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I. Ajánlattételi felhívás
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A Borsodi Tranzit Nonprofit Kft., mint ajánlatkérő (a továbbiakban: ajánlatkérő) a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 121.§.b.) pontja szerint a
Kbt. 122/A.§-ban foglalt eltéréssekkel közbeszerzési eljárást kezdeményez „Tréningek,
ismeretfelújító képzések és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló szolgáltatás
megrendelése (TÁMOP – 1.4.6.-13/1-2013-0013) ” közbeszerzés tárgyában.
a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe

Neve:
Címe:
Kapcsolattartó:
Telefon:
Telefax:
e-mail:

Borsodi Tranzit Nonprofit Kft.
3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3.
Farkas Zsuzsanna gazdasági vezető
06-48-570-139
06-48-570-121
tranzit@borsoditranzit.hu

b) az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail
címe
Neve:
Likvid Profit Kft.
Képviseli: Kovács Attila ügyvezető
cím:
3600 Ózd, József A. út 31.
Telefon:
48/476-138
Telefax:
48/476-138
E-mail:
atinveszt@atinveszt.t-online.hu
c) a közbeszerzési eljárás fajtája
Ajánlatkérő a Kbt. 122/A.§.-ban foglaltakat figyelembe vételével nemzeti
eljárásrendben, hirdetmény közzététele nélküli A Kbt. II. része szerinti nyílt
közbeszerzési eljárást indít, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás becsült értéke nem éri el
a 25 millió Ft-ot.
cs) a dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy versenypárbeszéd esetében az ismertető
rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi
feltételei.
Az ajánlattételi felhívás megküldésével egy időben, azzal együtt Ajánlatkérő a
közbeszerzési dokumentációt, árazatlan költségvetést, valamint a szerződéses
feltételeket és nyilatkozatmintákat az Ajánlattevő részére – közvetlenül és
térítésmentesen - postai és elektronikus úton megküldi.
d) a közbeszerzés tárgyát és mennyiségét
5 db tréning,1 db ismeretfelújító képzés és 2 db OKJ tanfolyam lebonyolítására
irányuló szolgáltatás megrendelése az alábbiak szerint:

Tréningek 24 fő részére:

Tréning típusa

Időtartam (óra/nap)

Megvalósulás tervezett időpontja
(legkésőbb):

1.Csapatépítő tréning

18 óra (6 óra/nap)

2014. április 28-30.

2.Reintegráló tréning

24 óra (6 óra/nap)

2014. május 5-8.
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3. Tanulástechnikai tréning

24 óra (6 óra/nap)

2014. május 12-15.

4. Kulcsképességfejlesztő
tréning

24 óra (6 óra/nap)

2014. május 19-22.

5. Motivációs tréning

30 óra (6 óra/nap)

2014. május 26-30.

Ismeretfelújító képzés 24 fő részére
Ismeretfelújító
Időtartam (óra/nap)
képzés 24 fő
részére:

120 óra (6 óra/nap)

Megvalósulás
tervezett időpontja
(legkésőbb):
2014. június 2-27.

A tréningekre vonatkozó szakmai elvárásokat, ismertetőt az ajánlattételi felhívás
műszaki dokumentációja tartalmazza.

Kőműves és hidegburkoló - OKJ tanfolyam
2011. évi CLXXXVII. törvény és a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet szabályozott
Kőműves, hidegburkoló OKJ-s képzés és vizsgáztatás lebonyolítása.
OKJ szám: 34 582 08
Szakmacsoport: Építőipar
Ajánlattevő a képzéseket és a vizsgáztatást köteles Ózdon az alábbi helyszíneken teljesítenie:
Elméleti oktatás: Ózd belterületén, 12 fős csoport oktatására alkalmas helyszínen kell
lebonyolítani.
Gyakorlati képzés helyszíne: a képzést lebonyolító szervezet vállalja, hogy a gyakorlati
képzést a képzést sikeresen elvégzettek továbbfoglalkoztatását vállaló építőipari cégeknél
(Archinvest 97 Kft. 3600 Ózd, Munkás út 11/A és a Hódos Épker Kft. 3600 Ózd, Sárli telep)
bonyolítja le. A gyakorlati képzések vezetésével a fenti társaság szakembereit kell megbízni.
Amennyiben a gyakorlati képzést biztosító szervezet indokoltnak tartja, úgy a gyakorlati
képzés külső helyszínen is megvalósulhat, ebben az esetben a gyakorlati képzést biztosító
viseli annak utazási költségeit.
A képzésben résztvevők száma 12 fő.
A képzésről tematika készítése kötelező.
Az elméleti képzéseket napi 6 órás, a gyakorlati képzéseket heti 30 órás intervallumban
kérjük lebonyolítani.
Az ajánlattevővel szembeni szakmai feltételek:
•
•
•

A képzés teljes időtartamára érvényes Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által
igazolt intézmény-akkreditációval, vagy felnőttképzési engedéllyel kell rendelkeznie,
A felnőttképző intézménynek a Munkaügyi Központ által az adott képzésre kiadott
regisztrációval kell rendelkeznie,
Rendelkezzen az adott szakmára érvényes vizsgáztatási engedéllyel, vagy vállalja a
vizsgáztatás lebonyolítását és annak minden költségét.

A képzés időtartamát a pályázatban 9 hónapra terveztük (960 órában), 12 fő
részvételével.
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Festő, mázoló, tapétázó - OKJ tanfolyam
2011. évi CLXXXVII. törvény és a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet szabályozott Festő,
mázoló, tapétázó OKJ-s képzés és vizsgáztatás lebonyolítása.
OKJ szám: 34 582 04
Szakmacsoport: Építőipar
Ajánlattevő a képzéseket és a vizsgáztatást köteles Ózdon az alábbi helyszíneken
teljesítenie:
Elméleti oktatás: Ózd belterületén, 12 fős csoport oktatására alkalmas helyszínen kell
lebonyolítani.
Gyakorlati képzés helyszíne: a képzést lebonyolító szervezet vállalja, hogy a gyakorlati
képzést a képzést sikeresen elvégzettek továbbfoglalkoztatását vállaló építőipari cégeknél
(Archinvest 97 Kft. 3600 Ózd, Munkás út 11/A és a Hódos Épker Kft. 3600 Ózd, Sárli telep)
bonyolítja le. A gyakorlati képzések vezetésével a fenti társaság szakembereit kell megbízni.
Amennyiben a gyakorlati képzést biztosító szervezet indokoltnak tartja, úgy a gyakorlati
képzés külső helyszínen is megvalósulhat, ebben az esetben a gyakorlati képzést biztosító
viseli annak utazási költségeit.
A képzésben résztvevők száma 12 fő.
A képzésről tematika készítése kötelező.
Az elméleti képzéseket napi 6 órás, a gyakorlati képzéseket heti 30 órás intervallumban
kérjük lebonyolítani.
Az ajánlattevővel szembeni szakmai feltételek:
•
•
•

A képzés teljes időtartamára érvényes Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által
igazolt intézmény-akkreditációval, vagy felnőttképzési engedéllyel kell rendelkeznie,
A felnőttképző intézménynek a Munkaügyi Központ által az adott képzésre kiadott
regisztrációval kell rendelkeznie,
Rendelkezzen az adott szakmára érvényes vizsgáztatási engedéllyel, vagy vállalja a
vizsgáztatás lebonyolítását és annak minden költségét.

•
A képzés időtartamát a pályázatban 9 hónapra terveztük (960 órában), 12 fő
részvételével.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

80510000-2

e) a szerződés meghatározása, amelyeknek megkötése érdekében a közbeszerzési
eljárást lefolytatják:
Vállalkozási szerződés
f) a szerződés időtartamát vagy a teljesítés határidejét
Teljesítési határidő (műszaki átadás-átvételi tekintetében):
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A teljesítés határideje: 2015.02.28., azzal a kikötéssel, hogy Ajánlattevő köteles betartani a
csatolt szerződés 3.1.3..pontjában meghatározott részteljesítési határidőket!
g) a teljesítés helyét
Borsodi Tranzit Nonprofit Kft., 3600. Ózd, Jászi Oszkár út 3.
NUTS kód HU 311
h) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit vagy a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozást

A Kbt. 130.§ (1) és (3) bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő az esedékességi időpontokban
(csatolt szerződéstervezet 3.pontja), a szerződésszerű teljesítést (és a számla és mellékletei
hiánytalan kézhezvételét ) követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki az ellenszolgáltatást.
A pénzügyi teljesítéssel összefüggő egyéb körülményekre a Kbt. 130.§-ában foglaltak az
irányadók.)
Az ellenérték kiegyenlítése magyar forintban (HUF), az igazolt teljesítést követően
kiállított számla alapján, a Kbt. 130. §-ban foglaltak szerint banki átutalással történik.
A kifizetésekre az Art. 36/A.§-a megfelelően alkalmazandó.
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 301/A. §. az irányadó.
A szerződés finanszírozása az TÁMOP-1.4.6.-13/1-2013-0013 számú nyertes pályázatból
történik, a támogatási szerződés megkötése még nem történt meg.
A pályázatra vonatkozó támogatási szerződés alapján a támogatási intenzitás ( 100 %).
1. A pénzügyi fedezet az ajánlatkérő részére rendelkezésére áll.
2. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az
ajánlattevőt terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül az ajánlatkérő nem tehető
felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban.
3. A nyertes ajánlattevő ajánlatában megadott ár a szerződés teljesítése során
kötött.
4. Ajánlattevő 1 db számla kibocsátására jogosult (várhatóan 2014.06.30.-án), a
számla a feladat teljesítését követően állítható ki.
5. Az ellenérték kiegyenlítése magyar forintban (HUF), az igazolt teljesítést
követően kiállított számla alapján, a Kbt. 130. §-ban foglaltak szerint banki
átutalással történik.
6. A kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § (1)
bekezdésben foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
7. Finanszírozási mód: utófinanszírozás.
A támogatási szerződés aláírására a közbeszerzési eljárás indításakor még nem került
sor. Ajánlatkérő ezért tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárást
feltételesen folytatja le, és amennyiben a támogatási szerződés – bármilyen okból - nem
kerül aláírásra, azt olyan körülménynek kell tekinteni,amelyre az Ajánlatkérő mint a
szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat (Kbt.
76.§.(1) bekezdés d.) pont és 124.§.(9) bekezdés)
i) annak meghatározását, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot, valamint a rész-ajánlattétel lehetőségét vagy annak kizárását
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Ajánlatkérő jelen eljárásban többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem fogad el.
Az ajánlattétel során rész-ajánlattétel lehetőségét az ajánlatkérő az alábbiak szerint
biztosítja:
1. rész-ajánlat: Tréningek és ismeretfelújító képzés
2. rész-ajánlat: OKJ tanfolyamok (Kőműves és hidegburkoló, valamint
Festő,mázoló,tapétázó)

j) az ajánlatok értékelési szempontját {71. § (2) bekezdés}, az összességében
legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja esetében a 71.§ (3) bekezdése szerinti
adatokat a 71.§ (5) bekezdésére figyelemmel
A Kbt. 71.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a közbeszerzés tárgyának (Tréning,ismeretfelújító
képzés és OKJ tanfolyam lebonyolítása) határidőre, megfelelő minőségben és mennyiségben
való teljesítését. Az ajánlati áron felüli költség semmilyen jogcímen nem számolható fel.
k) a kizáró okokat és a megkövetelt igazolási módokat

I. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, vagy a Kbt.
55. § (5) bekezdés szerinti kapacitást biztosító szervezet akivel/amellyel szemben
a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
II. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, vagy a Kbt.
55. § (5) bekezdés szerinti kapacitást biztosító szervezet, illetőleg a d) pont
tekintetében alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 57. § (1) a)–f) pontjaiban foglalt
kizáró okok fenn állnak.
III. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, akivel szemben a Kbt.
56. § (1) bekezdés k.) pontja, valamint (2) bekezdésében foglalt kizáró ok
fennállnak.
Megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 122. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek
csak nyilatkoznia kell, és a Kbt. 56. § (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a
310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 2. § ib) pontja, és a 4. § fc) pontja szerinti
nyilatkozatot kell benyújtania.
A Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles
arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés és
(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1)
és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
l) az alkalmassági követelményeket, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat és
a megkövetelt igazolási módot
Gazdasági és Pénzügyi alkalmasság: (Mindkét részajánlat esetében!)
P/1. A 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerint saját vagy
jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtásával,
amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
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megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat
honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Azok a körülmények, melyeknek megléte, illetőleg hiánya kizárja, hogy az ajánlatkérő az
ajánlattevőt alkalmasnak minősítse:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a 2011.évi és a 2012.évi számviteli beszámolójában a
számviteli törvény szerinti mérleg szerinti eredménye mindkét évben (2011. és
2012.év) negatív.
A 310/2011. Kormányrendelet 14.§.(2) bekezdése értelmében, ha az Ajánlattevő az 2011.
és 2012.évi Számviteli beszámolóval azért nem rendelkezik, mert a meghatározott időszak
(2011.01.01,) után kezdte meg működését,az alkalmasságát a közbeszerzés tárgya
(Felnőttképzés, tréning,OKJ képzés) szerinti árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult
igazolni.
Ebben az esetben Ajánlatkérő az alábbi alkalmassági követelményt írja elő:
P2. A 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés szerint ajánlattevő
nyilatkozata 2011.01.01-et követően az Ajánlattevő megalakulásától kezdődően a
közbeszerzés tárgyából származó- általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről
szóló nyilatkozata.
Azok a körülmények, melyeknek megléte, illetőleg hiánya kizárja, hogy az ajánlatkérő az
ajánlattevőt alkalmasnak minősítse:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha 2011.01.01-et követően az Ajánlattevő megalakulásától
kezdődően a közbeszerzés tárgyából (Felnőtt képzés, tréning, OKJ képzés) részajánlatonként - származó árbevétele:
- I. részajánlat (Felnőtt képzés, tréning) esetén : 1 millió Ft alatt van.
- 2. részajánlat (OKJ képzés) esetén:
8 millió Ft alatt van.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55.§.(4) - (5)-(6) bekezdésben foglaltakra.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
M/1.. A 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d). pontja szerint azon
szakember(ek), szervezetek megnevezése, végzettségük, képzettségük,szakmai
tapasztalatuk ismertetése akiket Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlattevő a szakember szakmai önéletrajzát és végzettségét igazoló bizonyítvány
másolatát köteles csatolni. Kérjük csatolni továbbá a szakember nyilatkozatát, hogy az
elvégzendő feladatot megismerte és a teljesítés során rendelkezésre áll. A szakmai
önéletrajzban kérjük bemutatni a felnőttképzési területen végzett munkákat.
Azok a körülmények, melyeknek megléte, illetőleg hiánya kizárja, hogy az ajánlatkérő az
ajánlattevőt alkalmasnak minősítse:
1. részajánlat esetén:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű
(főiskolai, vagy egyetemi diploma) szakemberrel, aki nem rendelkezik legalább 2 év
felnőtt képzési területen ( tréningek és/vagy egyéb képzések) szerzett
tapasztalattal.
2. részajánlat esetén:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű
(főiskolai, vagy egyetemi diploma) szakemberrel, aki nem rendelkezik legalább 2 év OKJ
felnőtt képzési területen ( kizárólag OKJ képzési gyakorlat fogadható el) szerzett
tapasztalattal.
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55.§.(4)-(5)-(6) bekezdésben foglaltakra.
M/2. A Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja alapján és a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet
15. § (3) bekezdés a) pontja szerint az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé
számított megelőző 3 évben teljesített a közbeszerzés tárgya (Felnőtt képzés) szerinti
legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését, és a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet
16. § (5) bekezdés szerinti igazolása, az alábbi szempontok részletezésével:
- a megrendelő megnevezése (referencia-igazolást adó neve,
címe, telefonszáma)
- a munka megnevezése, tárgya
- az ellenszolgáltatás összege (nettó),
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e,
- referencia igazolás, illetve nyilatkozat(ok) csatolása.
Azok a körülmények, melyeknek megléte, illetőleg hiánya kizárja, hogy az ajánlatkérő az
ajánlattevőt alkalmasnak minősítse:
1. részajánlat esetén:
Alkalmatlan az ajánlattevő, , amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás
megküldésétől visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített összesen (több vagy
több szerződésből eredő) 500 e Ft nettó összegű közbeszerzés tárgya szerinti
(felnőtt képzés) referencia munkával.
2. részajánlat esetén:
Alkalmatlan az ajánlattevő, , amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás
megküldésétől visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített összesen (több vagy
több szerződésből eredő) 3 millió Ft nettó összegű közbeszerzés tárgya szerinti
(OKJ felnőtt képzés) referencia munkával.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55.§.(4) - (5)-(6) bekezdésben foglaltakra.

