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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 
I. szakasz: AJÁNLATKÉRŐ 

 
I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME 
 
Hivatalos név:   Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
Nemzeti azonosítószám:        AK 16772 
Cégjegyzék száma:                 05-09-017581        
Postai cím:   3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3.  
Képviseli:    Dr. Török Béla ügyvezető 
Kapcsolattartó:  Kovács Attila projektvezető 
NUTS-kód:                            HU311 
Ország:                                  Magyarország 
Telefon:   +36 48-570 139 
E-mail:    tranzit@borsoditranzit.hu 
Internet címe:   www.borsoditranzit.hu 
 

I.3) Kommunikáció 
AZ AJÁNLATKÉRŐ KÉPVISELETÉBEN ELJÁRÓ SZERVEZET, AHONNAN TOVÁBBI 
INFORMÁCIÓ SZEREZHETŐ BE 
 
Hivatalos név:  Likvid Profit Kft.   
Székhely:  3600 Ózd,Mekcsey I. út 15.  
Iroda:               3600 Ózd, József A. út 31.  
Címzett:           Kovács Attila ügyvezető        
Telefon:  +36 48/476 138 illetve +36 30/9555 088  
Telefax:  +36 48/476 138   
E-mail:  atinveszt@atinveszt.t-online.hu 
Internet címe:  www.atinveszt.hu 
   

I.4) 14/2016. MvM RENDELET ALAPJÁN REGISZTRÁLT FELELŐS 
AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ  
Hivatalos név:  Boronkayné Görzsöny Éva   
Székhely:  3535. Miskolc, Hóvirág utca 2.   
Lajstromszáma: 00516  
Telefon:  +36 30 9350 114  
Telefax:  +36 46 412 411  
E-mail:  goreva@me.com 
 
A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 113.§.(2) bekezdése alapján köteles legalább három – a Közbeszerzési 
Hatóság felé előzetesen megjelölt – gazdasági szereplőnek megküldeni az eljárást megindító 
felhívást,valamint rajtuk kívül mindazoknak a gazdasági szereplőknek is,akik az 
ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket az Összefoglaló Tájékoztatóban megjelölt 
határidőig (2018.02.09. 17:00 óra) jelezték. 
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Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi felhívással egyidejűleg, 
elektronikus úton, térítésmentesen küldi meg az ajánlattevők részére, egyúttal ajánlatkérő a 
közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők részére elektronikus úton korlátlanul és 
teljes körűen, térítésmentesen is hozzáférhetővé teszi a www.borsoditranzit.hu honlapon.  
A hozzáféréshez jelszó nem szükséges. 
 
Ajánlatkérő az eljárásban az alábbi közbeszerzési dokumentumokat bocsátja az ajánlattevők 
rendelkezésére: 
- az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról  
  szóló tájékoztatást,közbeszerzési dokumentumot. 
- az ajánlat részeként benyújtandó igazolások,nyilatkozatok jegyzéke. 
- ajánlott igazolás- és nyilatkozat minták. 
- műszaki leírás 
- szerződéstervezet(ek) 
 
A közbeszerzési dokumentumok másra nem ruházhatóak át. 
 
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 115. §.(4) bekezdésében foglaltakra. 
 
I.4) Az ajánlatkérő típusa 
Egyéb szervezet: Társas vállalkozás (KKV)  
Ajánlatkérő szervezet a Kbt. 5.§.(1) bekezdés e) pont alapján 

Ajánlatkérő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§.(1) bekezdés 7.) 
pontja alapján szerződő hatóságnak minősül. 

 
I.5) Fő tevékenység 
7810 ’08 Munkaközvetítés 
 
ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS 
Az összefoglaló tájékoztató Közbeszerzési Hatóság részére történő megküldésének napja: 2018.02.02. 
Az érdeklődés jelzésének végső határideje: 2018.02.09. 17:00 óra. 
 

II. szakasz: Tárgy 
A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE 
 
II.1.1) Elnevezés:  
Tréningek,ismeretfelújító képzések és OKJ tanfolyamok lebonyolítására irányuló szolgáltatás 
megrendelése (GINOP-5.1.4-17-2017-00001) 
 
II.1.2) FŐ CPV-kód(ok):   80400000-8  Felnőtt és egyéb oktatási szolgáltatások  
                                                                                           
Kiegészítő CPV-kódok:  80421000-1 Szakképzési szolgáltatások 
     
II.1.3) A szerződés típusa 
Vállalkozási szerződés  
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II.1.4) Rövid meghatározás:  
Tréningek,ismeretfelújító képzések és OKJ tanfolyamok (Szociális gondozó és ápoló, 
valamint eladó ) lebonyolítására irányuló szolgáltatás megrendelése (GINOP-5.1.4-17-2017-
00001) 
 
 

II.1.6) Részekre vonatkozó információk 
A beszerzés részekből áll: igen 
    1. rész: Tréningek,képzés lebonyolítása 

    2. rész: Szociális gondozó és ápoló OKJ tanfolyam lebonyolítása 
 
    3. rész: Eladó OKJ tanfolyam lebonyolítása 
 

II.2) Meghatározás  
4 db tréning,1 db képzés és  2 db OKJ tanfolyam lebonyolítása vállalkozási szerződés alapján 
az ajánlattételi felhívásban és a műszaki dokumentációban részletezettek szerint. 
Vállalkozási szerződés, amely a Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.  
Széchenyi 2020 program keretében benyújtott GINOP -5.1.4-17-2017-00001 „Asztraia – 
tartós elhelyezkedés segítése tranzitfoglalkoztatással az ózdi kistérségben” elnevezésű nyertes 
pályázata alapján biztosított támogatással a projekt megvalósításához szükséges 
szolgáltatások (tréningek,képzések, OKJ tanfolyamok)  beszerzésére  irányul 
 
