Hirdetmény
Közbeszerzési Értesítı
száma:
Ajánlatkérı:
Nyertes ajánlattevı:

Teljesítés helye:
Beszerzés tárgya:
Eljárás fajtája:
Hirdetmény típusa:
CPV kód:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
Ajánlattételi/részvételi
jelentkezési határidı:
Ajánlatkérı típusa:
Ajánlatkérı fı
tevékenységi köre:
Rövid tartalom:

2010 / 82
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai
Szolgáltató és Kutató Központ ;Nyugat-magyarországi Egyetem
Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ
Nyugat-Dunántúli Régió ill. Szombathely Megyei Jogú Város
közigazgatási területe a dokumentációban részletezettek szerint
Szolgáltatás
tájékoztató az eljárás eredményérıl (1-es minta) KÉ
80400000-8; 80500000-9; 80530000-8
2010/07/17
13939/2010

Regionális/helyi szintő
Általános közszolgáltatások false
Eljárás eredményérıl szóló tájékoztató Szombathely Megyei
Jogú Város Önkormányzata egyes intézményei részére a
TÁMOP-3.1.4/08/2 program keretében képzési és szaktanácsadói
szolgáltatások beszerzése

Tartalom letöltése PDF-ben
Tartalom:
1 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
tájékoztató
az eljárás eredményérıl
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth L. u. 1-3.
Város/Község: Szombathely
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály

Címzett: Heckenast Gusztáv
Telefon: +36-94-520-213
E-mail: heckenast@szombathely.hu
Fax: +36-94-520-112
Az ajánlatkérı általános címe (URL): www.szombathely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérı típusa
Központi szintő
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintő x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3 .) Az ajánlatkérı tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérık esetén
xÁltalános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidı, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérık esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülıtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötıi tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]
I.4.)
Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes intézményei részére a TÁMOP3.1.4/08/2 program keretében képzési és szaktanácsadói szolgáltatások beszerzése
II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerzıdés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérı által meghatározott
követelményeknek megfelelıen
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma 24
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Nyugat-Dunántúli Régió ill. Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területe a
dokumentációban részletezettek szerint
NUTS-kód HU22
II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerzıdések
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
II.1.5) A szerzıdés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Tárgya
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes intézményei részére a TÁMOP3.1.4/08/2 program keretében képzési és szaktanácsadói szolgáltatások beszerzése
Mennyisége
A TÁMOP-3.1.4/08/2 -2009-0034 azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló- a
kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek elterjesztését szolgálótovábbképzések lebonyolítása, valamint szaktanácsadói szolgáltatás biztosítása az alábbiak

szerint:
I. rész: Képzések (a dokumentációban részletezettek szerint):
1. Menedzsment-képzés / változásmenedzsment
A képzés idıtartama: 30 óra Létszám: 14 fı
2. Menedzsment-képzés / új oktatásszervezés az intézményben (projektpedagógia,
tantárgytömbösített oktatás)
A képzés idıtartama: 30 óra Létszám: 11 fı
3. Általános pedagógiai módszertani továbbképzés
A képzés idıtartama:2x30 óra Létszám: 12 fı
1. témakör:− hatékony gyermek megismerési technikák 30 óra
2. témakör: differenciálás− heterogén csoportban 30 óra
4. Általános pedagógiai módszertani továbbképzés 1/ új tanulásszervezési eljárások
alkalmazása:
A képzés idıtartama: 30 óra Létszám: 22 fı általános iskolában tanító pedagógus, 16 fı
középiskolában tanító pedagógus
5. Általános pedagógiai módszertani továbbképzés 2
A képzés idıtartama: 7*30 óra Létszám: 22 fı általános iskolában tanító pedagógus
Területek:
kooperatív tanulás:6 fı−
tanórai− differenciálás heterogén csoportban: 7 fı
tevékenységközpontú pedagógiák: 2− fı
professzionális tanári kommunikáció: 1 fı−
drámapedagógia: 2 fı−
− tanulás-tanulása: 3 fı
osztályzat nélküli pedagógiai értékelés: 1 fı−
A képzés idıtartama: 4*30 óra Létszám: 16 fı középiskolában tanító pedagógus
Területek:
kooperatív tanulás:2 fı−
tevékenységközpontú− pedagógiák: 4 fı
professzionális tanári kommunikáció: 2 fı−
− tanulás-tanulása: 8 fı
6. Kompetenciafejlesztı óvodai oktatási programok alkalmazását támogató módszertani
képzés
A képzés idıtartama: 30 óra Létszám: 12 fı
7. A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés.
Kompetencia terület: szövegértés-szövegalkotás, matematika, idegen nyelvi (angol, német),
szociális-, életvitel és környezet, (a dokumentációban részletezettek szerinti bontásban) A
képzés idıtartama: 3*30 óra Létszám: 20 fı általános iskolában tanító pedagógus
A képzés idıtartama: 4*30 óra Létszám: 16 fı középiskolában tanító pedagógus
8. Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történı alkalmazását segítı képzés
A képzés idıtartama: 30 óra Létszám: 36 fı
9. Az IPR alkalmazását támogató, tantestületi módszertani képzés
A képzés idıtartama: 30 óra Létszám: 32 fı
10. A sajátos nevelési igényő (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítı képzés
A képzés idıtartama: 60 óra Létszám: 7 fı
11. Mérés-értékelési képzés
A képzés idıtartama: 60 óra Létszám: 6 fı
Egyéb továbbképzések:
12. IKT eszközök alkalmazását segítı akkreditált továbbképzés