Az alkalmasságot az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel minden tagjának,az igénybe venni kívánt
alvállalkozónak,továbbá az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőnek az
ajánlatban a 310/2011.(XII.23.) Kormány rendelet szerint kell igazolnia.
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő bevonásával is biztosíthatja. Ez esetben felhívjuk a figyelmet a Kbt,
55.§.(5) bekezdés, valamint (6) bekezdés b) pontjában foglaltakra.
A fentiekben bekért igazolások egyszerű fénymásolatban is benyújthatóak!
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet – tekintettel a Korm. r. 20.§.(4) bekezdésében foglaltakra – hogy
az alkalmassági követelményeket a Korm. r. 18.§.(3) bekezdése alapján meghatározott minősítési
szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg!
m) az ajánlattételi határidőt vagy a részvételi felhívás esetén a részvételi határidőt
2014. 03. 31. (hétfő) 10:00 óra
n) az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásának címét
Borsodi Tranzit Nonprofit Kft.

Oldal: 10 / 70

3600. Ózd Jászi Oszkár út 3. (IV. emelet 407.sz. iroda)
o)

az ajánlattétel nyelvét (nyelveit), annak feltüntetését, hogy a
kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat :

magyar

nyelven

Az eljárás nyelve magyar, más nyelven nem nyújthatóak be az ajánlatok. Az idegen nyelvű
szövegrészek esetében Ajánlattevő köteles az ajánlatában a felelős fordításról is
gondoskodni.
p)

az ajánlat(ok) felbontásának helyét, idejét és az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultakat; részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának
helyét, idejét
Borsodi Tranzit Nonprofit Kft.

3600. Ózd Jászi Oszkár út 3. (IV. emelet 407.sz. iroda)
Az ajánlat(ok) felbontásának ideje: megegyezik a jelen felhívás m) pontjában
megadott időponttal,
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultakat: a Kbt. 62. § (2) bek. szerinti személyek,
q)

az ajánlati kötöttség minimális időtartamát, részvételi felhívás kivételével
Az ajánlatok bontást követő naptól számított 30 naptári nap

r)

az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
2014. 03.14.

s) az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt
biztosítékokra vonatkozó információt
Ajánlatkérő az eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem írta elő.
A késedelmi kötbért Ajánlatkérő, az ajánlatban a véghatáridő után érvényesíti.
Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér címén a nettó
ajánlati ár 0,3%-át, köteles megfizetni a Megrendelőnek minden késedelmesen
eltelt nap után, de maximum a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított érték 30%át. A kötbér a Megrendelő általi számla kibocsátással érvényesíthető.
Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és
szavatossági igények biztosítékaként a szerződés szerinti, áfa nélkül számított
ellenszolgáltatás 2%-át biztosítékként köti ki. Az ajánlattevő választása szerinti
biztosítékot a teljesítés időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.
Az előírt biztosíték a megadott határidőkig az Ajánlattevőként szerződő fél
választása szerint a Kbt. 126.§ (6) a.) bekezdése szerint teljesíthetők.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben az ajánlattevő a szerződés teljesítését a saját
érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be,
a nettó vállalkozási díj 15 %-ával azonos meghiúsulási kötbért köteles
fizetni. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényére
biztosítékot nem ír elő.
sz.) az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az
érintett projektre (programra) vonatkozik
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TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0013 számú pályázathoz kapcsolódóan megkötendő
támogatási szerződésben és a ROP Általános útmutatóban (és mellékleteiben) előírtak.
t) annak meghatározása, hogy az ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 122.§ (9)
bekezdését
Ajánlatkérő nem alkalmazza a 122.§ (9) bekezdésében foglaltakat.
x) a szerződéskötés tervezett időpontja
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről készített összegezés megküldését követő 10. napot
követően köthet szerződést nyertes Ajánlattevővel, de a szerződést meg kell kötni az
összegzés kiküldését követő 30 napon belül. Ajánlatkérő a szerződéskötés pontos
időpontjáról és helyéről írásban (e-mail, fax) értesíti a nyertes Ajánlattevőt.
y) az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít-e
Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerinti hiánypótlás lehetőségét teljes körben
biztosítja.
z) az ajánlatkérő kizárja-e a nyertes ajánlattevő(k) részére gazdálkodó szervezet
alapítását
Igen, ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattévő(k) részére a gazdálkodó szervezet
alapítását.
az ajánlatkérő kizárja-e projekttársaság alapítását
Igen, ajánlatkérő kizárja a projekttársaság alapítását.
zs) Egyéb információk
1. Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag írásban lehet
benyújtani a Likvid Profit Kft-hez címezve postai úton (3600 Ózd, József A. út
31.), e-mailben (atinveszt@atinveszt.t-online.hu), illetve telefaxon (48/476-138).
Határideje: Kbt. 122.§ (5) szerint.
2.Tájékoztató az eljárás eredményéről kiküldésének a tervezett időpontja:
2014.04.11.
3. Az ajánlatkérő előírja írásbeli ajánlat megtételét papír alapon egy példányban,
amit írásban és zártan az Ajánlatkérő a.) pontban meghatározott címére,
közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi határidőig kell benyújtani, továbbá a
papíralapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati
példányokat ( 1 db) is csatolni kell, nem újraírható CD formátumban.
4. A Kbt. 36. § (3) bekezdése értelmében az igazolások egyszerű másolatban is
benyújthatók.
5. Az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és a nyertes ajánlat a megkötendő
szerződés részét képezi.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt.
60. § (3) bekezdésében foglaltak vonatkozásában.
7. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés
vonatkozásában, akkor is, ha a nyilatkozat tartalma nemleges.
8. Az ajánlathoz csatolni kell egyszerű másolatban az ajánlatot cégszerűen aláíró,
továbbá - adott esetben - az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozót
és/vagy erőforrást képviselő személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006.
évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintáját. Ha az iratokat nem
cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a meghatalmazását csatolni kell.
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9. Az ajánlathoz csatolni kell a cégadatokra vonatkozó folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetén a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §
alapján a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
10. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a Kbt. követelményeinek megfelelő
együttműködési megállapodást, amelyben a vezető céget meg kell jelölni és a
közös ajánlattevőknek együttes és egyetemleges felelősséget kell vállalni.
11. Közös ajánlatot benyújtó ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a
szerződést egyszerű másolatban az alábbiakról:
a) az együttműködésük részletes szabályait, feltételeit és biztosítékait,
b) a képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését, képviseleti
meghatalmazását,
c) az ajánlat tárgyát képező szolgáltatási tevékenységek egymás közötti
megosztását,
d) az ajánlat tárgyát képező szolgáltatási tevékenységért való
egyetemleges felelősségvállalását,
e) azon vállalkozás megjelölését maguk közül, amelyet nyertességük
esetén a Borsodi Tranzit Nonprofit Kft. teljes jogkörű közös képviselőnek
minősít.
12. A Kbt. 60. § (1) bekezdésben foglaltak alapján ajánlatkérő az ajánlatra az
alábbi formai követelményeket ír elő:
• az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) cégszerű aláírásával, vagy
meghatalmazás csatolásával annak meghatalmazottjának aláírásával kell
hitelesíteni,
• folyamatos lapszámozással kell ellátni,
• az oldalakat egybefűzve kell egymáshoz rögzíteni nem bontható formában,
• az eredeti példányt zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával
az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni és az
Ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írnia,
• a dokumentációt tartalomjegyzékkel kell ellátni,
• zárt csomagolásban kell benyújtani
• 1 példányban (1 papíralapú példányt + 1 példányt elektronikus úton CD-n, vagy
DVD-n pdf. formátumban) kell benyújtani.
• A csatolt szerződés tervezet cégszerűen aláírt példányát az ajánlathoz kérjük
benyújtani.
Az ajánlat lezárt, és az ajánlattevő megnevezését tartalmazó csomagolását a
következő felirattal kell ellátni: „Tréningek, ismeretfelújító képzések és OKJ
tanfolyamok lebonyolítására irányuló szolgáltatás megrendelése (TÁMOP – 1.4.6.-13/12013-0013) ”

A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak a megadott címen történő kézhezvételére az ajánlattételi
határidőig sor került. Az ajánlatok, illetve az azzal kapcsolatos postai
küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
13. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az
ajánlattevőt terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül az ajánlatkérő nem
tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban.
14. Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a kiadott dokumentációban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát
elkészítenie és benyújtania.
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15. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a kis- és középvállalkozásokról szóló
2004. évi XXXIV törvény szerinti besorolásról.
16. Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek
minősített ajánlattevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének
visszalépése esetén ezzel köt szerződést a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerint.
17. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a
környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők
esélyegyenlőségére, továbbá tájékozódjon a munkavállalók védelmére és
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, melyeknek a teljesítés
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. (Kbt. 54.§. ).
18. Az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban nem
szabályozottak vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
Minden egyéb információt az ajánlattételi dokumentáció és annak műszaki
leírása tartalmaznak.
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II. Általános tudnivalók az ajánlattevőknek
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Jelen Dokumentáció nem mindenben ismétli meg az Ajánlati Felhívásban foglaltakat, a
Dokumentáció az Ajánlati Felhívással együtt kezelendő. Amennyiben ajánlattevők eltérést
vélnek felfedezni az Ajánlati Felhívásban és a Dokumentáció tartalma között, konzultációs
kérdés alapján ajánlatkérő a szükséges kiegészítő tájékoztatást megadja.
Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a „2011. évi CVIII. törvény a
közbeszerzésekről” (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz
elkészített Ajánlattételi Felhívás és a Dokumentáció (a továbbiakban együtt: ajánlati
dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául.
A nyújtott szolgáltatásoknak teljesen meg kell felelniük az ajánlati dokumentációban megadott
műszaki előírásoknak.
Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlati dokumentációban
megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az ajánlattevő kockázata és
az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után:


ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött
határidőkre, vagy



ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg az
ajánlati dokumentációban megadott minden követelménynek.



Az Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az Ajánlatának elkészítésével és
benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. Az Ajánlatkérő semmilyen
esetben sem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az
ajánlati eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől.

Az Ajánlattevőknek az ajánlati dokumentációban közölt információkat és terveket bizalmas
dokumentumként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem
szolgáltathatnak, kivéve ha, ezen harmadik fél készít és nyújt be ajánlatot az Ajánlattevő számára
az építési munka egy részére vonatkozóan, valamint a Kbt. által szükséges és megengedett
békéltetési és jogorvoslati eljárásokban való felhasználásukat.
Sem a Dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint az
abban leírt szolgáltatási munkák céljára.
KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL
Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Ha egy ajánlattevő ajánlatát
egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már
nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben résztvevő
ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem módosítható.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen az
ajánlat, ha ahhoz nem csatolták a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt konzorciumi
megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek:
a) az együttműködésük részletes szabályait, feltételeit és biztosítékait,
b) a képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését, képviseleti meghatalmazását,
c) az ajánlat tárgyát képező építési tevékenységek egymás közötti megosztását,
d) az ajánlat tárgyát képező építési tevékenységért való egyetemleges felelősségvállalását,
e) azon vállalkozás megjelölését maguk közül, amelyet nyertességük esetén az önkormányzat
teljes jogkörű közös képviselőnek minősít.
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KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
Az Ajánlattevők az Ajánlattételi felhívással és a Dokumentációval kapcsolatban kiegészítő
tájékoztatást kérhetnek a Kbt. 45. § (1) – (8) bekezdéseiben és a 122. § (5) bekezdésében
foglaltak szerint.
A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg, írásban vagy
elektronikus úton a dokumentáció letöltésének bejelentésében feltüntetett e-mail címre. A
kiegészítő tájékoztatás kézbesítettnek minősül, ha az ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást email útján, visszaigazolva megkapta. Egyebekben a kiegészítő tájékoztatás teljes terjedelmében
megtekinthető és arról másolat kérhető a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának helyén.
A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni. A kiegészítő tájékoztatások
kézhezvételét az ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni. A kiegészítő tájékoztatások
kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy
a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul határidőre.
Az ajánlattevő köteles az ajánlatában feltüntetni az általa átvett kiegészítő tájékoztatások
számát, ezáltal igazolva, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat figyelembe
vette. Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások az ajánlati dokumentáció részévé
válnak.

AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE
Az Ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza az Ajánlattételi dokumentáció valamennyi
utasítását, az űrlapokat, az összes feltételt és műszaki előírásokat. Amennyiben az Ajánlattevő
nem adja meg az Ajánlatkérési dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott
Ajánlat nem felel meg az Ajánlattételi Felhívás és az Ajánlattételi dokumentáció feltételeinek, az
minden vonatkozásában az Ajánlattevő kockázata és az Ajánlat érvénytelenségét vonja maga
után.
AZ AJÁNLAT NYELVE
Az Ajánlattevő által kidolgozott Ajánlat (minden mellékletével, és csatolt dokumentumával) és
minden, az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő között az ajánlatkéréssel kapcsolatban folytatott
levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről
ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi címeken:

OMMF:
1024 Budapest. Margit krt. 85., levélcím: 1399 Bp. 62. Pf. 639,
tel: 06-1-346-9400, fax: 06-1-346-9417, zöld szám: 06-80-204-292, a területi
kirendeltségek elérhetősége a www.ommf.hu internet-címen található
ÁNTSZ:
1097 Budapest, Gyáli út 2-6., levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839.
tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390, zöld szám: 06-80-204-264, a regionális és
kistérségi intézetek elérhetősége a www.antsz.hu internet-címen található
MBFH:
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
tel.: 06-1-301-2900, fax: 06-1-301-2903, zöld szám: 06-80-204-258, a területileg
illetékes bányakapitányságok elérhetősége a www.mbfh.hu internet-címen található
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NAV: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
tel.: 06-1-428-5100, fax: 06-1-428-5382, kék szám: 06-40-42-42-42, a területileg
illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a www.apeh.hu internet-címen található
OKTVF:
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
tel.: 06-1-224-9100, fax: 06-1-224-9262, a területileg illetékes felügyelőségek
elérhetősége a www.orszagoszoldhatosag.gov.hu internet-címen található

Az ajánlattevő a Kbt. 54. §-a alapján köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére
és a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségekről,
erről nyilatkozatot benyújtani.

KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉK ÉS AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNTBENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK,
NYILATKOZATOK JEGYZÉKE
A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza.

Tartalomjegyzék
Jelen pont szerint, oldalszámokkal ellátva
Felolvasólap
Ajánlati nyilatkozat Kbt. 60.§ (3) szerint.
Szakmai Ajánlat a becsatolt műszaki leírás szerint (részletes árajánlat)

Igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok
1. Cégkivonat (Ajánlatkérő ellenőrzi), de Változásbejegyzési kérelem esetén cégbíróságra
érkeztetett másolata (amennyiben a cég valamely adata módosítás alatt van)
2. Aláírási címpéldány (ok) vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta)
Annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az
ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában közreműködő alvállalkozó, valamint ehhez
kapacitást nyújtó más szervezet képviseletére jogosult személy írta alá.
Eredeti példány vagy egyszerű másolat.
Meghatalmazás esetén a meghatalmazás is csatolandó.
Eredeti példány vagy egyszerű másolat.
3. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel
aláírt hatályos megállapodása (konzorciumi szerződés)
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4. Ajánlattevő(k) nyilatkozatai a kizáró okok tekintetében
Nyilatkozat Kbt. 57.§ (1) bekezdés a.)-f.) pontjaira

Nyilatkozat Kbt. 56.§. (1) bekezdés szerint
Nyilatkozat Kbt. 56.§. (1) bekezdés k. pontja és 56.§. (2) bekezdés szerint

5. Ajánlattevő(k), alvállalkozó(k), illetve az alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó
szervezet nyilatkozatai, igazolásai a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására:

6. Ajánlattevő(k), alvállalkozó(k), illetve az alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó
szervezet nyilatkozatai, igazolásai a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására:
- M/1. A teljesítésbe bevont szakember bemutatása, nyilatkozata,
- M/2. Referencia nyilatkozat és referencia igazolások
7. Egyéb a felhívásban és dokumentációban előírt dokumentumok
Nyilatkozat előleg igénylésére
Nyilatkozat összeférhetetlenségről
Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatás átvételéről (amennyiben volt az eljárás során)
Nyilatkozat jótállási és szavatossági biztosítékról
Titoktartási nyilatkozat
Nyilatkozat üzleti titokról
KKV nyilatkozat
Szerződés (tervezet) Ajánlattevő részéről aláírva
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III.

MELLÉKLETEK

(Javasolt nyilatkozat minták)
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1. sz. melléklet

Felolvasólap
Borsodi Tranzit Nonprofit Kft. által indított

„Tréningek, ismeretfelújító képzések és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló szolgáltatás
megrendelése (TÁMOP – 1.4.6.-13/1-2013-0013)”
közbeszerzés tárgyában.

tárgyú Kbt. 122/A. §. szerinti közbeszerzési eljárásban

Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve1 :
P

Ajánlattevő székhelye:
Kapcsolattartó neve,
beosztása:
Kapcsolattartó
telefon/telefax száma:
Kapcsolattartó e-mail címe:
Az ajánlat bírálati szempontot képező számszerűsíthető adata:
1. Részajánlat - 5 db tréning,1 db ismeretfelújító képzés - esetén:
1. Egyösszegű Ajánlati Ár
(Szerződéses Ár, nettó, HUF}

Ft

2. Részajánlat - 2 db OKJ képzés - esetén:
1. Egyösszegű Ajánlati Ár
(Szerződéses Ár, nettó, HUF}

Ft

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás
1

Közös ajánlattétel esetén az 1. pontban meg kell jelölni a közös ajánlattevők által kapcsolattartásra
kijelölt ajánlattevőt, továbbá a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét),
székhelyét (lakhelyét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét, valamint ha van, akkor a konzorcium nevét
és székhelyét.
TP

PT
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2. sz. melléklet

Ajánlati nyilatkozat
Borsodi Tranzit Nonprofit Kft. által indított
„Tréningek, ismeretfelújító képzések és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló szolgáltatás
megrendelése (TÁMOP – 1.4.6.-13/1-2013-0013) ”

közbeszerzés tárgyában.
tárgyú Kbt. 122/A. §. szerinti közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………… társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és ajánlattételi dokumentációjának,
benne a szerződéstervezetnek valamennyi feltételét. Kijelentjük, hogy amennyiben
mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, akkor a szerződést megkötjük és a
munkát a közbeszerzési dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint
nettó … Ft , azaz nettó …………… Ft összegért szerződésszerűen teljesítjük.
(Amennyiben eltérő ÁFA szabály alá tartozik ajánlattevő, akkor ezt kell ideírni.)
Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben
van az ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk
érvénytelen.
Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlati
dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a
szerződéskötés alapjául.
Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek
nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést
teljesítjük az ajánlati dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.
Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők
személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján
megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös
ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak
eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.
Tudomásul vesszük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk,
kötelesek vagyunk azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során rendelkezésre
bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a
kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül.
Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának
alábbiakban meghatározott részeinek teljesítéséhez veszünk igénybe alvállalkozót,
külön megnevezve a tíz százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozókat és az általuk teljesített rész mértékét:
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7.a.
A közbeszerzés azon része,
amellyel összefüggésben a
közbeszerzés értékének
10%-át nem meghaladó
mértékben szerződést fog
kötni

A közbeszerzés értékének 10%-át nem
meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó neve és címe, (csak
akkor kell kitölteni, ha az alkalmassági
követelményeknek való megfeleléshez
igénybe veszi)

7.b.
A közbeszerzés
értékének 10%-át
meghaladó
mértékben igénybe
venni kívánt
alvállalkozó

8.

A teljesítés
aránya (%)

Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdése alapján, hogy az alkalmassági
követelmények igazolásához az alábbi szervezetek kapacitását kívánjuk igénybe
venni:
Kapacitást nyújtó
szervezet
megnevezése

9.

A közbeszerzés azon része,
amellyel összefüggésben a
közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben szerződést
fog kötni

Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához
amelyhez más szervezet kapacitását veszi igénybe

Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro
vállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak2 minősül, vagy nem
tartozik a hivatkozott törvény hatálya alá. (A megfelelő aláhúzandó)

10. Kijelentjük, hogy ajánlatunkat az ajánlattételi határidőt követő 30 napig fenntartjuk.
Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás
2

Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a
nyilatkozatot megtenni

2

A nem kívánt szöveg törlendő!
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3. számú melléklet
NYILATKOZAT
Kbt. 58. § (3) bekezdés szerint
Borsodi Tranzit Nonprofit Kft. által indított
„Tréningek, ismeretfelújító képzések és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló szolgáltatás
megrendelése (TÁMOP – 1.4.6.-13/1-2013-0013) ”

közbeszerzés tárgyában.
tárgyú Kbt. 122/A. §. szerinti közbeszerzési eljárásban

Alulírott , mint a(z)………………......................................................................... (cég megnevezése,
székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője
n y i l a t k o z o m,
hogy Ajánlattevő szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § és az
57.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. §
szerinti kizáró okok hatálya alá

Kelt:

_____________________________
Cégszerű aláírás
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4. számú melléklet
NYILATKOZAT
56 § (1) bekezdés kc.) pontja szerinti kizáró okok

Borsodi Tranzit Nonprofit Kft. által indított
„Tréningek, ismeretfelújító képzések és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló szolgáltatás
megrendelése (TÁMOP – 1.4.6.-13/1-2013-0013) ”

közbeszerzés tárgyában.
tárgyú Kbt. 122/A. §. szerinti közbeszerzési eljárásban
Alulírott ................................................................................................................. , mint a(z)
........................................................................................................................................ (cég
megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) / az ajánlattevő
által igénybe venni kívánt alvállalkozó / az alkalmasság igazolására igénybe vett más
szervezet képviselője
n y i l a t k o z o m,
hogy velem szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc.) pontja szerinti
kizáró okok azaz:
A 310/2011 (XII. 23.) Kormány rendelet 12. §-ban foglaltak szerint nyilatkozom
továbbá, hogy társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet
• szabályozott tőzsdén jegyeznek,
vagy
• nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, ezért bejelentem a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.
évi CXXXVI. törvény továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja
szerint definiált valamennyi (a tényleges tulajdonos(ok) nevét és állandó
lakóhelyét:
.......................................... (név), ...................................(lakóhely)
.......................................... (név), ...................................(lakóhely)
.......................................... (név), ...................................(lakóhely)

•

vagy
A társaságnak a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges
tulajdonosa
nincsen. *

* a nem kívánt rész törlendő

Kelt:…………………………..

_____________________________
Cégszerű aláírás
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5. számú melléklet

NYILATKOZAT
Kbt. 56. § (2) bekezdés szerint
Borsodi Tranzit Nonprofit Kft. által indított

„Tréningek, ismeretfelújító képzések és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló szolgáltatás
megrendelése (TÁMOP – 1.4.6.-13/1-2013-0013) ”

közbeszerzés tárgyában.
tárgyú Kbt. 122/A. §. szerinti közbeszerzési eljárásban

Alulírott……………………………………………………………………………… (név) mint az (cégnév,
cím) ………………………………..cégjegyzésre jogosult
ajánlattevő (a továbbiakban:
Ajánlattevő) képviselője

n y i l a t k o z o m,
1.) hogy nincs olyan jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, amely vállalkozásunkban közvetetten, vagy közvetlenül több
mint 25%-os tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal rendelkezik,
amelynek tekintetében az Kbt. 56.§ (1) bekezdés k.) pontjában
meghatározott feltételek fennállnak.¹
2.) az alábbi jogi személy (jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
vállalkozásunkban közvetetten vagy közvetlenül, több mint 25%-os
tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal rendelkezik, és annak
vonatkozásában a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k.) pontjában meghatározott
feltételek nem állnak fenn /fennállnak²

Kelt:
_____________________________
Cégszerű aláírás
¹Kérjük aláhúzni, amennyiben Kbt. 56.§ (1) k.) pontja nem áll fenn
²Amennyiben ajánlattevő szervezetében a 2.) pont alatti tulajdonos szerkezet szerepel, úgy kérjük felsorolni nevét,
címét, jogi személy vagy nem, és hogy közvetlenül 25%-os tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal rendelkezik
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6. számú melléklet
NYILATKOZAT
A Kbt. 57.§ (1) bekezdés a.)-f.) pontjaira
Borsodi Tranzit Nonprofit Kft. által indított
„Tréningek, ismeretfelújító képzések és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló szolgáltatás
megrendelése (TÁMOP – 1.4.6.-13/1-2013-0013) ”

közbeszerzés tárgyában.
tárgyú Kbt. 122/A. §. szerinti közbeszerzési eljárásban
Alulírott………………, mint a(z)………………..................................................... (cég megnevezése,
székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője
n y i l a t k o z o m,
hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló törvény 57. §
(1) bekezdés a)-f) pontjában foglalt kizáró okok, mely szerint:
a Kbt. 57. § (1) bekezdés a) pont:
gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben
meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pont:
a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti
határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a
bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen
jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;
a Kbt. 57. § (1) bekezdés c) pont:
korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését
két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;
a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pont:
a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
a Kbt. 57. § (1) bekezdés e) pont:
a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik;
a Kbt. 57. § (1) bekezdés f) pont:
három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai
kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai
eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.
Kelt,
_____________________________
Cégszerű aláírás
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7. számú melléklet
NYILATKOZAT
A Kbt. 56.§ (1) bekezdés a.) b.) c.) d.) e.) f.) h.) i.) j.) k.) pontjaira

Borsodi Tranzit Nonprofit Kft. által indított
„Tréningek, ismeretfelújító képzések és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló szolgáltatás
megrendelése (TÁMOP – 1.4.6.-13/1-2013-0013) ”

közbeszerzés tárgyában.
tárgyú Kbt. 122/A. §. szerinti közbeszerzési eljárásban
Alulírott………………, mint a(z)………………..................................................... (cég megnevezése,
székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője
n y i l a t k o z o m,
hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló törvény
56.§ (1) bekezdés a.) b.) c.) d.) e.) f.) h.) i.) j.) k.) pontjában foglalt kizáró okok,
mely szerint:
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló
bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen
elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van
folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági
ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel
szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a
(2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az
eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és
módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az
eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő
székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha
megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis
adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását
jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.
törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, nemzetközi kapcsolatokban,
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi
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érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott
korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés,
költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti
hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése
jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányok alól nem mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően
kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy
részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási,
vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó
részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette,
annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben
fizetett;
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan
hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát
veszélyezteti;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló
egyezménye van, vagy
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az
adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre
kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint
ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme
után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha
Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési
szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján
kapott jövedelem,
kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

Kelt,
_____________________________
Cégszerű aláírás

Oldal: 29 / 70

8/1. számú melléklet
NYILATKOZAT
310/2011.(XII.23.) Korm. Rendelet 15.§.(3.) bekezdés d.) pontja szerint a
szakember(ek) bemutatása akik részt vesznek a teljesítésbe
( M/1. Műszaki alkalmasság igazolása)
Borsodi Tranzit Nonprofit Kft. által indított
„Tréningek, ismeretfelújító képzések és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló szolgáltatás
megrendelése (TÁMOP – 1.4.6.-13/1-2013-0013) ”

közbeszerzés tárgyában.
tárgyú Kbt. 122/A. §. szerinti közbeszerzési eljárásban
Alulírott
................................................................................................
a(z)………………................................................................................. (cég megnevezése,
székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője

mint

n y i l a t k o z o m,
hogy a teljesítésbe az alábbi szakembert kívánom bevonni.
Név: ....................................................
Végzettség: ......................................
Csatolandó: Szakmai önéletrajz , végzettséget igazoló bizonyítvány másolat,
szakmai tapasztalat (Felnőtt képzés, OKJ képzés)
bemutatása.
A szakember nyilatkozata, hogy az elvégzendő feladatot megismerte és
a teljesítés során rendelkezésre áll.

Kelt:…………………………..

_____________________________
Cégszerű aláírás
Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű (főiskolai, vagy
egyetemi diploma) szakemberrel, aki nem rendelkezik legalább 2 év felnőtt képzés (2. részajánlat
esetén OKJ képzés) területén szerzett tapasztalattal.
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8/2. számú melléklet
NYILATKOZAT
( M/2. Műszaki alkalmasság igazolása)
A REFERENCIÁKRÓL
Borsodi Tranzit Nonprofit Kft. által indított
„Tréningek, ismeretfelújító képzések és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló szolgáltatás
megrendelése (TÁMOP – 1.4.6.-13/1-2013-0013) ”

közbeszerzés tárgyában.
tárgyú Kbt. 122/A. §. szerinti közbeszerzési eljárásban
Alulírott
................................................................................................
a(z)………………................................................................................. (cég megnevezése,
székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője

mint

n y i l a t k o z o m,
Az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített a
közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése

Sorszám

Szolgáltatás
ismertetése

A szerződést kötő
másik fél
megnevezése:

A
ellenszolgáltatás
nettó összege:

A teljesítés
helye,
ideje
(év/hónap):

1.
2.
3.
4.
5.
Össz
esen
Az összes felsorolt referenciát igazolja a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5)
bekezdésben meghatározott módon.