II.2.1) Elnevezés:  

1. rész:  Tréningek,képzés lebonyolítása 

FŐ CPV-kód(ok): 80400000-8  Felnőtt és egyéb oktatási szolgáltatások  
 
Tréningek (csoportos foglalkozások) 24 fő részére: 

Tréning típusa 
 

Időtartam (óra/nap) Megvalósulás tervezett 
időpontja (legkésőbb): 

1.Pályaorientációs tréning 18 óra (6 óra/nap)  2018. 04.06.. 
2.Álláskeresési tréning 18 óra (6 óra/nap) 2019.04.10. 
3. Reintegráló tréning 6 óra (6 óra/nap) 2019.04.10. 
4. Munkavállalói kulcsképességfejlesztő    
    tréning 

24 óra (6 óra/nap) 2019.04.10. 

   
 

Ismeretfelújító képzés 24 fő részére 
Képzés típusa Időtartam (óra/nap) Megvalósulás tervezett 

időpontja (legkésőbb)  
Ismeretfelújító képzés 24 fő 
részére 

120 óra (6 óra/nap) 2018.04.16. 
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A pályaorientációs tréning és az ismeretfelújító képzés az OKJ képzéseket megelőzően 
2018.04.06-ig, az álláskeresési, a reintegráló, és a munkavállalói kulcsképesség-fejlesztő 
trénig az OKJ képzéseket követően kerül lebonyolításra, várhatóan 2019.04. hó elején.    
 
Ajánlattevő a tréningeket és a képzést köteles Ózdon az alábbi helyszíneken teljesítenie: 
3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3. (Inkubátorház helyiségei) 

Az ajánlattevővel szembeni szakmai feltételek: 
- A képzés teljes időtartamára érvényes 2013.évi LXXXVII. Törvényben és a 393/2013. 
(XI.12.) Kormány Rendeletben szabályozott felnőttképzési engedéllyel kell rendelkeznie. 
 
A tréningekre vonatkozó szakmai elvárásokat, ismertetőt az ajánlattételi felhívás 
műszaki dokumentációja tartalmazza. 
 
 
2. rész:  Szociális gondozó és ápoló OKJ tanfolyam lebonyolítása 
 
FŐ CPV-kód(ok):  80400000-8  Felnőtt és egyéb oktatási szolgáltatások  
                                                                                           
Kiegészítő CPV-kódok:  80421000-1 Szakképzési szolgáltatások 
 
 
Szociális gondozó és ápoló  - OKJ tanfolyam 
 
2011. évi CLXXXVII. törvény és a  2013.évi LXXVII. törvény (a felnőttképzésről ) által 
szabályozott  szociális gondozó és ápoló OKJ-s képzés és vizsgáztatás lebonyolítása.  
OKJ szám: 3476201 
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások 
 

Ajánlattevő a képzéseket és a vizsgáztatást köteles Ózdon az alábbi helyszíneken teljesítenie: 
Elméleti oktatás: 3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3. (Inkubátorház helyiségei) 

Gyakorlati képzés helyszíne: az ózdi kistérség intézményei, vállalkozásai.  
A képzést lebonyolító szervezet feladata a gyakorlati képzések helyszínjeinek kiválasztása, a 
gyakorlati képzésnek helyet adó intézményekkel,vállalkozásokkal való megállapodás és a 
gyakorlati képzés lebonyolítása,felügyelete. 

Amennyiben a gyakorlati képzést biztosító szervezet indokoltnak tartja, úgy a gyakorlati 
képzés  Ózd belterületén kívül eső külső helyszínen is megvalósulhat, ebben az esetben a 
gyakorlati képzést biztosító viseli annak utazási költségeit. 
A képzésben résztvevők száma 12 fő. 

Ajánlattevő feladata a képzési program összeállítása és a képzésről tematika készítése. 
  

Az elméleti képzéseket napi 8 órás, a gyakorlati képzéseket heti 40 órás intervallumban 
kérjük lebonyolítani.  

Az ajánlattevővel szembeni szakmai feltételek: 

 A képzés teljes időtartamára érvényes 2013.évi LXXXVII. Törvényben és a 393/2013. 
(XI.12.) Kormány Rendeletben szabályozott felnőttképzési engedéllyel kell 
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rendelkeznie Szociális ápoló és gondozó (OKJ szám: 3476201) szakmai képzésre 
vonatkozóan. 

 Rendelkezzen a Szociális ápoló és gondozó szakmára érvényes 111/2010. (IV.) 
Kormány Rendeletben szabályozott vizsgáztatási engedéllyel, és vállalja a vizsgáztatás 
jogszerű, teljes körű lebonyolítását és annak minden költségét. 

 
A képzés időtartamát a pályázatban 12 hónapra terveztük (1350 órában), 12 fő 
részvételével, melynek 60 %-a elméleti képzés, 40 %-a gyakorlati képzés. 
 

OKJ képzés meghatározása 
 

Időtartam (óra/nap) Megvalósulás tervezett 
időpontja (legkésőbb): 

1.Szociális gondozó és ápoló elméleti képzés 810 óra (8 óra/nap) 2019. március 31. 
2.Szociális gondozó és ápoló gyakorlati képzés 540 óra (8 óra/nap) 2019. március 31. 
 