A képzés idıtartama: 120 óra Létszám: 17 fı
13. A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés.
Kompetencia terület: matematika, szövegértés-szövegalkotás, szociális és életviteli és
környezeti, idegen nyelv
A képzés idıtartama: 4*30 óra Létszám: 19 fı középiskolában tanító pedagógus
II. rész: Szakértıi tevékenység (a dokumentációban részletezettek szerint):
Intézményi folyamat-szaktanácsadó− (intézményvezetés, komplex fejlesztési folyamat)
szakértıi tevékenység
420 szakértıi óra 7 feladat-ellátási helyen
IKT fejlesztési− folyamat-szaktanácsadó szakértıi tevékenység
90 szakértıi óra 4 feladat-ellátási helyen
Kompetenciaterületi mentor szaktanácsadó szakértıi− tevékenység
644 szakértıi óra 7 feladat-ellátási helyen
IKT− mentor-szaktanácsadó szakértıi tevékenység
195 szakértıi óra 4 feladat-ellátási helyen
Egyéb tanácsadói tevékenység (intézményi kompetencia mérések elemzéséhez igénybe vett
szaktanácsadói szolgáltatás)
20 szakértıi óra 1 feladat-ellátási helyen
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék
Fı tárgy:
80400000-8
További tárgyak: 80500000-9
80530000-8
II.2) A szerzıdés(ek) értéke
II.2.1) A szerzıdés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes
szerzıdést, részt és opciót beleértve; az egyes szerzıdésekre vonatkozó információkkal
kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 40.730.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a
Kbt. 251. § (3) bek., szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt
Meghívásos
Idıszakos elızetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Elıminısítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Idıszakos elızetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Elıminısítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3)
A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt. 21. § (3)
bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor
III.1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerő eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli x
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén
(egyszerő eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.6)
A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására a Kbt.
21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor? nem
III.1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben) :
III.1.1.8.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás x
Idıszakos elızetes összesített tájékoztató
Elıminısítési hirdetmény
III.2) bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelınyösebb ajánlat a következı részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben?
Igen válasz esetén (válassza a megfelelı rovatot):
Elızetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerősített ajánlati felhívás (DBR)

A hirdetmény száma a HL-ben: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben? igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelı rovatot):
Elızetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás xVAGY
Egyszerősített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 6423 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/03/22 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1 Megnevezése KÉPZÉSEK
IV.1)
A szerzıdéskötés tervezett idıpontja: 2010/05/28 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 1
IV.3) A nyertes ajánlattevı neve és címe
Hivatalos név: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató
Központ
Postai cím: Károlyi G. tér 4.
Város/Község: Szombathely
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Telefon: 94/504-496
E-mail: fejlesztes@pszk.nyme.hu
Fax: 94/504-496
Internetcím (URL):
IV.4) A szerzıdés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 22.000.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerzıdésbeli összege
Érték (arab számmal) 27.040.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,

a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) / legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerzıdés határozatlan idıtartamra szól?
IV.5 )
Valószínősíthetı –e alvállalkozók igénybevétele a szerzıdés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerzıdés alvállalkozók igénybevételével történı teljesítése
értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerzıdés alvállalkozók, illetve erıforrást nyújtó szervezetek igénybevételével történı
teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerzıdést olyan ajánlattevıvel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt?
nem
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 2 Megnevezése SZAKÉRTİI TEVÉKENYSÉG
IV.1)
A szerzıdéskötés tervezett idıpontja: 2010/05/28 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 1
IV.3) A nyertes ajánlattevı neve és címe
Hivatalos név: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató
Központ
Postai cím: Károlyi G. tér 4
Város/Község: Szombathely
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Telefon: 94/504-496
E-mail: fejlesztes@pszk.nyme.hu
Fax: 94/504-496
Internetcím (URL):
IV.4) A szerzıdés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 8.000.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,

Az ellenszolgáltatás szerzıdésbeli összege
Érték (arab számmal) 13.690.000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) / legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerzıdés határozatlan idıtartamra szól?
IV.5 )
Valószínősíthetı –e alvállalkozók igénybevétele a szerzıdés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerzıdés alvállalkozók igénybevételével történı teljesítése
értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerzıdés alvállalkozók, illetve erıforrást nyújtó szervezetek igénybevételével történı
teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerzıdést olyan ajánlattevıvel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt?
nem
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -----------------V. szakasz: kiegészítı információk
V.1)
A szerzıdés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely
egyéb hivatkozási adatot:
TÁMOP-3.1.4-08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés – Innovatív
intézményekben
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés idıpontja (adott esetben)
Dátum: 2010/05/07 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerzıdéskötésre nem kerül sor, ennek indoka
V.2.3) A nyertes ajánlattevınek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti
minısítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás

középvállalkozás
egyéb x
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös
ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevı volt, ajánlattevınként több használandó) ---------------V.2.4) A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal)
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több nyertes
ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó) ----------------V.2.5) Az ajánlattevık neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetısége esetén a benyújtott
részajánlatok száma
Ajánlattevık neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
Nyugat-magyarországi Egyetem regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ (név)
9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
2 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevık számától függıen több használandó) -----------------------------Részajánlattétel lehetısége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: 2 (arab számmal)
V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntıbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/05/14 (év/hó/nap)