Kelt:…………………………..

_____________________________
Cégszerű aláírás
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a referenciák összértéke ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé
számított megelőző 3 évben nem éri el 1. részajánlat esetén – felnőtt képzésből - a nettó 500 e Ft-ot, 2.
részajánlat esetén- OKJ képzésből - a nettó 3 millió Ft-ot!
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REFERENCIA IGAZOLÁS
Borsodi Tranzit Nonprofit Kft. által indított
„Tréningek, ismeretfelújító képzések és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló szolgáltatás
megrendelése (TÁMOP – 1.4.6.-13/1-2013-0013) ”

közbeszerzés tárgyában.
1. számú részajánlat (Tréningek,és ismeretfelújító képzés )
vagy
2. számú részajánlat (OKJ képzés) *

Szerződést kötő másik fél neve:

Szerződést kötő másik fél címe:
Referenciát adó neve:
Telefon száma:
Vállalkozó neve:
Vállalkozó címe:
A szolgáltatás tárgya és pontos
megnevezése:
Teljesítés helye, ideje (év/hónap):
Ellenszolgáltatás

nettó

összege

(Ft):

Nyilatkozom, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően,
az elvárt minőségben történt.

Kelt: …………..……, 2013……………
* Értelemszerűen a referencia vagy az 1. vagy a 2. részajánlatra vonatkozik, a nem kívánt rész
törlendő!

___________________________
A referenciát adó cégszerű aláírása
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9. számú melléklet
NYILATKOZAT
Gazdasági és pénzügyi alkalmasságról

Borsodi Tranzit Nonprofit Kft. által indított
Tréningek, ismeretfelújító képzések és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló szolgáltatás
megrendelése (TÁMOP – 1.4.6.-13/1-2013-0013) ”

közbeszerzés tárgyában.
tárgyú Kbt. 122/A. §. szerinti közbeszerzési eljárásban

Alulírott ................................................................................................ , mint
a(z)………………................................................................................. (cég megnevezése,
székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője
nyilatkozom
hogy a Számviteli beszámolóval azért nem rendelkezem, mert a meghatározott
időszak (2011.01.01.) után kezdtem meg a működésem, ezért a pénzügyi alkalmassági
feltételt az alábbi – közbeszerzés tárgya szerinti - árbevételről szóló nyilatkozattal
igazolom:
A 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint:

Az előző (2011, 2012) kettő üzleti évre vonatkozó, teljes – általános forgalmi adó nélkül
számított – árbevételünk:
_________________________Ft

Illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó (Felnőtt képzés) –
általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétel:

__________________________Ft
Kelt:

_____________________________
Cégszerű aláírás
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1 0 . számú melléklet
NYILATKOZAT
(Összeférhetetlenségről)
Borsodi Tranzit Nonprofit Kft. által indított

„Tréningek, ismeretfelújító képzések és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló szolgáltatás
megrendelése (TÁMOP – 1.4.6.-13/1-2013-0013) ”

közbeszerzés tárgyában.
tárgyú Kbt. 122/A. §. szerinti közbeszerzési eljárásban

Alulírott ................................................................................................ , mint
a(z)………………................................................................................. (cég megnevezése,
székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője
n y i l a t k o z o m,

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben
foglalt összeférhetetlenségi ok, mely szerint:
Kbt. 24. § (3) bekezdés:
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, ha közreműködése
az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

Kelt,

Cégszerű aláírás
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11.számú melléklet
NYILATKOZAT
a kiegészítő tájékoztatásról
Borsodi Tranzit Nonprofit Kft. által indított
„Tréningek, ismeretfelújító képzések és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló szolgáltatás
megrendelése (TÁMOP – 1.4.6.-13/1-2013-0013) ”

közbeszerzés tárgyában.
tárgyú Kbt. 122/A. §. szerinti közbeszerzési eljárásban

Alulírott ................................................................................................ , mint
a(z)………………........................................................................
(cég
megnevezése,
székhelye)
ajánlattevő kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban ….. számú,
valamennyi az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem és jelen
ajánlatom elkészítése során azokat figyelembe vettem.

Kelt:
Cégszerű aláírás
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12. számú melléklet
NYILATKOZAT
Borsodi Tranzit Nonprofit Kft. által indított

„Tréningek, ismeretfelújító képzések és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló szolgáltatás
megrendelése (TÁMOP – 1.4.6.-13/1-2013-0013) ”

közbeszerzés tárgyában.
tárgyú Kbt. 122/A. §. szerinti közbeszerzési eljárásban

Alulírott ................................................................................................ , mint
a(z)………………................................................................................. (cég megnevezése,
székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője
n y i l a t k o z o m,
hogy elfogadom az ajánlatkérő által a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási
és szavatossági igények biztosítékaként - a Kbt. 126.§. (6) bekezdés a.) pontja alapján
előírt -,
a szerződés szerinti, Áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-át
biztosítékként.
Továbbá nyilatkozom, hogy a biztosítékot határidőre rendelkezdésre bocsátom az alábbi
formában:
1. Ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetéssel, vagy utalással.
2. Bankgarancia, vagy banki készfizető kezesség.
3. Biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel. *
* A megfelelő válasz aláhúzandó!

Kelt:
Cégszerű aláírás
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13.számú melléklet
Részletes árajánlat
Borsodi Tranzit Nonprofit Kft. által indított
„Tréningek, ismeretfelújító képzések és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló szolgáltatás
megrendelése (TÁMOP – 1.4.6.-13/1-2013-0013) ”

közbeszerzés tárgyában.
tárgyú Kbt. 122/A. §. szerinti közbeszerzési eljárásban

1. részajánlat esetén:
Feladatok, eszközök
megnevezése

Volumen
(Db)

Tréningek
Csapatépítő tréning (18 óra)
Reintegráló tréning (24 óra)
Tanulástechnikai tréning

1
1
1

Kulcsképességfejlesztő tréning

1

Motivációs tréning

1

Képzés
Ismeretfelújító képzés (120 óra)

1

Egységár
(nettó Ft)

Összesen
(nettó Ft)

Összesen
( A Felolvasó lapon az összesen sorban szereplő egyösszegű ajánlati árat kell az 1. részajánlatnál szerepeltetni.)

2. részajánlat esetén:
Feladatok, eszközök
megnevezése
Tréningek
OKJ képzés – kőműves és burkoló
(960 óra)
OKJ képzés – festő,mázoló,tapétázó
(960 óra)

Volumen
(Db)

Egységár
(nettó Ft)

Összesen
(nettó Ft)

1
1

Összesen
( A Felolvasó lapon az összesen sorban szereplő egyösszegű ajánlati árat kell az 2. részajánlatnál szerepeltetni.)
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14. sz. melléklet

Titoktartási nyilatkozat
Borsodi Tranzit Nonprofit Kft. által indított
„Tréningek, ismeretfelújító képzések és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló szolgáltatás
megrendelése (TÁMOP – 1.4.6.-13/1-2013-0013) ”

tárgyú Kbt. 122/A. §. szerinti közbeszerzési eljárásban
közbeszerzés tárgyában
Alulírott.............................., mint a(z) ...................................................... (ajánlattevő cég megnevezése)
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom
az alábbiak szerint:
Tudomásul veszem, hogy az Ajánlatkérő működésével összefüggő adatokat, továbbá az
ajánlattételi dokumentációt és annak mellékleteit üzleti titoknak minősíti, mivel annak
nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása az Ajánlatkérő
jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sérti, veszélyezteti.
E nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy az Ajánlatkérő fenti üzleti titka megőrzése
érdekében Ajánlatkérő megtette az üzleti titokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket.
Kötelezem magam arra, hogy az általam megismert, az Ajánlatkérő működésével kapcsolatban a
tárgyi közbeszerzési eljárásban tudomásomra jutott üzleti titkot teljes körűen, mindenkor
megőrzöm, és megőrzése érdekében a szükséges intézkedéseket megteszem a cég valamennyi
érintett munkavállalója irányában.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy illetéktelen személyekkel semmilyen információt nem közlök.
Az ajánlati dokumentációban foglalt információkat a fentiek figyelembevételével bizalmasan
kezel(t)em, harmadik fél részére információt kizárólag olyan mértékben adtam, amely a
jelentkezés elkészítéséhez feltétlenül szükséges volt. Az ajánlati dokumentációt, annak egyes
részeit, kizárólag az ajánlat elkészítéséhez, a dokumentumokban feltüntetett rendeltetési célnak
megfelelően használtam fel.
Amennyiben tevékenységem során a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatomban általam
nem nevesített harmadik személy részére a fentiekben meghatározott titokkörbe tartozó
bármilyen információ átadása válna szükségessé, úgy köteles vagyok az Ajánlatkérő hozzájárulását
kérni.A fenti titokkörbe tartozó bármilyen dokumentumról másolatot nem készíthetek, csakis az
Ajánlatkérő hozzájárulásával.
A jelen közbeszerzési eljárás teljes folyamata során valamennyi tudomásomra jutott, az
Ajánlatkérővel kapcsolatos üzleti titkot megőrzöm. Amennyiben az üzleti titokra vonatkozó
titoktartási kötelezettségemet megszegem, úgy azért teljes körű felelősséggel tartozom.
.........................., 2014. ........................ .........
………………………………………..
Ajánlattevő
cégszerű aláírása
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15.sz. melléklet

Nyilatkozat az Üzleti titokról
Borsodi Tranzit Nonprofit Kft. által indított
„Tréningek, ismeretfelújító képzések és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló szolgáltatás
megrendelése (TÁMOP – 1.4.6.-13/1-2013-0013) ”

tárgyú Kbt. 122/A. §. szerinti közbeszerzési eljárásban

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... (ajánlattevő
megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

cég

n y i l a t k o z o m,
hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot*



tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom.
nem tartalmaz.

Amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz, úgy az üzleti titkot tartalmazó iratokat
ajánlatunkban elkülönített módon, az ajánlat külön mellékleteként csatoljuk.

.........................., 2014. ........................ hó ......... napján
………………………………………….
Ajánlattevő
cégszerű aláírása
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16. sz. melléklet

KKV nyilatkozat
Borsodi Tranzit Nonprofit Kft. által indított
„Tréningek, ismeretfelújító képzések és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló szolgáltatás
megrendelése (TÁMOP – 1.4.6.-13/1-2013-0013) ”

tárgyú Kbt. 122/A. §. szerinti közbeszerzési eljárásban

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... (ajánlattevő
megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

cég

nyilatkozom
a Kbt. 60.§.(5) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004.évi XXXIV. törvény szerint
mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/ középvállalkozásnak/nem tartozik a törvény hatálya alá 1
minősül.2

Kelt: 2014………………………..

Cégszerű aláírás
1

A nem kívánt rész törlendő.

2

A 2004.évi XXXIV. törvény szerint:
1) KKV-nak minősül az a vállalkozás,amelynek
a, összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb,és
b, éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy
mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónk megfelelő.
2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás,amelynek
a, összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb,és
b, éves nettó árbevétele legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy
mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónk megfelelő.
3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás,amelynek
a, összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb,és
b, éves nettó árbevétele legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy
mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő.
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17. sz. melléklet
NYILATKOZAT
KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL ESETÉN
(Adott esetben csatolandó)
Borsodi Tranzit Nonprofit Kft. által indított
„„Tréningek, ismeretfelújító képzések és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló szolgáltatás
megrendelése (TÁMOP – 1.4.6.-13/1-2013-0013) ”

tárgyú Kbt. 122/A. §. szerinti közbeszerzési eljárásban

A(z) ….................................... (cégnév), valamint a(z) ….................................. (cégnév) a
Kbt. 25. §-a alapján közösen ajánlatot teszünk a Borsodi Tranzit Nonprofit Kft. által
meghirdetett
„Tréningek, ismeretfelújító képzések és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló szolgáltatás
megrendelése (TÁMOP – 1.4.6.-13/1-2013-0013) ”

tárgyú Kbt. 122/A. §. szerinti közbeszerzési eljárásban
Kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt
megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk. Nyertességünk esetén
a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló
szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk, az előírások
érvényesítését. A megajánlott ellenszolgáltatásért az ajánlott teljesítési határidőben, a
szerződési feltételeknek megfelelően teljesítünk.
Nyilatkozunk, hogy, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerint mikro-, kis- középvállalkozásnak minősülünk. (a megfelelő aláhúzandó)
Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra
kerülünk – egyetemleges kötelezettségvállalással teljesítjük.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők, képviseletére, a
nevükben történő eljárásra a ………………………. (cégnév) ……....………................. (név)
teljes joggal jogosult.
Amennyiben az ajánlatkérő velünk, mint nyertes ajánlattevővel köt szerződést, az ellenérték
megfizetése a .......................…………...... számú bankszámlára, átutalással történik.
Dátum:2014…….
……………………………………..
(cégszerű aláírás)

…………………………………….
(cégszerű aláírás)
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18.sz. melléklet
NYILATKOZAT
ALKALMASSÁGOT IGAZOLÓ SZERVEZET IGÉNYBEVÉTELE ESETÉN
(Adott esetben csatolandó)
Borsodi Tranzit Nonprofit Kft. által indított
„Tréningek, ismeretfelújító képzések és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló szolgáltatás
megrendelése (TÁMOP – 1.4.6.-13/1-2013-0013) ”

tárgyú Kbt. 122/A. §. szerinti közbeszerzési eljárásban
az alkalmasság igazolására bevont szervezet kötelezettségvállalására vonatkozóan
Alulírott ................................................................................................(név), mint a
…………………………………………………….………
(Alkalmasságot igazoló szervezet pontos cégneve)
….………………………………………………...………
(Alkalmasságot igazoló szervezet pontos székhelye, ország, helység, utca, házszám
megadásával)

cégjegyzésre jogosult képviselője/meghatalmazottja nyilatkozom, hogy mint a

Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése (alkalmasság) szerinti szervezet* kapacitásaimat a
közbeszerzés tárgyában
a Borsodi Tranzit Nonprofit kft. mint ajánlatkérő által kiírt fenti közbeszerzési eljárásban a(z)
………………………………………(cégnév),mint
alkalmasságot
igazoló
szervezet
nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges kapacitások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, az alábbi alkalmassági szempontokra
vonatkozóan:
1. (alkalmassági szempont megjelölése)
2. (alkalmassági szempont megjelölése) **
Dátum: ……………….., 2014.. ………….. hó …. nap
………………………………
Alkalmasságot igazoló szervezet
cégszerű aláírása
*A megfelelő szöveg aláhúzandó.
**A felsorolás tetszőleges számú sorral bővíthető.
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IV. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

Oldal: 43 / 70

Vállalkozási szerződés
(1. részajánlat tervezet)
amely létrejött egyrészről amely létrejött egyrészről Borsodi Tranzit Nonprofit Kft.
(3600 Ózd, Jászi O. út 3., adószám: 18426777-2-05, Bankszámla: 11734004-20434805,
cégjegyzék szám: 05-09-017581), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő;
nevében
eljár
Dr.
Török
Béla
ügyvezető)
másrészről
…………………………………………………(Székhely:
……………………………………..,
adószáma:
………………, bankszámla száma: …………………..), mint Vállalkozó (a továbbiakban
Vállalkozó ; nevében eljár ………………………….) között az alábbi feltételekkel:

1. Preambulum
1.1. Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Kbt. harmadik fejezete szerint, a Kbt. 122/A. §
alapján közbeszerzési eljárást indított három ajánlattevő részére egyidejű ajánlattételi
felhívás megküldésével „Tréningek, ismeretfelújító képzések és OKJ tanfolyamok
lebonyolítására irányuló szolgáltatás megrendelése ” szolgáltatás beszerzésére az TÁMOP –
1.4.6.-13/1-2013-0013 pályázati programhoz kapcsolódóan 2 részajánlatra vonatkozóan.
Ezen közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő az 1. részajánlat (Tréningek és
ismeretfelújító képzés) tekintetében ………………………………..
Az eljárás során alkalmazott bírálati szempontok, nyertes ajánlat elemei, melyek
értékelésre kerültek az alábbiak:
Részszempont
Ajánlati ár (nettó Ft)

Nyertes ajánlat elemei

Szerződő Felek a jelen vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban Megrendelő, mint
ajánlatkérő ajánlattételi felhívása, valamint Vállalkozó, mint nyertes ajánlata szerint kötik
meg. Ezen alapdokumentumok a szerződés szerves részét képezik. Amennyiben fenti
dokumentumok, valamint a szerződés rendelkezései között eltérés van, úgy a
dokumentumokat ezen sorrendben kell irányadónak tekinteni.
1.2. Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a 2.
pontban rögzített dokumentumok bármelyikével.