 
3. rész:  Eladó OKJ tanfolyam lebonyolítása 
 
FŐ CPV-kód(ok):  80400000-8  Felnőtt és egyéb oktatási szolgáltatások  
                                                                                           
Kiegészítő CPV-kódok:  80421000-1 Szakképzési szolgáltatások 
 
Eladó - OKJ tanfolyam 
 
2011. évi CLXXXVII. Törvény, a 2013.évi LXXVII. törvény (a felnőttképzésről )  és a 
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet által szabályozott eladó OKJ-s képzés és vizsgáztatás 
lebonyolítása.  
OKJ szám: 3434101 
Szakmacsoport: Kereskedelem,- marketing,üzleti adminisztráció 
 
Ajánlattevő a képzéseket és a vizsgáztatást köteles Ózdon az alábbi helyszíneken teljesítenie: 
Elméleti oktatás: 3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3. (Inkubátorház helyiségei) 

Gyakorlati képzés helyszíne: az ózdi kistérség intézményei, vállalkozásai.  
A képzést lebonyolító szervezet feladata a gyakorlati képzések helyszínjeinek kiválasztása, a 
gyakorlati képzésnek helyet adó intézményekkel,vállalkozásokkal való megállapodás és a 
gyakorlati képzés lebonyolítása,felügyelete. 

Amennyiben a gyakorlati képzést biztosító szervezet indokoltnak tartja, úgy a gyakorlati 
képzés  Ózd belterületén kívül eső külső helyszínen is megvalósulhat, ebben az esetben a 
gyakorlati képzést biztosító viseli annak utazási költségeit. 
A képzésben résztvevők száma 12 fő. 

Ajánlattevő feladata a képzési program összeállítása és a képzésről tematika készítése.  
Az elméleti képzéseket napi 8 órás, a gyakorlati képzéseket heti 40 órás intervallumban 
kérjük lebonyolítani.  
 
Az ajánlattevővel szembeni szakmai feltételek: 

- A képzés teljes időtartamára érvényes 2013.évi LXXXVII. Törvényben és a 393/2013. 
(XI.12.) Kormány rendeletben szabályozott  
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      felnőttképzési engedéllyel kell rendelkeznie Eladó (OKJ szám: 3434101) szakmai  
      képzésre vonatkozóan. 
 
-     Rendelkezzen az Eladó szakmára érvényes 111/2010. (IV.) Kormány Rendeletben   
      szabályozott vizsgáztatási engedéllyel, és vállalja a vizsgáztatás jogszerű, teljes körű  
      lebonyolítását és annak minden költségét. 
 

A képzés időtartamát a pályázatban 10 hónapra terveztük (850 órában), 12 fő 
részvételével, melynek 30 %-a elméleti képzés, 70 %-a gyakorlati képzés. 
 

OKJ képzés meghatározása 
 

Időtartam (óra/nap) Megvalósulás tervezett 
időpontja (legkésőbb): 

1. Eladó elméleti képzés 255 óra (8 óra/nap) 2019.03.31. 
2. Eladó gyakorlati képzés 595 óra (8 óra/nap) 2019.03.31. 
 
 
Az ajánlattételhez szükséges műszaki jellemzők: 
A közbeszerzés tárgyának pontos leírását a műszaki dokumentáció tartalmazza.  
 

II.2.3) A teljesítés helye: 
NUTS-kód:  HU 311  
A teljesítés fő helyszíne: 3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3. és Ózd közigazgatási területe. 
 
Valamennyi közbeszerzési rész tekintetében érvényes előírás,hogy 

- az ajánlati árnak tartalmaznia kell az elméleti és gyakorlati képzés és vizsgáztatás 
teljes költségét. 

 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:  
Az előzőekben és a műszaki dokumentációban részletezett különféle tréningek (csoportos 
foglalkozások), képzések és OKJ tanfolyamok (Szociális gondozó és ápoló, valamint eladó) 
lebonyolítására irányuló szolgáltatás megrendelése. 

A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3)-(5) bekezdésében foglaltak alapján a 
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott 
gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, 
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási 
folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést 
is érteni kell. 

Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Az 
egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely 
megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely 
független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki 
dokumentáció. 

Az adott Ajánlati  elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek 
teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell 
szolgálnia, amely az állításait alátámasztja. 
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Ajánlattevőnek garantálnia kell,hogy a tréningek,képzések, OKJ tanfolyamok időtartama 
munkanapokon 8 és 16 óra közötti időpontokra esik. 
 

II.2.5) Értékelési szempontok, súlyszámok 
Az alábbiakban megadott szempontok 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár értékelési szempontja szerint [Kbt. 76. § (2) 
bekezdés a) pont] értékeli. 
 

II.2.7) A szerződés időtartama: 
A szerződés mindkét fél általi aláírásának napjával lép hatályba, teljesítési határideje 
részenként az alábbi:  

    1. rész: Tréningek,képzés lebonyolítása (szerződéskötést követő 30 nap, illetve   
                 2019.03.31) 

    2. rész: Szociális gondozó és ápoló OKJ tanfolyam lebonyolítása:   2019.03.31. 
    
     3. rész: Eladó OKJ tanfolyam lebonyolítása:   2019.03.31. 
 
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 
Ajánlatkérő más változatot nem fogad el. 

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 
Ajánlatkérő más opciót nem fogad el. 

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal  
kapcsolatos. A támogatási szerződés és a projekt azonosító száma: GINOP-5.1.4.-17-2017-
00001.  A támogatási szerződés megkötésre került. 

  

III.1) Részvételi feltételek 
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység 
végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó 
előírásokat is 
A kizáró okok felsorolása:  
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) 
bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, különös tekintettel a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pontjára.  
 
