne sértse meg.
Vállalkozó vállalja, hogy kommunikációjában esélyegyenlőséget fejez ki (szegregáció mentesen).
3. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről az
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni
tudjon – ha
a) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,
amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban,
amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
4. A Megrendelőnek és a Vállalkozó minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy békés úton
rendezzenek a szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, amely közöttük felmerül.
Ha vitás ügy merült fel, a szerződő Felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre vonatkozó
véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról.
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Bármelyik Fél kérheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a békés
rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a Fél nem válaszol a megadott
határidőn belül, bármely Fél jogosult a vita rendezése érdekében bírósághoz fordulni.
Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak
megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a
szerződő Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) szabályai szerint az
illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulnak.
Jelen szerződés … oldalt tartalmaz, 4 eredeti példányban készült.
Felek a jelen szerződést - elolvasás és értelmezés után – mint akaratuknak mindenben megfelelőt
ismerik el, és ennek jeléül aláírásukkal látják el.
A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik:
1. melléklet: Megrendelő ajánlatkérése
2. melléklet: Vállalkozó ajánlata
(A mellékletek csak az aláírásra kerülő szerződés részét képezik.)

………………, ……………..

…………………………………………..
Megrendelő

…………………………………………..
Vállalkozó

VISSZAIGAZOLÁS
Alulírott ……………………….., a(z) …………………………………………………….. ajánlattevő nevében
eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom, hogy a korábbi illetve az ezt követő oldalakon és
ezen az oldalon lévő – összesen harminc (30) számozott oldalból álló – ajánlattételi felhívást
hiánytalanul megkaptam és az abban foglaltakat tudomásul vettem.
……………….., 2013. ....................... …
………………………………….
cégszerű aláírás
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