2. Szerződés tárgya
1.1. Jelen szerződés tárgyát az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a
Projekt dokumentumaiban rögzített alábbi főbb feladatok képezik.
- 5 db tréning (Csapatépítő, Reintegráló, Tanulástechnikai,Kulcsképesség
fejlesztő,Motivációs) lebonyolítása.
- 1 db Ismeretfelújító képzés lebonyolítása.

Oldal: 44 / 70

2.2. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadja Vállalkozó részére a
feladat végrehajtásához szükségképpen kapcsolódó Projekt azon dokumentumait,
melyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek. Az átadás megtörténtét Szerződő Felek
jelen szerződés aláírásával nyugtázzák.
3. Felek kötelezettségei:
3.1. Vállalkozó
3.1.1. Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatait a jelen szerződés,
illetve a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok tartalma szerint figyelembe véve Megrendelő érdekeit, utasításait és a Projekt egyéb dokumentumait köteles végrehajtani.
3.1.2. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás a
tevékenységi körébe tartozik, továbbá az annak elvégzéséhez szükséges
tapasztalattal, szakértelemmel és szakértőkkel, továbbá műszaki-technikai
háttérrel rendelkezik, illetve a teljesítés során folyamatosan biztosítja, hogy az
ajánlatában megnevezett szakemberek rendelkezésre álljanak.
3.1.3. Vállalkozó feladatait köteles Megrendelő által az adott feladat végrehajtására előírt
és ajánlatában vállalt alábbi rész és végteljesítési határidőben végrehajtani:
Csapatépítő tréning
2014.04.30.
Reintegráló tréning
2014.05.08.
Tanulástechnikai tréning
2014.05.15.
Kulcsképességfejlesztő tréning
2014.05.22.
Motivációs tréning
2014.05.30.
Ismeretfelújító képzés
2014.06.27.
A teljesítés során esetlegesen jelentkező, az ütemezésben nem szereplő feladatokra
vonatkozó teljesítési határidőt Megrendelő igényei alapján a felek a feladat
felmerülésekor kölcsönösen állapítják meg. A teljesítésről a Felek teljesítés-igazoló
jegyzőkönyvet vesznek fel,amely a számlázás alapja.
3.1.4. Vállalkozó feladatait a fenti ütemezés szerint köteles határidőben végrehajtani.
Vállalkozó a teljesítés igazolására az alábbiakat köteles leadni a Megrendelő részére:
- Jelenléti ívek a képzésekről, képzési haladási napló, szakmai jelentések, képzési
tematika.
3.1.5. Vállalkozó a részletes és adott feladathoz kötődő képzési tematikát jóváhagyás
céljából minden esetben köteles előzetesen bemutatni Megrendelő részére. Amennyiben
Felek másként nem állapodnak meg, Megrendelő köteles a kézhezvételtől számított 3
(három) napon belül a tematika elfogadásáról dönteni. Amennyiben Megrendelő a
benyújtott részletes tematika bármely elemével nem ért egyet, úgy írásban, megfelelő
határidő kitűzésével ennek kijavítását, kiegészítését kérheti Vállalkozótól, pontosan
meghatározva a részletes tematika kiegészítéssel vagy javítással érintett részét.
Vállalkozó a javítást köteles elvégezni a Megrendelő igényei szerint, kivéve, ha az
szakszerűtlen utasításból ered és a szakmai követelményekkel nem összeegyeztethető.
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3.1.6. A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi-technikai feltételek biztosítása teljes
mértékben Vállalkozó feladata, ide értve például a munkavégzéshez szükséges megfelelő
helyiségek, eszközök és munkafeltételek biztosítását, valamint minden szükséges
költség viselését.
3.1.7. Vállalkozó köteles Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítására a
figyelmet felhívni, melynek elmaradása esetén a bekövetkezett minden kárért teljes
körű felelősséggel tartozik. A célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást csak akkor
köteles végrehajtani, ha Megrendelő a figyelemfelhívást követően az utasítás
teljesítésére írásban felhívta. Amennyiben Vállalkozó nem így jár el, a bekövetkezett
minden kárért teljes körű felelősséggel tartozik. Vállalkozó a jogszabálysértő utasítás
teljesítését köteles megtagadni, a megtagadás elmaradása esetén bekövetkezett minden
kárért teljes körű felelősséggel tartozik.

3.2. Megrendelő
3.2.1. Megrendelő köteles mindazon tényt, információt vagy dokumentumot megfelelő
időben Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, melyek a jelen szerződés időben történő a
projektelvárásoknak és vállalásnak megfelelő teljesítéséhez szükségesek. Megrendelő
vállalja, hogy a jelen szerződés szerinti, határidőre a szükséges nyilatkozatait megadja és
döntéseivel a teljesítés főbb irányait - lehetőleg írásban - meghatározza.
3.2.2. Megrendelő köteles Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elfogadni, továbbá a
vállalkozási díjat a jelen szerződés 4. számú pontjában foglaltak szerint Vállalkozó
részére megfizetni.

4. Vállalkozói díj, fizetési feltételek
4.1. Vállalkozót jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítéséért mindösszesen az
alábbi vállalkozói díj illeti meg:
Nettó ………..Ft, azaz …………………………..forint, mely a teljesítést követően kerül
megfizetésre. Finanszírozási mód: utófinanszírozás.
4.2. A vállalkozói díjról Vállalkozó Megrendelő írásbeli elfogadását követően
(teljesítésigazolás, melyet a teljesítéstől számított 5 napon belül állít ki a Megrendelő) teljesítésigazolásra jogosult - állíthat ki számlát. A vállalkozói díj tartalmazza a
szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos valamennyi költséget, díjat, valamennyi
szolgáltatás ellenértékét, így Vállalkozó más jogcímen ellenérték felszámítására nem
jogosult, Megrendelő pedig jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban semmilyen más
jogcímen nem teljesít kifizetést Vállalkozónak
4.3 Az ellenérték kiegyenlítése magyar forintban (HUF), az igazolt teljesítést követően
kiállított számla alapján, a Kbt. 130. §-ban foglaltak szerint banki átutalással történik.
A kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § (1) bekezdésben
foglaltaknak megfelelően kerülhet sor, Vállalkozónak a ……………………….. vezetett
……………………….számú bankszámlájára. A teljesítés napja az a nap, amikor Megrendelő
számlája megterhelésre kerül.
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A Vállalkozó a Kbt. 125.§. (4) bekezdés a) pontja értelmében nem fizethet ki, illetve
nem számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,melyek
a Kbt. 56.§.(1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel,és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
A Vállalkozó a Kbt. 125.§. (4) bekezdés b) pontja értelmében a szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§.(5) bekezdés szerinti ügyletekről a
Megrendelőt haladéktalanul értesíteni köteles.