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 
Hivatkozással a Kbt. 114. § (1) bekezdésére, Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 17. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok 
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és 
a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 
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Az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá 
eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet 
nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn 
nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által tett nyilatkozatoknak a felhívás megküldése 
napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. 
 

Az ajánlatkérő a Kbt. 74.§ (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, 
részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, 
aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve részéről a kizáró ok az eljárás során következett 
be. 

 

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
P.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján Ajánlattevőnek 
(közös ajánlattétel esetén ajánlattevőknek) csatolnia kell valamennyi számlavezető 
pénzintézet valamennyi számlájáról, az ajánlattételi határidő lejártától számított 90 napnál 
nem régebbi nyilatkozatot, az alábbi tartalommal: 
 
1. pénzforgalmi számla száma, 
2. mióta vezeti az ajánlattevő számláját, 
3. volt-e 15 napot meghaladó sorban álló tétel az ajánlattevő számláján az ajánlattételi 
felhívás megküldését megelőző 12 hónapban. 
 
A cégkivonatban szereplő összes pénzintézet összes fennálló számlájáról kell igazolást 
benyújtani. 
 
Az alkalmasság minimum követelménye(i) valamennyi részre vonatkozóan: 
 
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén ajánlattevők, ha a pénzügyi 
intézménytől származó nyilatkozatok szerint bármelyik bankszámláján a felhívás megküldését  
megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás fordult elő. 
 
 
P.2. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő 
nyilatkozata a felhívás megküldését megelőző utolsó három, mérleg fordulónappal lezárt 
üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevételéről, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alapján - ha az ajánlattevő a P.1. 
szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében 
a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt 
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek 
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági 
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles 
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az 
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árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal 
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság 
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 
 
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági minimum követelménynek a közös 
Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek (P.1) amelyek 
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes 
megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. 
 
Ajánlatkérő a 321/2015 kormányrendelet 2.§ (5) bekezdése alapján elfogadja az alkalmassági 
követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. 
 
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az Ajánlattevő a 
gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak 
szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás 
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.  
 
Ajánlattevő és - amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelmény vonatkozásában más 
szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni - a kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására köteles az 
ajánlattételi felhívásban az adott alkalmassági követelmény vonatkozásában előírt igazolások 
benyújtására. 
 
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági 
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel 
az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.  
 
Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19.§.(5) bekezdésében foglaltakra tekintettel a 
teljes árbevétel tekintetében nem határoz meg alkalmassági követelményt,kizárólag a 
közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételre vonatkozóan. 
 
Az alkalmasság minimum követelménye(i) részenként az alábbi:  
 
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha: 
 
P.2. A felhívás megküldését megelőző utolsó három, mérleg fordulónappal lezárt üzleti év 
vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevétele nem éri el összesen részenként az alábbi értékeket: 
 
1.részajánlat (Tréningek,képzés) esetén:  
Alkalmatlan az Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból,ha nem rendelkezik a felhívás 
megküldését megelőző három, mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben Tréningek és 
képzések lebonyolításából származó minimum nettó 1.200.000 Ft árbevétellel.  

 
2.részajánlat ( Szociális gondozó és ápoló OKJ tanfolyam lebonyolítása ) esetén:  
Alkalmatlan az Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból,ha nem rendelkezik a felhívás 
megküldését megelőző három, mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben OKJ tanfolyamok 
lebonyolításából származó minimum nettó 6.500.000 Ft árbevétellel. 
 
3.részajánlat ( Eladó OKJ tanfolyam lebonyolítása ) esetén:  
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Alkalmatlan az Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból,ha nem rendelkezik a felhívás 
megküldését megelőző három, mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben OKJ tanfolyamok 
lebonyolításából származó minimum nettó 5.200.000 Ft árbevétellel. 
 
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, 
illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen 
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre (P/1.), elegendő, ha a közös 
ajánlattevők egyike teljes mértékben megfelel.  
 
Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az 
előírt alkalmassági követelménynek. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20.§ (2) bek. 
szerint]. 
 
A nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő  Kbt. 69 §. szerinti felhívására köteles benyújtani az 
előírt igazolásokat,alkalmassági kritériumokat igazoló dokumentumokat. 
 

 
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:  
Az ajánlattevőnek csatolnia kell: 

M.1. 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) a.) pontja alapján ajánlattevő műszaki, 
illetőleg szakmai alkalmassága igazolására csatolni kell az eljárást megindító felhívás 
megküldésétől visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb,a közbeszerzés 
tárgyára vonatkozó ( Az 1-es részajánlat esetében: tréningek,képzések lebonyolítására , a ,2-
es részajánlat esetén: szociális gondozó és ápoló OKJ képzés lebonyolítására vonatkozóan. A 
3-as részajánlat esetén: eladó OKJ képzés lebonyolítására vonatkozóan. ) szolgáltatásainak 
ismertetését, az 1. részajánlat esetén a szerződés volumenének. A 2. és 3. részajánlat esetén a 
szerződés ellenértékének  feltüntetésével. 

 A referenciákat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23.§ -a szerint, vagy – amennyiben a 
szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti szervezet, 
illetve nem magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül – az ajánlattevő, illetve 
az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő 
másik fél által adott, igazolással lehet igazolni. 

Azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - 
bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a 
minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, 
illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által 
benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető 
szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1) 
bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett. (Kbt. 24.§ (1)) 

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet IV fejezetének 
megfelelően, egyszerű nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel 
az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek.  
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Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy 
személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65. § (7) és (11) 
bekezdésében foglaltak irányadók. Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők közül elegendő 
csak annak benyújtani a vonatkozó igazolást, amely az adott alkalmassági feltételt igazolja. 
 