4.4. Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított
számla, vagy az azt alátámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, úgy ez
Vállalkozó késedelmi kamat iránti követelését kizárja.
4.5. Nem Vállalkozónak felróható, vagy nem az ő érdekkörében felmerült okból
bekövetkező megrendelői fizetési késedelem esetén Vállalkozó jogosult Megrendelőnek
a Ptk. 301/A. §. szerinti késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt felszámítani.
Vállalkozó erről külön, írásban értesíti a Megrendelőt.
5. Együttműködési, tájékoztatási kötelezettség
5.1. Feleket jelen szerződés hatálya alatt, különösen a tájékoztatás terén,
együttműködési kötelezettség terheli. Vállalkozó e kötelezettsége keretében köteles
Megrendelővel, illetve Megrendelő nevében eljáró vagy a teljesítésben érintett egyéb
szervezetekkel folyamatosan, a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint
együttműködni.
Megrendelő partnereivel történő együttműködés magában foglalja különösen a
folyamatos információcserét, a szükségszerű tájékoztatást, egyeztetéseket,
konzultációkat, Megrendelő ez irányú kérése hiányában is.
5.2. 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 értesítés
elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel
tartoznak.
5.3. Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon vagy elektronikus úton
elküldött írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind elektronikus
úton küldött üzenet esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél
részére az üzenetet megküldte. Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai
küldemény esetén feladóvevénnyel, hiba és megszakításmentes adást bizonyító fax
igazoló szelvénnyel, valamint e-mail megküldése esetén olyan iratokkal, melyből
megállapítható, hogy hiba visszajelentés nem történt. Felek ugyanakkor kötelezik
magukat arra, hogy a szerződés teljesítése szempontjából különösen fontos okiratokat
(például pénzügyi elszámolás, bizalmas okiratok, stb.) személyesen, illetve ajánlott vagy
tértivevényes levél útján juttatják el a címzett részére.
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5.4. Felek tudomással bírnak arról, hogy a projekt az TÁMOP- 1.4.6-13/1-2013-0013
pályázati konstrukcióban valósul meg, melynek megfelelően Megrendelő speciális
tájékoztatási és projektjelentési kötelezettségek alanya. Vállalkozó köteles az általa
végzett tevékenységek körében biztosítani, hogy Megrendelő ezen kötelezettségeinek
határidőben eleget tudjon tenni és a teljesítés során Vállalkozó a projektre vonatkozó
pályázati előírásokat (különös tekintettel a ROP Általános Útmutatóban és
mellékleteiben előírtak, és a pénzügyi elszámolásokra vonatkozó előírások) betartani.
6. Kapcsolattartás
Jelen szerződésben Felek az alábbi kapcsolattartókat jelölik meg:
6.1 Megrendelő részéről utasítás adására feljogosított személy I. rész esetében:
Név:
Tel:
Fax:
e-mail:
6.2. Vállalkozó részéről
Név:
Tel:
Fax:
e-mail:
6.3. Jelen szerződés alapján ellátandó feladatok körében minden közlés akkor érvényes
és hiteles, ha azt felek a megjelölt kapcsolattartókhoz juttatják el a jelen szerződés 5.3.
pontjában megjelölt módokon.
7. Szerződés szegés és jogkövetkezményei, szavatosság
7.1. Késedelmi kötbér: Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó késedelmének számít,
amennyiben jelen szerződésben foglalt bármely feladatot/részfeladatot a
vállalt/megadott határidőre nem végzi el. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a
határidőt követő naptól kezdődően a késedelem idejére az alábbi kötbér megfizetésére
kötelezett:
Alapja: A késedelmesen teljesített részletes terv(ek)ben feltüntetett nettó díjak
összessége;
Mértéke: nettó ajánlati ár 0.3 % -a, de maximum a nettó szerződése érték 30 %-a.
Késedelem bekövetkeztekor Vállalkozó haladéktalanul, illetve Megrendelő által tűzött
póthatáridőn belül továbbra is köteles a teljesítésre, és a kötbéren felül Megrendelő a
késedelemből eredő kárának a megfizetését is követelheti.
7.2. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott
feladatait részben vagy egészben nem teljesíti, vagy Vállalkozó a jelen szerződés
teljesítésével késedelembe esik és a teljesítés már nem áll Megrendelő érdekében,
Megrendelő kárátalányként meghiúsulási kötbérre jogosult, azzal, hogy Megrendelő a
kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti.
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Alapja: A meghiúsult teljesítéssel érintett képzések ajánlatban feltüntetett nettó díjak
összessége, illetőleg a teljesítés egészének meghiúsulása esetén a hátralékos díjazás,
beleértve a képzési költség összegét;
Mértéke: A kötbéralap (nettó vállalkozási díj) 15 (tizenöt) %-a;
A meghiúsulási kötbér Vállalkozó teljesítési képességének megszűnéséről vagy a
teljesítés megtagadásáról történő Megrendelői tudomásszerzéskor, illetve késedelmes
vagy hibás teljesítést követően az érdekmúlás és elállás Megrendelői közlésekor
esedékes.
7.3. Megrendelő jogosult kötbérkövetelését Vállalkozó követelésével szemben
beszámítani, illetve azt Vállalkozó esedékes számlájából visszatartani.
7.4. Amennyiben Megrendelő a jelen szerződés szerinti jóváhagyással, információ, okirat
rendelkezésre bocsátásával vagy egyébként nyilatkozatának megtételével indokolatlanul
késedelembe esik, úgy a késedelem időtartamával Vállalkozó tekintetében megállapított
teljesítési határidő meghosszabbodik.
7.5. Amennyiben vis maior események bekövetkeztekor Szerződő Felek bármelyike a
jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek nem tud eleget tenni, úgy az esemény
időtartamára szerződéses kötelezettségei alól mentesül, amennyiben azok
bekövetkezéséről a másik Felet időben, jelen szerződés 5.3. pontjában foglalt módon
értesítette. Az értesítési, és az elmulasztásából eredő károk megtérítési kötelezettsége
mindkét felet terheli.
Amennyiben a jelen pontban foglalt körülmények fennállása meghaladja az 2 hónapos
időtartamot, a másik Félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával - további
hátrányos jogkövetkezmény nélkül - a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.
7.6. Vállalkozó szavatossággal tartozik azért, hogy harmadik személynek nincsen olyan
joga, amely Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná. Amennyiben
Vállalkozónak felróhatóan harmadik személy jogos igényérvényesítéssel lép fel a fentiek
vonatkozásában, úgy az ebből Megrendelőt érő károk megtérítésére Vállalkozó
kötelessége.
Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti feladatokat határidőben
elvégzi, továbbá a jelen szerződés teljes időtartama alatt a szerződés szerinti feladatok
elvégzése és Megrendelő támogatása céljából folyamatosan Megrendelő rendelkezésére
áll, s biztosítja a szerződés minőségi teljesítéséhez szükséges szakértelmet,
szakemberforrást és technikai hátteret.
Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági
igények biztosítékaként a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2
%-át biztosítékként köti ki. Az ajánlattevő választása szerinti biztosítékot a teljesítés
időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.
Az előírt biztosíték a megadott határidőkig az Ajánlattevőként szerződő fél választása (
és ajánlatában megjelölt ) szerint a Kbt. 126.§ (6) a.) bekezdése szerint teljesíthetők.
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A jelen szerződésben meghatározott feladatok elvégzésével kapcsolatosan esetlegesen
felmerülő, személyiségi, szerzői, illetve egyéb jogi kérdéseket, így különösen a névhez,
képmáshoz és hangfelvételhez való jogokat és ezek harmadik személy által történő
felhasználására vonatkozó esetleges engedélyek beszerzését illetően Vállalkozó köteles
a tőle elvárható legnagyobb gondossággal előzetesen eljárni, és azokról Megrendelőt
előzetesen tájékoztatni.
Vállalkozó teljes körűen szavatol mind a saját, mind az általa vagy alvállalkozója,
teljesítési segédje által igénybe vett alvállalkozóért és teljesítési segédért. Felek rögzítik,
hogy az alvállalkozó, teljesítési segéd által végzett munkát úgy tekintik, mintha maga
Vállalkozó végezte volna. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozóra vonatkozó előírás
kötelezettjeként az alvállalkozót és a teljesítési segédet is érteni kell.
8. A szerződés módosítása:
Jelen szerződést - a Kbt. 132.§-ban foglalt előírásainak megfelelően, a közbeszerzési
eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával csak írásban (papír alapú dokumentum), Felek aláírásával lehet módosítani. Szóban,
ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést aláíró képviselő személyektől eltérő
beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a szerződés módosítására
nem alkalmas.
9. A szerződés időtartama, megszüntetése:
9.1. Jelen szerződést Felek határozott időre kötik: az aláírás napjától 2014. 06.30.
9.2. Megrendelő jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni,
amennyiben Vállalkozó teljesítése olyan jelentős mértékben hibás, hogy ennek
következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében, továbbá jogosult
akkor is, ha Vállalkozó (alvállalkozója, teljesítési segéde, stb.) a jelen szerződés
teljesítésével összefüggésben jogszabályon vagy jelen szerződésen alapuló
kötelezettségét súlyosan, vagy ismételten megszegte...
9.3. Vállalkozó jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni,
amennyiben Megrendelő a fizetési kötelezettségével 120 napon túli késedelembe esik, és
a teljesítésre Megrendelőt új határidő tűzésével Vállalkozó legalább kétszer írásban
felhívta.
9.4. Megrendelő részéről azonnali hatályú felmondásra ad lehetőséget, ha Vállalkozó
ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul. Ebben az esetben ezen
körülmény bekövetkezéséről Vállalkozót írásbeli értesítési kötelezettség terheli, az
esemény bekövetkezésétől számított 10 munkanapon belül.
9.5. A 9.3. pont kivételével valamennyi esetben Megrendelő meghiúsulási kötbérre
jogosult.
10. Titoktartás
10.1. Vállalkozó köteles a feladat teljesítése, ellátása során tudomására jutott
valamennyi információt, tényt, adatot üzleti titokként kezelni, és azokat, valamint
Megrendelő, illetve a tevékenységre vonatkozó alapvető fontosságú információkat
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megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan tényt, adatot,
információt, amely a feladat teljesítéssel összefüggésben bárkiről, bármiről jutott
tudomására.
10.2. Vállalkozó a fenti kötelezettség megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel
tartoznak.
10.3. Felek a jelen pont szerinti kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást
adni érintett alkalmazottaik, vállalkozóik és alvállalkozóik részére.
11. Alvállalkozó igánybevétele
11.1. Vállalkozó alvállalkozót a Kbt. 128-130.§, -ban foglaltak szerint vehet igénybe.
Köteles az erről szóló szerződésben kikötni, hogy tevékenységének ellenőrzésére
Megrendelő is jogosult.
11.2. Vállalkozó köteles Megrendelőt értesíteni az alvállalkozási szerződés megkötéséről
és annak tartalmáról.
12. Egyéb rendelkezések
12.1. Irányadó jog:
Jelen Szerződésre a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Ptk. és a Kbt. szabályai
az irányadók.
12. 2. Bírósági alávetés:
Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban peren
kívül kötelesek egymás között elrendezni. Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952.
évi III. tv. 41. §-a alapján megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő jogviták
elbírálása kapcsán alávetik magukat – hatáskörtől függően – a miskolci székhelyű
kizárólagos illetékességének.
12.3. Részleges érvénytelenség:
Jelen szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem befolyásolja a szerződés
többi rendelkezésének érvényességét, kivéve, ha a felek az érvénytelen rendelkezés
nélkül a jelen szerződést nem kötötték volna meg. A szerződő felek az érvénytelen
feltételt kötelesek haladéktalanul olyan érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely az
eredeti rendelkezés értelméhez vagy a felek szándékához a lehető legközelebb áll.
12.4. Jogról való lemondás hiánya:
Jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve
érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást,
illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve
a fennmaradó jog érvényesítését.
12.5. Egyéb nyilatkozatok:
12.5.1. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok, így különösen a
Kbt. és az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény szerinti illetékes ellenőrző
szervezetek (Állami Számvevőszék, Magyar Államkincstár, Európai Számvevőszék,
Európai Bizottság, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Irányító Hatóság, belső ellenőrzési
szervezetek stb.) feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és
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az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s
részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással
nem tagadható meg.
12.5.2. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén
Vállalkozó köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni
vizsgálaton jelen lenni, az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek
megfelelő teljesítése érdekében
12.5.3. Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy
érdekkörébe tartozó más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben
foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve
képességére.
12.5.4.Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére képviselőik megfelelő
felhatalmazással rendelkeznek, továbbá részükről a jelen szerződés aláírása nem
eredményezi más egyéb szerződés vagy jognyilatkozat megsértését.
12.5.5. Vállalkozó kijelenti és szavatol továbbá, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett,
törvényesen működő gazdasági társaság, ellene csőd-, felszámolási vagy végelszámolási
eljárás nincs folyamatban.
12.5.6. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a szerződés teljes
tartalma nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül, azt a
Megrendelő a szerződés megkötését követően közzéteszi a honlapján.
12.5.7 Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, ez a
szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti - kivéve, ha a felek ezen
rendelkezés nélkül a szerződést nem kötötték volna meg.
Esetleges ellentmondások,illetve értelmezési kérdések esetén a Szerződést alkotó
dokumentumok erősorrendje a következő ( azaz a sorban megelőző
dokumentum felülírja a sorban hátrébbálló dokumentumot):
(1) Ajánlattételi felhívás;
(2) Ajánlati dokumentáció;
(3); Vállalkozó ajánlata
(4) a jelen Szerződés
12.5.8. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos
jogvitáikat egymással békés, tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni.
A peren kívüli tárgyalások sikertelensége esetén a szerződő felek alávetik
magukat perértéktől függően az Ózdi Városi Bíróság vagy Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.
12.5.9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
és a vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint a Felhívás, a Dokumentáció és
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Vállalkozó végleges ajánlatának rendelkezései az irányadóak.
Felek a jelen szerződést - mely … (kilenc) oldalon készült, 5 (öt) példányban, magyar
nyelven, és 12 pontot tartalmaz - elolvasták, azt kölcsönös értelmezés után szabad
elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag – a képviselet szabályainak megtartásával – saját kezűleg
írták alá.
Kelt:

………………………….
Borsodi Tranzit Nonprofit Kft.
Dr. Török Béla ügyvezető
Megrendelő

………………………..
képviselő neve
Vállalkozó
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Vállalkozási szerződés
(2. részajánlat tervezet)
amely létrejött egyrészről amely létrejött egyrészről Borsodi Tranzit Nonprofit Kft.
(3600 Ózd, Jászi O. út 3., adószám: 18426777-2-05, Bankszámla: 11734004-20434805,
cégjegyzék szám: 05-09-017581), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő;
nevében
eljár
Dr.
Török
Béla
ügyvezető)
másrészről
…………………………………………………(Székhely:
……………………………………..,
adószáma:
………………, bankszámla száma: …………………..), mint Vállalkozó (a továbbiakban
Vállalkozó ; nevében eljár ………………………….) között az alábbi feltételekkel:

3. Preambulum
1.1. Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Kbt. harmadik fejezete szerint, a Kbt. 122/A. §
alapján közbeszerzési eljárást indított három ajánlattevő részére egyidejű ajánlattételi
felhívás megküldésével „Tréningek, ismeretfelújító képzések és OKJ tanfolyamok
lebonyolítására irányuló szolgáltatás megrendelése ” szolgáltatás beszerzésére az TÁMOP –
1.4.6.-13/1-2013-0013 pályázati programhoz kapcsolódóan 2 részajánlatra vonatkozóan.
Ezen közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő az 2. részajánlat (OKJ képzések)
tekintetében ………………………………..
Az eljárás során alkalmazott bírálati szempontok, nyertes ajánlat elemei, melyek
értékelésre kerültek az alábbiak:
Részszempont
Ajánlati ár (nettó Ft)

Nyertes ajánlat elemei

Szerződő Felek a jelen vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban Megrendelő, mint
ajánlatkérő ajánlattételi felhívása, valamint Vállalkozó, mint nyertes ajánlata szerint kötik
meg. Ezen alapdokumentumok a szerződés szerves részét képezik. Amennyiben fenti
dokumentumok, valamint a szerződés rendelkezései között eltérés van, úgy a
dokumentumokat ezen sorrendben kell irányadónak tekinteni.
1.2. Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a 2.
pontban rögzített dokumentumok bármelyikével.

4. Szerződés tárgya
1.2. Jelen szerződés tárgyát az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a
Projekt dokumentumaiban rögzített alábbi főbb feladatok képezik:
2011. évi CLXXXVII. törvény és a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet által szabályozott
Festő, mázoló, tapétázó OKJ-s képzés és vizsgáztatás lebonyolítása.
OKJ szám: 34 582 04
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Szakmacsoport: Építőipar
2011. évi CLXXXVII. törvény és a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet által szabályozott
Kőműves, hidegburkoló OKJ-s képzés és vizsgáztatás lebonyolítása.
OKJ szám: 34 582 08
Szakmacsoport: Építőipar
2.2. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadja Vállalkozó részére a
feladat végrehajtásához szükségképpen kapcsolódó Projekt azon dokumentumait,
melyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek. Az átadás megtörténtét Szerződő Felek
jelen szerződés aláírásával nyugtázzák.
3. Felek kötelezettségei:
3.1. Vállalkozó
3.1.1. Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatait a jelen szerződés,
illetve a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok tartalma szerint figyelembe véve Megrendelő érdekeit, utasításait és a Projekt egyéb dokumentumait köteles végrehajtani.
3.1.2. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás a
tevékenységi körébe tartozik, továbbá az annak elvégzéséhez szükséges
tapasztalattal, szakértelemmel és szakértőkkel,OKJ képzésekre és a minősítő
vizsgák bonyolításához szükséges minden szakmára (kőműves, festő) vonatkozó
hatósági feltételnek megfelel, és a szükséges engedélyekkel, FAT akkreditációval,
továbbá műszaki-technikai háttérrel rendelkezik, illetve a teljesítés során
folyamatosan biztosítja, hogy az ajánlatában megnevezett szakemberek rendelkezésre
álljanak.
3.1.3. Vállalkozó feladatait köteles Megrendelő által az adott feladat végrehajtására előírt
és ajánlatában vállalt alábbi rész és végteljesítési határidőben végrehajtani:
OKJ képzés (Kőműves, hidegburkoló)
2015.02.28.
OKJ képzés (Festő, mázoló,tapétázó)
2015.02.28.
A teljesítés során esetlegesen jelentkező, az ütemezésben nem szereplő feladatokra
vonatkozó teljesítési határidőt Megrendelő igényei alapján a felek a feladat
felmerülésekor kölcsönösen állapítják meg. A teljesítésről a Felek teljesítés-igazoló
jegyzőkönyvet vesznek fel,amely a számlázás alapja.
3.1.4. Vállalkozó feladatait a fenti ütemezés szerint köteles határidőben végrehajtani.
Vállalkozó a teljesítés igazolására az alábbiakat köteles leadni a Megrendelő részére:
- Jelenléti ívek a képzésekről, képzési haladási napló, szakmai jelentések, képzési
tematika, OKJ vizsgalapok.
3.1.5. Vállalkozó a részletes és adott feladathoz kötődő képzési tematikát jóváhagyás
céljából minden esetben köteles előzetesen bemutatni Megrendelő részére. Amennyiben
Felek másként nem állapodnak meg, Megrendelő köteles a kézhezvételtől számított 3
(három) napon belül a tematika elfogadásáról dönteni. Amennyiben Megrendelő a
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benyújtott részletes tematika bármely elemével nem ért egyet, úgy írásban, megfelelő
határidő kitűzésével ennek kijavítását, kiegészítését kérheti Vállalkozótól, pontosan
meghatározva a részletes tematika kiegészítéssel vagy javítással érintett részét.
Vállalkozó a javítást köteles elvégezni a Megrendelő igényei szerint, kivéve, ha az
szakszerűtlen utasításból ered és a szakmai követelményekkel nem összeegyeztethető.
3.1.6. A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi-technikai feltételek biztosítása teljes
mértékben Vállalkozó feladata, ide értve például a munkavégzéshez szükséges megfelelő
helyiségek, eszközök és munkafeltételek biztosítását, valamint minden szükséges
költség viselését.
3.1.7. Vállalkozó köteles Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítására a
figyelmet felhívni, melynek elmaradása esetén a bekövetkezett minden kárért teljes
körű felelősséggel tartozik. A célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást csak akkor
köteles végrehajtani, ha Megrendelő a figyelemfelhívást követően az utasítás
teljesítésére írásban felhívta. Amennyiben Vállalkozó nem így jár el, a bekövetkezett
minden kárért teljes körű felelősséggel tartozik. Vállalkozó a jogszabálysértő utasítás
teljesítését köteles megtagadni, a megtagadás elmaradása esetén bekövetkezett minden
kárért teljes körű felelősséggel tartozik.

3.2. Megrendelő
3.2.1. Megrendelő köteles mindazon tényt, információt vagy dokumentumot megfelelő
időben Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, melyek a jelen szerződés időben történő a
projektelvárásoknak és vállalásnak megfelelő teljesítéséhez szükségesek. Megrendelő
vállalja, hogy a jelen szerződés szerinti, határidőre a szükséges nyilatkozatait megadja és
döntéseivel a teljesítés főbb irányait - lehetőleg írásban - meghatározza.
3.2.2. Megrendelő köteles Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elfogadni, továbbá a
vállalkozási díjat a jelen szerződés 4. számú pontjában foglaltak szerint Vállalkozó
részére megfizetni.

4. Vállalkozói díj, fizetési feltételek
4.1. Vállalkozót jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítéséért mindösszesen az
alábbi vállalkozói díj illeti meg:
Nettó ………..Ft, azaz …………………………..forint, mely a teljesítést követően kerül
megfizetésre. Finanszírozási mód: utófinanszírozás.
4.2. A vállalkozói díjról Vállalkozó Megrendelő írásbeli elfogadását követően
(teljesítésigazolás, melyet a teljesítéstől számított 5 napon belül állít ki a Megrendelő) teljesítésigazolásra jogosult - állíthat ki számlát. A vállalkozói díj tartalmazza a
szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos valamennyi költséget, díjat, valamennyi
szolgáltatás ellenértékét, így Vállalkozó más jogcímen ellenérték felszámítására nem
jogosult, Megrendelő pedig jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban semmilyen más
jogcímen nem teljesít kifizetést Vállalkozónak
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4.3 Az ellenérték kiegyenlítése magyar forintban (HUF), az igazolt teljesítést követően
kiállított számla alapján, a Kbt. 130. §-ban foglaltak szerint banki átutalással történik.
A kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § (1) bekezdésben
foglaltaknak megfelelően kerülhet sor, Vállalkozónak a ……………………….. vezetett
……………………….számú bankszámlájára. A teljesítés napja az a nap, amikor Megrendelő
számlája megterhelésre kerül.

A Vállalkozó a Kbt. 125.§. (4) bekezdés a) pontja értelmében nem fizethet ki, illetve
nem számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,melyek
a Kbt. 56.§.(1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel,és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
A Vállalkozó a Kbt. 125.§. (4) bekezdés b) pontja értelmében a szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§.(5) bekezdés szerinti ügyletekről a
Megrendelőt haladéktalanul értesíteni köteles.

4.4. Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított
számla, vagy az azt alátámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, úgy ez
Vállalkozó késedelmi kamat iránti követelését kizárja.
4.5. Nem Vállalkozónak felróható, vagy nem az ő érdekkörében felmerült okból
bekövetkező megrendelői fizetési késedelem esetén Vállalkozó jogosult Megrendelőnek
a Ptk. 301/A. §. szerinti késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt felszámítani.
Vállalkozó erről külön, írásban értesíti a Megrendelőt.
5. Együttműködési, tájékoztatási kötelezettség
5.1. Feleket jelen szerződés hatálya alatt, különösen a tájékoztatás terén,
együttműködési kötelezettség terheli. Vállalkozó e kötelezettsége keretében köteles
Megrendelővel, illetve Megrendelő nevében eljáró vagy a teljesítésben érintett egyéb
szervezetekkel folyamatosan, a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint
együttműködni.
Megrendelő partnereivel történő együttműködés magában foglalja különösen a
folyamatos információcserét, a szükségszerű tájékoztatást, egyeztetéseket,
konzultációkat, Megrendelő ez irányú kérése hiányában is.
5.2. 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 értesítés
elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel
tartoznak.
5.3. Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon vagy elektronikus úton
elküldött írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind elektronikus
úton küldött üzenet esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél
részére az üzenetet megküldte. Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai
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küldemény esetén feladóvevénnyel, hiba és megszakításmentes adást bizonyító fax
igazoló szelvénnyel, valamint e-mail megküldése esetén olyan iratokkal, melyből
megállapítható, hogy hiba visszajelentés nem történt. Felek ugyanakkor kötelezik
magukat arra, hogy a szerződés teljesítése szempontjából különösen fontos okiratokat
(például pénzügyi elszámolás, bizalmas okiratok, stb.) személyesen, illetve ajánlott vagy
tértivevényes levél útján juttatják el a címzett részére.
5.4. Felek tudomással bírnak arról, hogy a projekt az TÁMOP- 1.4.6-13/1-2013-0013
pályázati konstrukcióban valósul meg, melynek megfelelően Megrendelő speciális
tájékoztatási és projektjelentési kötelezettségek alanya. Vállalkozó köteles az általa
végzett tevékenységek körében biztosítani, hogy Megrendelő ezen kötelezettségeinek
határidőben eleget tudjon tenni és a teljesítés során Vállalkozó a projektre vonatkozó
pályázati előírásokat (különös tekintettel a ROP Általános Útmutatóban és
mellékleteiben előírtak, és a pénzügyi elszámolásokra vonatkozó előírások) betartani.
6. Kapcsolattartás
Jelen szerződésben Felek az alábbi kapcsolattartókat jelölik meg:
6.1 Megrendelő részéről utasítás adására feljogosított személy I. rész esetében:
Név:
Tel:
Fax:
e-mail:
6.2. Vállalkozó részéről
Név:
Tel:
Fax:
e-mail:
6.3. Jelen szerződés alapján ellátandó feladatok körében minden közlés akkor érvényes
és hiteles, ha azt felek a megjelölt kapcsolattartókhoz juttatják el a jelen szerződés 5.3.
pontjában megjelölt módokon.
7. Szerződés szegés és jogkövetkezményei, szavatosság
7.1. Késedelmi kötbér: Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó késedelmének számít,
amennyiben jelen szerződésben foglalt bármely feladatot/részfeladatot a
vállalt/megadott határidőre nem végzi el. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a
határidőt követő naptól kezdődően a késedelem idejére az alábbi kötbér megfizetésére
kötelezett:
Alapja: A késedelmesen teljesített részletes terv(ek)ben feltüntetett nettó díjak
összessége;
Mértéke: nettó ajánlati ár 0.3 % -a, de maximum a nettó szerződése érték 30 %-a.
Késedelem bekövetkeztekor Vállalkozó haladéktalanul, illetve Megrendelő által tűzött
póthatáridőn belül továbbra is köteles a teljesítésre, és a kötbéren felül Megrendelő a
késedelemből eredő kárának a megfizetését is követelheti.
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7.2. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott
feladatait részben vagy egészben nem teljesíti, vagy Vállalkozó a jelen szerződés
teljesítésével késedelembe esik és a teljesítés már nem áll Megrendelő érdekében,
Megrendelő kárátalányként meghiúsulási kötbérre jogosult, azzal, hogy Megrendelő a
kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti.
Alapja: A meghiúsult teljesítéssel érintett képzések ajánlatban feltüntetett nettó díjak
összessége, illetőleg a teljesítés egészének meghiúsulása esetén a hátralékos díjazás,
beleértve a képzési költség összegét;
Mértéke: A kötbéralap (nettó vállalkozási díj) 15 (tizenöt) %-a;
A meghiúsulási kötbér Vállalkozó teljesítési képességének megszűnéséről vagy a
teljesítés megtagadásáról történő Megrendelői tudomásszerzéskor, illetve késedelmes
vagy hibás teljesítést követően az érdekmúlás és elállás Megrendelői közlésekor
esedékes.
7.3. Megrendelő jogosult kötbérkövetelését Vállalkozó követelésével szemben
beszámítani, illetve azt Vállalkozó esedékes számlájából visszatartani.
7.4. Amennyiben Megrendelő a jelen szerződés szerinti jóváhagyással, információ, okirat
rendelkezésre bocsátásával vagy egyébként nyilatkozatának megtételével indokolatlanul
késedelembe esik, úgy a késedelem időtartamával Vállalkozó tekintetében megállapított
teljesítési határidő meghosszabbodik.
7.5. Amennyiben vis maior események bekövetkeztekor Szerződő Felek bármelyike a
jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek nem tud eleget tenni, úgy az esemény
időtartamára szerződéses kötelezettségei alól mentesül, amennyiben azok
bekövetkezéséről a másik Felet időben, jelen szerződés 5.3. pontjában foglalt módon
értesítette. Az értesítési, és az elmulasztásából eredő károk megtérítési kötelezettsége
mindkét felet terheli.
Amennyiben a jelen pontban foglalt körülmények fennállása meghaladja az 2 hónapos
időtartamot, a másik Félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával - további
hátrányos jogkövetkezmény nélkül - a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.
7.6. Vállalkozó szavatossággal tartozik azért, hogy harmadik személynek nincsen olyan
joga, amely Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná. Amennyiben
Vállalkozónak felróhatóan harmadik személy jogos igényérvényesítéssel lép fel a fentiek
vonatkozásában, úgy az ebből Megrendelőt érő károk megtérítésére Vállalkozó
kötelessége.
Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti feladatokat határidőben
elvégzi, továbbá a jelen szerződés teljes időtartama alatt a szerződés szerinti feladatok
elvégzése és Megrendelő támogatása céljából folyamatosan Megrendelő rendelkezésére
áll, s biztosítja a szerződés minőségi teljesítéséhez szükséges szakértelmet,
szakemberforrást és technikai hátteret.
Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági
igények biztosítékaként a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2
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%-át biztosítékként köti ki. Az ajánlattevő választása szerinti biztosítékot a teljesítés
időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.
Az előírt biztosíték a megadott határidőkig az Ajánlattevőként szerződő fél választása (
és ajánlatában megjelölt ) szerint a Kbt. 126.§ (6) a.) bekezdése szerint teljesíthetők.
A jelen szerződésben meghatározott feladatok elvégzésével kapcsolatosan esetlegesen
felmerülő, személyiségi, szerzői, illetve egyéb jogi kérdéseket, így különösen a névhez,
képmáshoz és hangfelvételhez való jogokat és ezek harmadik személy által történő
felhasználására vonatkozó esetleges engedélyek beszerzését illetően Vállalkozó köteles
a tőle elvárható legnagyobb gondossággal előzetesen eljárni, és azokról Megrendelőt
előzetesen tájékoztatni.
Vállalkozó teljes körűen szavatol mind a saját, mind az általa vagy alvállalkozója,
teljesítési segédje által igénybe vett alvállalkozóért és teljesítési segédért. Felek rögzítik,
hogy az alvállalkozó, teljesítési segéd által végzett munkát úgy tekintik, mintha maga
Vállalkozó végezte volna. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozóra vonatkozó előírás
kötelezettjeként az alvállalkozót és a teljesítési segédet is érteni kell.
8. A szerződés módosítása:
Jelen szerződést - a Kbt. 132.§-ban foglalt előírásainak megfelelően, a közbeszerzési
eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával csak írásban (papír alapú dokumentum), Felek aláírásával lehet módosítani. Szóban,
ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést aláíró képviselő személyektől eltérő
beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a szerződés módosítására
nem alkalmas.
9. A szerződés időtartama, megszüntetése:
9.1. Jelen szerződést Felek határozott időre kötik: az aláírás napjától 2015. 03.14.
9.2. Megrendelő jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni,
amennyiben Vállalkozó teljesítése olyan jelentős mértékben hibás, hogy ennek
következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében, továbbá jogosult
akkor is, ha Vállalkozó (alvállalkozója, teljesítési segéde, stb.) a jelen szerződés
teljesítésével összefüggésben jogszabályon vagy jelen szerződésen alapuló
kötelezettségét súlyosan, vagy ismételten megszegte...
9.3. Vállalkozó jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni,
amennyiben Megrendelő a fizetési kötelezettségével 120 napon túli késedelembe esik, és
a teljesítésre Megrendelőt új határidő tűzésével Vállalkozó legalább kétszer írásban
felhívta.
9.4. Megrendelő részéről azonnali hatályú felmondásra ad lehetőséget, ha Vállalkozó
ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul. Ebben az esetben ezen
körülmény bekövetkezéséről Vállalkozót írásbeli értesítési kötelezettség terheli, az
esemény bekövetkezésétől számított 10 munkanapon belül.
9.5. A 9.3. pont kivételével valamennyi esetben Megrendelő meghiúsulási kötbérre
jogosult.
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10. Titoktartás
10.1. Vállalkozó köteles a feladat teljesítése, ellátása során tudomására jutott
valamennyi információt, tényt, adatot üzleti titokként kezelni, és azokat, valamint
Megrendelő, illetve a tevékenységre vonatkozó alapvető fontosságú információkat
megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan tényt, adatot,
információt, amely a feladat teljesítéssel összefüggésben bárkiről, bármiről jutott
tudomására.
10.2. Vállalkozó a fenti kötelezettség megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel
tartoznak.
10.3. Felek a jelen pont szerinti kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást
adni érintett alkalmazottaik, vállalkozóik és alvállalkozóik részére.
11. Alvállalkozó igánybevétele
11.1. Vállalkozó alvállalkozót a Kbt. 128-130.§, -ban foglaltak szerint vehet igénybe.
Köteles az erről szóló szerződésben kikötni, hogy tevékenységének ellenőrzésére
Megrendelő is jogosult.
11.2. Vállalkozó köteles Megrendelőt értesíteni az alvállalkozási szerződés megkötéséről
és annak tartalmáról.
12. Egyéb rendelkezések
12.1. Irányadó jog:
Jelen Szerződésre a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Ptk. és a Kbt. szabályai
az irányadók.
12. 2. Bírósági alávetés:
Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban peren
kívül kötelesek egymás között elrendezni. Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952.
évi III. tv. 41. §-a alapján megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő jogviták
elbírálása kapcsán alávetik magukat – hatáskörtől függően – a miskolci székhelyű
kizárólagos illetékességének.
12.3. Részleges érvénytelenség:
Jelen szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem befolyásolja a szerződés
többi rendelkezésének érvényességét, kivéve, ha a felek az érvénytelen rendelkezés
nélkül a jelen szerződést nem kötötték volna meg. A szerződő felek az érvénytelen
feltételt kötelesek haladéktalanul olyan érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely az
eredeti rendelkezés értelméhez vagy a felek szándékához a lehető legközelebb áll.
12.4. Jogról való lemondás hiánya:
Jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve
érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást,
illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve
a fennmaradó jog érvényesítését.
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12.5. Egyéb nyilatkozatok:
12.5.1. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok, így különösen a
Kbt. és az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény szerinti illetékes ellenőrző
szervezetek (Állami Számvevőszék, Magyar Államkincstár, Európai Számvevőszék,
Európai Bizottság, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Irányító Hatóság, belső ellenőrzési
szervezetek stb.) feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és
az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s
részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással
nem tagadható meg.
12.5.2. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén
Vállalkozó köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni
vizsgálaton jelen lenni, az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek
megfelelő teljesítése érdekében
12.5.3. Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy
érdekkörébe tartozó más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben
foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve
képességére.
12.5.4.Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére képviselőik megfelelő
felhatalmazással rendelkeznek, továbbá részükről a jelen szerződés aláírása nem
eredményezi más egyéb szerződés vagy jognyilatkozat megsértését.
12.5.5. Vállalkozó kijelenti és szavatol továbbá, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett,
törvényesen működő gazdasági társaság, ellene csőd-, felszámolási vagy végelszámolási
eljárás nincs folyamatban.
12.5.7. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a szerződés teljes
tartalma nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül, azt a
Megrendelő a szerződés megkötését követően közzéteszi a honlapján.
12.5.7 Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, ez a
szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti - kivéve, ha a felek ezen
rendelkezés nélkül a szerződést nem kötötték volna meg.
Esetleges ellentmondások,illetve értelmezési kérdések esetén a Szerződést alkotó
dokumentumok erősorrendje a következő ( azaz a sorban megelőző
dokumentum felülírja a sorban hátrébbálló dokumentumot):
(1) Ajánlattételi felhívás;
(2) Ajánlati dokumentáció;
(3); Vállalkozó ajánlata
(4) a jelen Szerződés
12.5.8. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos
jogvitáikat egymással békés, tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni.
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A peren kívüli tárgyalások sikertelensége esetén a szerződő felek alávetik
magukat perértéktől függően az Ózdi Városi Bíróság vagy Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.
12.5.10.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint a Felhívás, a
Dokumentáció és Vállalkozó végleges ajánlatának rendelkezései az irányadóak.
Felek a jelen szerződést - mely … (kilenc) oldalon készült, 5 (öt) példányban, magyar
nyelven, és 12 pontot tartalmaz - elolvasták, azt kölcsönös értelmezés után szabad
elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag – a képviselet szabályainak megtartásával – saját kezűleg
írták alá.
Kelt:

………………………….
Borsodi Tranzit Nonprofit Kft.
Dr. Török Béla ügyvezető
Megrendelő

………………………..
képviselő neve
Vállalkozó
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V. MŰSZAKI LEÍRÁS
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Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0013
„Támpillér – építőipari képzés és tranzitfoglalkoztatás Ózdon”
című projekt
/RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS/
A projekt rövid összefoglalása
A projekt általános célja, hogy Ózdon és térségében az alacsony iskolai végzettséggel
rendelkező, hátrányos helyzetű, munkanélküli emberek építőipari OKJ-s szakmához jussanak,
ezáltal munkába állásukat, munkahelyi és társadalmi beilleszkedésüket elősegítsük, a
foglalkoztatottsági szint emelkedjen Ózdon és térségében.
A projekt földrajzi beavatkozási területe az Ózdi Kistérség, munkaerő-piaci
szempontból az építőipari ágazat igényelte szakmák és az alacsony foglalkoztatási szint
kezelése, az alacsony elhelyezkedési ráta növelése.
A projekt közvetlen célja foglalkoztatással egybekötött építőipari szakmai képzések,
speciális, célorientált tréningek, tanfolyamok lebonyolítása 24 fő projektrésztvevő számára,
akik folyamatos, személyre szabott mentorálásban, munkaerő-piaci szolgáltatásban és
pszicho-szociális tanácsadásban részesülnek a képzésben és munkában maradás elősegítésére,
a projekt eredményeképpen pedig tartósan munkahelyhez jussanak.A program közvetlen
célja, foglalkoztatási jogviszony közben a helyi igényekre és keresletre épülő, kétféle
építőipari szakmában indított, gyakorlatorientált OKJ-s szakma (festő és kőműveshidegburkoló szakmák) megszerzése 24 (2 x 12) fő munkanélküli számára. Kulcsfontosságú a
résztvevők folyamatos mentorálása, psziho-szociális problémáinak megoldása, melynek célja
többek között minden olyan akadályozó tényező elhárítása, amely a képzést, munkába
helyezést és munkában tartást negatívan befolyásolhatja.
A projekt teljes időtartama 19 hónap, mely a célcsoport toborzásával indul. A
toborzás és a programrésztvevők kiválasztása után a projekt negyedik hónapjában
megkezdődnek a felkészítő munkaerő-piaci tréningek, illetve az ismeretfelújító képzés. A
projekt nyolcadik hónapjában elindulnak a foglalkoztatással egybekötött építőipari OKJ-s
képzések (két kurzusban, festő és kőműves, hidegburkoló szakmákban) a projektrésztvevők
számára. A képzések befejezése után a szakmát szerzettek minimum 4 hónapos
foglalkoztatása – melyet helyi építőipari vállalkozások biztosítanak -, azaz a primer, nyílt
munkaerő-piacon való, tartós elhelyezkedésük valósul meg, melyben a programrésztvevők
utógondozása, nyomon követése is megvalósul.
A projekt célcsoportjai, érintettek köre
• akik legfeljebb 8 osztályos végzettséggel rendelkeznek, vagy
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•
•
•
•
•

50. életévüket betöltötték, vagy
pályakezdő fiatalok, vagy
tartós munkanélküliek, vagy
rehabilitációs járadékban részesülnek, vagy
megváltozott munkaképességűek.

Gannt diagram:
hó
Előkészítés

Projekt
előkészítés

Megvalósítás

Tevékenység

Projektindítás,
menedzsment
felállása
Rendezvények
Nyilvánosság
biztosítása
Toborzás,
kiválasztás
Tréningek
Ismeretfelújító
képzés
Képzés
Képzés
Elhelyezés,
foglalkoztatás
Elhelyezés,
foglalkoztatás
Pszichológiai
tanácsadás
Munkaerőközvetítés
Mentorálás,
egyéni
tanácsadás
Utánkövetés

2013/2014
11 12 01

02

03

04

05

06

2014
07 08

09

10

11

12

Tréningek 24 fő részére:

Tréning típusa

Időtartam (óra/nap)

Megvalósulás
tervezett időpontja
(legkésőbb):

Csapatépítő tréning

18 óra (6 óra/nap)

2014. április 28-30.

Reintegráló tréning

24 óra (6 óra/nap)

2014. május 5-8.

Tanulástechnikai
tréning

24 óra (6 óra/nap)

2014. május 12-15.

Kulcsképességfejleszt 24 óra (6 óra/nap)
ő tréning

2014. május 19-22.

Motivációs tréning

2014. május 26-30.

30 óra (6 óra/nap)
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01

02

03

2015
04 05

06

Ismeretfelújító
képzés
24
részére:

Időtartam (óra/nap)

Megvalósulás
tervezett időpontja
(legkésőbb):

120 óra (6 óra/nap)

2014. június 2-27.

fő

TÁMOP 1.4.6-13/1-2013-0013
Képzési terv
Kőműves és hidegburkoló
Kőműves és hidegburkoló - OKJ tanfolyam
Alapadatok
- OKJ-szám: 34 582 08
- Szakmacsoport: Építészet
- Szint: középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épül,
- Betölthető foglalkozás: Betonozó,díszítő kőműves, építményvakoló kőműves,épületfalazó
kőműves, falazó kőműves, karbantartó kőműves, kéményépítő kőműves, vakoló kőműves,
födémgerenda-, tálca- és béléstestelhelyező, gépi vakoló, klinkertégla lerakó, burkoló, díszítő
mozaikos, díszítőmozaik-burkoló, járdakövező, járdaszegély kövező, kőlapburkoló,
térburkoló, hidegfal- és padlóburkoló, hidegburkoló, homlokzatburkoló, járólapozó, burkoló
kőműves, díszburkoló, épületburkoló
Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség
A képzés időtartamát a pályázatban 9 hónapra terveztük (960 órában), 12 fő
részvételével.
A képzés díjának tartalmaznia kell az elméleti és gyakorlati oktatók díját, az elméleti oktatás
terembérleti díjat, tansegédletek díját (jegyzetek, írószerek, könyvek), az OKJ-s és modulzáró
vizsgák díját, a gyakorlati helyszín biztosítását, a felmerülő anyagköltséget a gyakorlati
képzés során (nyersanyagok, gépek).
A Borsodi Tranzit Nonprofit Kft. a foglalkoztatási jogviszony alatt biztosítja:
• A foglalkoztatás során a célcsoport számára a foglalkoztatással egybekötött képzés
során biztosított kis értékű eszközök (pl.: festőkészletek, ecsetek, glettvasak, spaklik,
létrák, kanalak, kalapácsok, vízmértéktékek, szinórok, simítók, stb.) beszerzésének
költsége, mely biztosítja a 24 fő számára a megfelelő eszközökkel való munkavégzést.
•

•
•
•

A foglalkoztatással egybekötött képzés során a célcsoport tagok számára biztosított
munkaruha költségét tartalmazza, a védőeszközökkel együtt. A költség tartalmazza: a
nadrág, zubbony, kabát, bakancs, munkavédelmi sisak, munkavédelmi szemüveg és a
kesztyű árát is, minden résztvevő számára.
A foglalkoztatással egybekötött képzéshez szükséges orvosi egészségügyi
alkalmassági vizsga díját
A foglalkoztatással egybekötött képzésen résztvevők bér- és járulékköltsége
A célcsoportnak a foglalkoztatással egybekötött képzés során a munkába járás
költségét
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TÁMOP 1.4.6-13/1-2013-0013
Képzési terv
Festő,mázoló, tapétázó

Festő, mázoló, tapétázó - OKJ tanfolyam
Alapadatok
- OKJ-szám: 34 582 04
- Szakmacsoport: Építészet
- Szint: középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épül,
- Betölthető foglalkozás: csőradiátor mázoló, építőipari festő, épületfestő, mázoló, faszerkezet
mázoló, szobafestő, tapétázó (falkárpitozó)
Feltételek
- Szükséges iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség
A képzés időtartamát a pályázatban 9 hónapra terveztük (960 órában), 12 fő
részvételével.
A képzés díjának tartalmaznia kell az elméleti és gyakorlati oktatók díját, az elméleti oktatás
terembérleti díjat, tansegédletek díját (jegyzetek, írószerek, könyvek), az OKJ-s és modulzáró
vizsgák díját, a gyakorlati helyszín biztosítását, a felmerülő anyagköltséget a gyakorlati
képzés során (nyersanyagok, gépek).
A Borsodi Tranzit Nonprofit Kft. a foglalkoztatási jogviszony alatt biztosítja:
• A foglalkoztatás során a célcsoport számára a foglalkoztatással egybekötött képzés
során biztosított kis értékű eszközök (pl.: festőkészletek, ecsetek, glettvasak, spaklik,
létrák, kanalak, kalapácsok, vízmértéktékek, szinórok, simítók, stb.) beszerzésének
költsége, mely biztosítja a 24 fő számára a megfelelő eszközökkel való munkavégzést.
• A foglalkoztatással egybekötött képzés során a célcsoport tagok számára biztosított
munkaruha költségét tartalmazza, a védőeszközökkel együtt. A költség tartalmazza: a
nadrág, zubbony, kabát, bakancs, munkavédelmi sisak, munkavédelmi szemüveg és a
kesztyű árát is, minden résztvevő számára.
• A foglalkoztatással egybekötött képzéshez szükséges orvosi egészségügyi
alkalmassági vizsga díját
• A foglalkoztatással egybekötött képzésen résztvevők bér- és járulékköltsége
• A célcsoportnak a foglalkoztatással egybekötött képzés során a munkába járás
költségét

Festő, mázoló, tapétázó OKJ-s képzés, és vizsgáztatás
2011. évi CLXXXVII. törvény és a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet szabályozott Festő,
mázoló, tapétázó OKJ-s képzés és vizsgáztatás lebonyolítása.
OKJ szám: 34 582 04
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Szakmacsoport: Építőipar
Ajánlattevő a képzéseket és a vizsgáztatást köteles Ózdon az alábbi helyszíneken teljesítenie:
Elméleti oktatás: Ózd belterületén, 12 fős csoport oktatására alkalmas helyszínen kell
lebonyolítani.
Gyakorlati képzés helyszíne: a képzést lebonyolító szervezet vállalja, hogy a gyakorlati
képzést a képzést sikeresen elvégzettek továbbfoglalkoztatását vállaló építőipari cégeknél
(Archinvest 97 Kft. 3600 Ózd, Munkás út 11/A és a Hódos Épker Kft. 3600 Ózd, Sárli telep)
bonyolítja le. A gyakorlati képzések vezetésével a fenti társaság szakembereit kell megbízni.
Amennyiben a gyakorlati képzést biztosító szervezet indokoltnak tartja, úgy a gyakorlati
képzés külső helyszínen is megvalósulhat, ebben az esetben a gyakorlati képzést biztosító
viseli annak utazási költségeit.
A képzésben résztvevők száma 12 fő.
A képzésről tematika készítése kötelező.
Az elméleti képzéseket napi 6 órás, a gyakorlati képzéseket heti 30 órás intervallumban
kérjük lebonyolítani.
Az ajánlattevővel szembeni szakmai feltételek:
•
•
•

A képzés teljes időtartamára érvényes Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által
igazolt intézmény-akkreditációval, vagy felnőttképzési engedéllyel kell rendelkeznie,
A felnőttképző intézménynek a Munkaügyi Központ által az adott képzésre kiadott
regisztrációval kell rendelkeznie,
Rendelkezzen az adott szakmára érvényes vizsgáztatási engedéllyel, vagy vállalja a
vizsgáztatás lebonyolítását és annak minden költségét.

Kőműves- hidegburkoló OKJ-s képzés, és vizsgáztatás
2011. évi CLXXXVII. törvény és a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet szabályozott
Kőműves, hidegburkoló OKJ-s képzés és vizsgáztatás lebonyolítása.
OKJ szám: 34 582 08
Szakmacsoport: Építőipar
Ajánlattevő a képzéseket és a vizsgáztatást köteles Ózdon az alábbi helyszíneken teljesítenie:
Elméleti oktatás: Ózd belterületén, 12 fős csoport oktatására alkalmas helyszínen kell
lebonyolítani.
Gyakorlati képzés helyszíne: a képzést lebonyolító szervezet vállalja, hogy a gyakorlati
képzést a képzést sikeresen elvégzettek továbbfoglalkoztatását vállaló építőipari cégeknél
(Archinvest 97 Kft. 3600 Ózd, Munkás út 11/A és a Hódos Épker Kft. 3600 Ózd, Sárli telep)
bonyolítja le. A gyakorlati képzések vezetésével a fenti társaság szakembereit kell megbízni.
Amennyiben a gyakorlati képzést biztosító szervezet indokoltnak tartja, úgy a gyakorlati
képzés külső helyszínen is megvalósulhat, ebben az esetben a gyakorlati képzést biztosító
viseli annak utazási költségeit.
A képzésben résztvevők száma 12 fő.
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A képzésről tematika készítése kötelező.
Az elméleti képzéseket napi 6 órás, a gyakorlati képzéseket heti 30 órás intervallumban
kérjük lebonyolítani.
Az ajánlattevővel szembeni szakmai feltételek:
•
•
•

A képzés teljes időtartamára érvényes Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által
igazolt intézmény-akkreditációval, vagy felnőttképzési engedéllyel kell rendelkeznie,
A felnőttképző intézménynek a Munkaügyi Központ által az adott képzésre kiadott
regisztrációval kell rendelkeznie,
Rendelkezzen az adott szakmára érvényes vizsgáztatási engedéllyel, vagy vállalja a
vizsgáztatás lebonyolítását és annak minden költségét.

Tréningek és ismeretfelújító képzés:
Ajánlattevő a képzéseket köteles Ózdon az alábbi helyszíneken teljesítenie:
Elméleti oktatás: 3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3. sz. alatt kell lebonyolítani.
A képzésben résztvevők száma 24 fő tréningenként.
A képzésről tematika készítése kötelező.
Az elméleti képzéseket napi 6 órás intervallumban kérjük lebonyolítani.
Az ajánlattevővel szembeni szakmai feltételek:
•
•

A képzés teljes időtartamára érvényes Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által
igazolt intézmény-akkreditációval, vagy felnőttképzési engedéllyel kell rendelkeznie,
A felnőttképző intézménynek a Munkaügyi Központ által az adott képzésre kiadott
regisztrációval kell rendelkeznie,
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