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági 
követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel 
az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.  

Az alkalmasság minimum követelménye(i):  

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől 
visszafelé számított három évben (36 hónap) összesen legalább egy olyan szerződéssel 
(referenciával) a részajánlatok tekintetében, amelynek 1. részajánlat esetén a volumene , 
a 2. és 3. részajánlat esetén az ellenszolgáltatás értéke nem éri el az alábbi értéket: 

1.részajánlat (  Tréningek és képzés) esetén:  
Alkalmatlan az Ajánlattevő műszaki,illetve szakmai szempontból,ha nem rendelkezik a 
felhívás megküldését megelőző három üzleti évben Tréningek és képzések lebonyolításából 
származó legalább 1 db szerződésszerűen teljesített referenciával.  
 
2.részajánlat ( Szociális gondozó és ápoló OKJ képzés esetén) esetén:  
Alkalmatlan az Ajánlattevő műszaki,illetve szakmai szempontból,ha nem rendelkezik a 
felhívás megküldését megelőző három üzleti évben szociális gondozó és ápoló OKJ 
képzésből származó legalább 1 db szerződésszerűen teljesített referenciával,melynek 
ellenszolgáltatása nem érte el a nettó 5.000.000 Ft-ot. 
 
3.részajánlat ( Eladó OKJ képzés esetén) esetén:  
Alkalmatlan az Ajánlattevő műszaki,illetve szakmai szempontból,ha nem rendelkezik a 
felhívás megküldését megelőző három üzleti évben eladó OKJ képzésből származó legalább 
1 db szerződésszerűen teljesített referenciával,melynek ellenszolgáltatása nem érte el a nettó 
3.000.000 Ft-ot. 

Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 65. § (6)–(7) 
bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet. 

Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az 
előírt alkalmassági követelménynek. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25.§ (2) bekezdés 
szerint]. 
A nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő  Kbt. 69 §. szerinti felhívására köteles benyújtani az 
előírt igazolásokat,alkalmassági kritériumokat igazoló dokumentumokat. 
 
 
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 
 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint nem fenntartott. 
 
III.1.6) A szerződés biztosítékai: 
 
1. Késedelmi kötbér: amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen 
teljesít, késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel 
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érintett naptári napokra vonatkozóan a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 0,1 %-a, de 
maximum 15 naptári napi kötbér mérték. A 15 napot meghaladó késedelem esetén Vevő 
jogosult a szerződéstől elállni és a szerződés teljesítésének elmaradásával összefüggésben 
felmerült igényeit a teljesítési biztosítékból kielégíteni. 
 
2. Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos 
igények biztosítékaként a Kbt. 134.§ (2) bekezdése szerint nettó Ajánlattételi ár, áfa nélkül 
számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot köt ki. A 
teljesítési biztosíték az ajánlattevő választása szerint, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában 
megjelölt biztosítéki formák valamelyikében teljesíthető. A teljesítési biztosítékot nyertes 
ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésétől kezdődően a szerződéshatályának 
időtartama alatt fenn kell tartani.  Ajánlattevőknek az ajánlatukban nyilatkozniuk kell a 
teljesítési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 134. § (5) 
bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése elmaradásának tekinti, 
amennyiben nyertes ajánlattevő nem az ajánlatában megajánlott és az ajánlatkérő által előírt 
műszaki paramétereknek megfelelő terméket szállít. 
 
 
3. Hibás teljesítési kötbér: amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős, a szerződésben 
rögzített valamilyen feladatát nem a szerződésben meghatározottaknak megfelelően teljesíti, 
hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a szerződés szerinti nettó 
ellenszolgáltatás 0,1 %-a naptári napokra, maximum a kötbér vetítési alap 2 %-a. 
 
Ajánlatkérő a szerződést megerősítő mellékkötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket a 
jelen közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben részletezi. 
 
A kötbérre vonatkozó további rendelkezések: 
Több kötbér egyidejű használata esetén a fennálló kötbérigény kumulált összege nem 
haladhatja meg a jelen szerződésben rögzített,az anyagok szállítására vonatkozó nettó teljes 
ellenérték  összegének 30 %-át. 
 
Ajánlatkérő a kötendő szerződés vonatkozásában kizárja a Ptk.6:187.§ (2) bekezdés 
alkalmazását. 

 
          Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a  
          kifizetés feltétele a 2017.évi CL törvény 260. §-ban foglaltak teljesülése. Amennyiben     
          Ajánlattevő nem szerepel a NAV köztartozásmentes adatbázisában,úgy köteles 30 napnál  
          nem régebbi nemleges – az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet  
          szerinti -  adóigazolást benyújtani a számla beadásával egyidőben.  

 
 
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezésekre: 
Fizetési feltételek:  
 
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. A beszerzés 
Európai Unióból származó forrásból kerül finanszírozásra, a támogatási szerződés 
2017.11.17-én megkötésre került,a projekt azonosító száma: GINOP-5.1.4.-17-2017-00001. 
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A Kbt. 135.§ (1)-(6) bekezdései, a 2017.évi CL törvény 260. §-ban  és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdései az irányadóak. 
 
Ajánlatkérő a leszállításra kerülő termék ellenértékét az Ajánlati dokumentációban rögzített 
feltételekkel, a számla kézhezvételének napját követően 30 napos fizetési határidővel, 
átutalással egyenlíti ki. 
 
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint.  
 
Ajánlatkérő előleget nem fizet,  
 
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155 § (1) és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatok és 
behajtási költségátalány érvényes. 
 
A számlázás a teljesítést követően a Ptk. 6:42.§ - 6:46.§-a  alapján történik, A Kbt. 135.§ (1)-
(3) bekezdése szerint. 
 
Az ÁFA tartalmára vonatkozóan a felek a mindenkori adójogszabályok szerint járnak el. 
 
A Nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik Ajánlatkérő és a Nemzetgazdasági 
Minisztérium (mint támogató) között GINOP -5.1.4-17-2017-00001 számú támogatási 
szerződés tekintetében ajánlatkérő valamennyi visszafizetési kötelezettsége vonatkozásában, 
amennyiben az a nyertes ajánlattevőnek felróható bármely okból következik be. 
 
A részletes finanszírozási feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. 
 
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

 

Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozásának lehetőségét. 
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ  
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét 
és szakképzettségét. 
 
IV. szakasz: Eljárás 
IV.1.1) Az eljárás fajtája 
A közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII törvény Harmadik részének (Uniós értékhatár 

alatti eljárás)  XVII. Fejezete szerinti Nyílt eljárás a Kbt. 113.§.(1) bekezdés szerint. 

 

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: Nem 
 

IV.2) Adminisztratív információk 
IV.2.2) Ajánlatok  benyújtásának határideje, címe: 
Dátum:    2018.03.09.  
Időpont:  11:00 óra 
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Hely: Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit  Kft.  

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

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések 
benyújthatók: 
Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar (HU).  

Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik,kommunikáció semmilyen más 
nyelven nem fogadható el. 

IV.2.5) Az Ajánlattételi kötöttség minimális időtartama 
Ajánlatkérő jelzi,hogy jelen eljárásban az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez,az ajánlattevő pedig az 
ajánlatához kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama a Kbt. 100.§.(4) bekezdés alapján 
30 nap.   
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 
Dátum:    2018. 03.09. 
Időpont:  11:00 óra 

Hely: Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit  Kft.  
          (3600 Ózd, Jászi Oszkár út 3. IV. emelet 407..iroda)   

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében 
meghatározottak szerint.  

V. szakasz: A Kbt. 75.§.(2) bekezdés e) pontjának alkalmazása: 
Ajánlatkérő a Kbt. 75.§.(2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza jelen eljárásban. 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 
VI.3) További információk:  
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés:  
Jelen eljárás nem feltételes közbeszerzés. 
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné 
nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli 
esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. 
 

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték: 
  
Ajánlatkérő az érvényes ajánlattétel feltételeként Ajánlattételi biztosíték nyújtását köti ki.  

 
Az Ajánlattételi biztosíték összege részenként az alábbi: 
 
1. rész esetén:     100.000 Ft. 
2. rész esetén:     300.000 Ft 
3. rész esetén:     300.000 Ft 
 
Az Ajánlattételi biztosíték összege nettó forintban értendő és fizetendő. 

Az Ajánlattételi biztosíték nyújtásának feltételei: az Ajánlattételi biztosíték teljesíthető az 
ajánlatkérő 11734004-20434805 számú számlájára történő befizetéssel (átutalással), vagy 
azzal azonos összegű pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy 
készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. 
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Az Ajánlattételi biztosítékot az ajánlattevőnek az Ajánlattételi kötöttség beálltáig 
(ajánlattételi határidő lejártáig) a jelen pontban meghatározott mértékben kell az ajánlatkérő 
rendelkezésére bocsátania. Befizetés illetőleg átutalás esetén az Ajánlattételi biztosíték 
akkor tekintendő határidőben teljesítettnek, ha annak teljes összege az ajánlatkérő 
számlaszámán az ajánlattételi határidő lejártáig jóváírásra került.  
 
Amennyiben az ajánlati biztosítékot Ajánlattevő határidőre nem bocsátja 

rendelkezésre és nem igazolja, úgy az ajánlat érvénytelen. 
 
Az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő 

rendelkezésére bocsátotta. Befizetés illetőleg átutalás esetén fel kell tüntetni a befizetés 
jogcímét („Ajánlati biztosíték - „Megmunkáló központ 1.rész ”, „Megmunkáló központ 2.rész 
”.) A befizetés illetőleg átutalás megtörténtét igazoló bizonylat, a pénzügyi intézmény vagy 
biztosító által vállalt garancia nyilatkozat vagy a kötelezvény másolati példányát az ajánlatba 
befűzve, a garancia nyilatkozat vagy a kötelezvény eredeti példányát pedig az ajánlathoz 
befűzetlenül kell csatolni. 
Az Ajánlattételi biztosíték nyújtására vonatkozóan irányadó továbbá a Kbt. 54. §-a. 

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk 
Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában nem ad,helyszíni bejárást nem 
tart. 

Ajánlatkérő a Kbt. 56.§.-ban és Kbt. 114.§. (6) bekezdésben foglaltakra tekintettel biztosítja 
a kiegészítő tájékoztatás és a Kbt. 71.§.alapján a teljes körű hiánypótlás lehetőségét. 

VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele 
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a 
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
(részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében 
igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. 

VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással 
történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése  
X igen o nem 
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:  - 

VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 
Ajánlatkérő a Kbt. 73.§.(6) bekezdés c) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza. 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére 
vonatkozó információ 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén a többi rész tekintetében a 
szerződéseket megköti.  
Az esetlegesen eredménytelen rész(ek) esetében új közbeszerzési eljárást fog indítani. 

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontja: 
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76.§.(2) bekezdés a) 
pontjában rögzítetteknek megfelelően a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján 
értékeli. 
 
Az ajánlati árnak – valamennyi részajánlat esetében - tartalmaznia kell minden, a 
közbeszerzés tárgyának  határidőre, megfelelő minőségben és mennyiségben a teljesítés 
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helyeként megjelölt címre történő szállításával és lerakodásával, az üzemcsarnokba történő 
beszállítással,beüzemeléssel és betanítással kapcsolatban felmerült összes költségét..  
Az ajánlati árnak minden költséget tartalmaznia kell, az ajánlati áron felüli költség semmilyen 
jogcímen nem számolható fel! 
 
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk(nyílt eljárás esetében) 
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó 
részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. 
 
VI.3.12) További információk:  
1. Az ajánlatot írásban és zártan, 1 (egy) papír alapú példányban, valamint egy arról készült 
elektronikus másolati példányban (CD/DVD-n) az eljárást megindító felhívásban megadott 
címre közvetlenül személyesen vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő 
lejártáig (a később megadottakra is figyelemmel). Az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során 
minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe. Az ajánlattevőknek az 
ajánlatuk eredeti papíralapú és elektronikus másolati példányát egy közös borítékban 
(csomagban) kell lezárni.  
A csomagon fel kell tüntetni legalább: 

 az ajánlat tárgyát,  
 az ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban bejegyzett nevét és székhelyét; 
 a külső borítékon/csomagon fel kell tüntetni továbbá a következő megjegyzést: 

"Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!". 
Amennyiben a csomag nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az 
ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért! 
Az ajánlatot – munkanapokon – az alábbi időpontokban lehet benyújtani: 
- hétfő-csütörtök között:   08-15:30 óráig,  
- pénteken:                08-12:00 óráig, 
- az ajánlattételi határidő napján: 08-11:00 óráig 
 
Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdett bontáson csak olyan ajánlat kerül 
bontásra, amely a fent leírtak szerinti helyszínen az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő 
képviselője által igazoltan és írásban átvételre került! 
 

        Felhívjuk a figyelmet, hogy a nem megfelelő címzéssel és/vagy címre küldött küldemény   
        elirányításáért, felbontásáért vagy határidőn túli beérkezéséért Ajánlatkérő nem vállal  
        felelősséget. A küldemény/csomag postai úton való kézbesítésének időtartama akkor is több   
        napot vehet igénybe, ha a küldemény ajánlottan / tértivevénnyel kerül feladásra. Az  
        ajánlattevő részéről ezen ajánlatkérői felhívás figyelmen kívül hagyásából fakadó   
        késedelemért az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. 
 
        Kézbesítésnek kizárólag az számít, amikor a küldemény a megadott címre fizikailag  
        megérkezik (Ajánlatkérő képviselői érkeztették). 

 
2. Jelen eljárás szolgáltatás megrendelésére irányul. 
 
3. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeket 
Ajánlatkérő a Kbt. 113.§.(2) bekezdése alapján  a Közbeszerzési Hatóság felé előzetesen 
megjelölt, illetve  rajtuk kívül mindazok a gazdasági szereplők,akik az ajánlatkérőnél az 
eljárás iránt érdeklődésüket az Összefoglaló Tájékoztatóban megjelölt határidőig (2018.02.09. 
17:00 óra) jelezték és a közbeszerzési dokumentumokat átvették (letöltötték).  



18 
 

Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési 
kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás 
minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció) 
tartalmazza. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk. 
 
4. Az ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 56.§ és a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti kiegészítő 
tájékoztatás lehetőségét. A megadott tájékoztatásokat ajánlatkérő megküldi azon gazdasági 
szereplők részére, amelyeknek az eljárást megindító felhívást megküldte. 
 
5. Az ajánlatra vonatkozó formai követelmények: 
• Az ajánlat papír alapú példányát bekötve, összefűzve vagy összetűzve kell benyújtani. 
• Az ajánlatot kitörölhetetlen tintával vagy géppel kell elkészíteni, s oldalszámozással kell 
ellátni a következők szerint. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként 
növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, 
az üres oldalakat nem kell, de lehet. A fedőlapot és – ha van – a hátlapot nem kell, de lehet 
számozni. 
• Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő, az alvállalkozót által készített –nyilatkozatot 
alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, 
vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 
• Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak 
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 
kézjeggyel kell ellátni. 
• Az ajánlatot a fedőlapot követően tartalomjegyzékkel kell ellátni, mely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
• az ajánlat – lehetőleg tartalomjegyzéket követő – első oldalaként felolvasólap szerepeljen, 
amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), 
valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont 
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. 
 
6. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt 
nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése tekintetében. A Kbt. 66.§ (2) bekezdése 
szerinti nyilatkozatot EREDETI példányban kérjük benyújtani. 
 
7. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt 
nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat 
nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni. 
 
8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő 
-, valamint adott esetben alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő 
gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés 
szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban.  
Amennyiben ajánlattevő szerepel a Közigazgatatási és Igazságügyi Minisztérium 
Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat nyilvántartásában, 
cégkivonat helyett elegendő ajánlattevő nyilatkozata, hogy szerepel a nyilvántartásban. 
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja 
elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).  
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek 
ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet 
és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs 
változásbejegyzés folyamatban, kérjük az erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtását. 
 



19 
 

9. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely 
feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat, azaz az ajánlattevő (közös 
ajánlattevők)nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb,számszerűsíthető 
adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. 
 
10. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell 
arról, hogy az ajánlata benyújtását követően benyújtott-e változásbejegyzési kérelmet, 
amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában. 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást. illetve nem vállalkozás keretében folytatott 
tevékenységek esetében a nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv/kamara/jegyző által átvett 
(érkeztetett) változásbejegyzési (adatváltoztatási) kérelem egyszerű másolati példányát is. 
Amennyiben ajánlattevő adataiban változás nincs folyamatban az erre vonatkozó nemleges 
nyilatkozat csatolása szükséges. 
 
11. Az ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív 
szerződés, illetve a Kbt. 4.mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
rendelkezések írnak elő. A közbeszerzési dokumentumokban megjelölésre kerülnek azoknak 
a szervezeteknek (hatóságoknak)a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő erre 
vonatkozóan tájékoztatást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.) 
 
12. A papíralapú példány mellett a papíralapú példánnyal mindenben megegyező 
elektronikus (CD/DVD) másolati példány benyújtása szükséges. Ajánlatkérő minden 
esetben a papíralapú, eredeti példányt bírálja el. 
 
13. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz 
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, 
személyre,szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy 
azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. §(3) 
bekezdésének megfelelően. Jelen eljárásban a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt, ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban előírt vagy 
azzal egyenértékű vagy jobb (magasabb minőségű) termékre lehet tenni. A műszaki leírásban 
meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő 
számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat. Az 
egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő felelőssége. Ajánlattevő ajánlatában szerepeltesse 
az egyenértékűségre vonatkozó nyilatkozatát. 
 
14. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatot az üzleti titokról 
(Kbt. 44. § (1) bekezdés). Az ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az üzleti titkot 
tartalmazó elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, 
hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyenmódon okozna 
számára aránytalan sérelmet. Az indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság 
szintjén kerül megfogalmazásra. 
 
15. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét,hogy a csatolt szakmai ajánlat  
megváltoztatása tilos, minden műszaki paraméterre kell ajánlatot adni,és kizárólag a 
szakmai  ajánlatban megjelölt sorokban szereplő műszaki adat és a nettó ár adható meg a 
Felolvasólapon részajánlatonként. 
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16. Ajánlatkérő a Kbt. 35.§. (7)-(8) bekezdése alapján nem teszi lehetővé projekttársaság 
létrehozását. 
 
17. Ajánlattevő nyilatkozatot köteles benyújtani, hogy az általa elektronikus 
formában,illetőleg a papír alapon beadott ajánlat tartalmában és formájában mindenben 
egyező. 
 
18. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatot, hogy a Kbt. 25. § 
szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn az Ajánlattevő részéről. 
 
19. Ajánlattevő ajánlatához – amennyiben releváns – csatolja azon nyilatkozatát, hogy az 
ajánlattétel során valamennyi kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat megismerte és 
tudomásul vette.  
 
20. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a kis- és középvállalkozásokról szóló 2004. évi 
XXXIV törvény szerinti besorolásról (Kbt. 66.§.(4) 
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 eurónk megfelelő. 
 
21. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek 
megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem 
szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne 
szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) 
bekezdése). 
 
22. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a Kbt. követelményeinek (Kbt. 35 §.) megfelelő 
együttműködési megállapodást, amelyben a vezető céget meg kell jelölni és a közös 
ajánlattevőknek együttes és egyetemleges felelősséget kell vállalni.  
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 építési tevékenységek egymás közötti megosztását,  
d) az ajánlat tárgyát képező építési tevékenységért való egyetemleges 
felelősségvállalását,  
e) azon vállalkozás megjelölését maguk közül, amelyet nyertességük esetén 
teljes jogkörű közös képviselőnek minősít.  
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23. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az 
ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó. 
 
24. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, 
nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak 
szerint ellenőrizni. 
 
25. Ajánlattevőknek az ajánlatukban nyilatkozniuk kell a teljesítési biztosíték 
határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról a Kbt. 134. § (5) bekezdésének 
megfelelően. 
 
26. Az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell, hogy az ajánlati  biztosítékot az 

ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Befizetés illetőleg átutalás esetén fel kell tüntetni a 
befizetés jogcímét („Ajánlati biztosíték - „Megmunkáló központ 1.rész ”, „Megmunkáló 
központ 2.rész ”.) A befizetés illetőleg átutalás megtörténtét igazoló bizonylat, a pénzügyi 
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia nyilatkozat vagy a kötelezvény másolati 
példányát az ajánlatba befűzve, a garancia nyilatkozat vagy a kötelezvény eredeti példányát 
pedig az ajánlathoz befűzetlenül kell csatolni. 
 

27. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a cégszerűen aláírt regisztrációs nyilatkozatot a 
közbeszerzési dokumentáció letöltéséről. 
 
28. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a cégszerűen aláírt  alábbi nyilatkozatokat: 

 
Nyilatkozat – részajánlatonként - a képzés teljes időtartamára érvényes 2013.évi 
LXXXVII. Törvényben és a 393/2013. (XI.12.) Kormány Rendeletben szabályozott 
felnőttképzési engedély meglétéről tréningek,  Szociális ápoló és gondozó (OKJ szám: 
3476201) illetve Eladó (OKJ szám: 3434101) szakmai képzésre vonatkozóan. 
A nyilatkozathoz másolatban csatolni szükséges a felnőttképzési engedélyeket. 
 
Nyilatkozat –részajánlatonként - arra vonatkozóan,hogy Ajánlattevő rendelkezik a 
Szociális ápoló és gondozó szakmára, illetve eladó szakmára érvényes 111/2010. (IV.) 
Kormány Rendeletben szabályozott vizsgáztatási engedéllyel, és vállalja a vizsgáztatás 
jogszerű, teljes körű lebonyolítását és annak minden költségét. 
A nyilatkozathoz másolatban csatolni szükséges a vizsgázatási engedélyeket. 

 
29. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által 
előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat. 
 
 
VI.4) AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA: 2018.02.26. 
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