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A „Képzési programok a Mátrai Gyógyintézetben” című,
TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0059 jelű pályázat keretében képzések
megvalósítása a Mátrai Gyógyintézet egészségügyi dolgozói
számára.

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/66
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Hirdetmény típusa:
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2011.12.30 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2013.06.07.
Iktatószám: 9198/2013
CPV Kód: 80000000-4;80320000-3
Ajánlatkérő: Mátrai Gyógyintézet

Teljesítés helye:
Mátrai Gyógyintézet, 3233 Mátraháza, Külterület
(7151. hrsz.), illetve az eljárás 2. része esetében az
ajánlat szerinti külső oktatási helyszínen.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2013.06.24.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

 Építési beruházás

 Árubeszerzés

x Szolgáltatás megrendelés

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Mátrai Gyógyintézet

Postai cím: 7151. hrsz. - -

Város/Község: Gyöngyös-Mátraháza

Postai irányítószám: 3233

Ország: Magyarország
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Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Dr. Urbán László PhD. Főigazgató Főorvos

Telefon: +36 37574500

E-mail: igazgatas@magy.eu

Fax: +36 37374091

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

 Közszolgáltató

x Regionális/helyi szintű

 Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

 Közjogi szervezet

 Egyéb

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb (nevezze meg):

x Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia
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 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

A „Képzési programok a Mátrai Gyógyintézetben” című, TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0059 jelű
pályázat keretében képzések megvalósítása a Mátrai Gyógyintézet egészségügyi dolgozói számára
megbízási szerződés keretében.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)

 Építési beruházás

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

 Árubeszerzés

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

x Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma: 24

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:
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Mátrai Gyógyintézet, 3233 Mátraháza, Külterület (7151. hrsz.), illetve az eljárás 2. része esetében az
ajánlat szerinti külső oktatási helyszínen.

NUTS-kód: HU312

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

VAGY

(adott esetben) maximális létszáma

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

A „Képzési programok a Mátrai Gyógyintézetben” című, TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0059 jelű
pályázat keretében képzések megvalósítása a Mátrai Gyógyintézet egészségügyi dolgozói számára
megbízási szerződés keretében.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
További tárgyak: 80320000-3

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)

igen

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

 egy részre

x egy vagy több részre

 valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

A „Képzési programok a Mátrai Gyógyintézetben” című, TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0059 jelű 
pályázat keretében képzések megvalósítása a Mátrai Gyógyintézet egészségügyi dolgozói számára
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megbízási szerződés keretében. 
1. rész: 
1. Képzés tárgya: Betegek és hozzátartozók jogai 
Képzés létszáma (fő): 16, képzés időtartama (nap / minimum 8 tanóra): 1 
A képzést maximum 16 fős csoportokban kell megvalósítani. 
2. Képzés tárgya: Kommunikáció a betegekkel az ellátás során 
Képzés létszáma (fő): 32, képzés időtartama (nap / minimum 8 tanóra): 1 
A képzést maximum 16 fős csoportokban kell megvalósítani. 
3. Képzés tárgya: Betegdokumentáció kialakítása és kezelése 
Képzés létszáma (fő): 32, képzés időtartama (nap / minimum 8 tanóra): 1 
A képzést maximum 16 fős csoportokban kell megvalósítani. 
4. Képzés tárgya: Ellátásszervezés 
Képzés létszáma (fő): 32, képzés időtartama (nap / minimum 8 tanóra): 1 
A képzést maximum 16 fős csoportokban kell megvalósítani. 
2. rész: 
1. Képzés tárgya: Készségfejlesztési tréning: stresszkezelés, konfliktuskezelés 
Képzés létszáma (fő): 200, képzés időtartama (nap / minimum 8 tanóra): 8 
A képzést maximum 16 fős csoportokban kell megvalósítani. 
2. Képzés tárgya: Betegellátás és az ellátásszervezés etikai kérdései 
Képzés létszáma (fő): 32, képzés időtartama (nap / minimum 8 tanóra): 1 
A képzést maximum 16 fős csoportokban kell megvalósítani. 
A beszerzés keretében megvalósítandó valamennyi képzésnek legkésőbb a képzések
megkezdésének időpontjáig FAT akkreditációval és GYEMSZI-ETI és/vagy orvostudományegyetemi
akkreditációval kell rendelkeznie. 
Ajánlattevőnek vállalnia kell a képzések / készségfejlesztési tréningek legkésőbb a képzések
megkezdésének időpontjáig történő akkreditáltatását és pontszerző tanfolyammá történő
elismertetését. 
A képzéseket 16 fős csoportbontásban az Ajánlatkérő által jóváhagyott ütemterv szerint szükséges
lebonyolítani, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő egészségügyi intézmény és munkavállalói
folyamatos munkarendben dolgoznak. 
A részletes feladat leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: 69760000 Pénznem: HUF

VAGY:

és között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció): nem

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható:

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
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(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

A (tervezett) időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

Késedelmi kötbér: mértéke a késedelemmel érintett képzés díjának 3 %-a/nap, maximális összege
a képzés díjának 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a meghiúsult képzés díjának 30 %-a.
A nyertes ajánlattevőnek előleg igénylése esetén előleg-visszafizetési biztosítékot kell nyújtania az
Ajánlatkérő részére az igénybe venni kívánt előleg összegének megfelelő mértékben a Kbt. 126. §
(6) bekezdés a) pontja szerint. Ajánlattevőnek - a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot
kell csatolnia ajánlatához az előleg-visszafizetési biztosítéknak a szerződéskötés időpontjáig
történő rendelkezésére bocsátásáról.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően, teljesítés igazolás 
aláírása után, tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt 
számla ellenében, a Kbt. 130. § (3) bekezdésben előírtak szerint, a számla ajánlatkérő általi 
kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. 
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít. Részszámlák benyújtása az egyes csoportok 
képzésének szerződésszerű befejezésével lehetséges (1 csoport 16 főből áll). Ajánlatkérő csak az 
órarend szerint megtartott órákat igazolja. 
Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja vagy az 
ajánlattevőként szerződő fél a teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, az ellenszolgáltatás 
teljesítése a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés napját követő 
30 napon belül történik. 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme jelen közbeszerzésben a HUF. 
Figyelemmel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezéseire, az oktatói 
szolgáltatás mentes az általános forgalmi adó alól. 
Előleg: a Kbt. 131.§ (1) bekezdése alapján ajánlattevő a teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő 
összeg, de legfeljebb 10.000.000,- Ft előlegként történő kifizetését kérheti, melyről ajánlattevőnek 
ajánlatában nyilatkozatot kell csatolnia. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a nyertes ajánlattevőként 
szerződő fél, mind alvállalkozója esetében alkalmazni kell. 
A szerződést az Európai Unió 100 % mértékben finanszírozza, a kifizetés ún. útófinanszírozással
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történik. Az Európai Uniós finanszírozásra tekintettel a pénzügyi elszámolásra/teljesítésre irányadó
további rendelkezések: 
- a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
4/2011. (I. 28.) Korm.rendelet; 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm.rendelet.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott
esetben)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok:
- az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésének a)-k) pontjaiban felsorolt
kizáró okok valamelyike fennáll.
- az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok
hatálya alá esik.
Igazolási mód:
- A Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjai, valamint a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok
fenn nem állásáról a Kbt. 122. § (1) bekezdése, illetve a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-a
alapján az ajánlattevőnek írásban kell nyilatkoznia.
- A Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja szerinti kizáró ok fenn nem állását ajánlattevőnek a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
2. § ib) alpontja és a 4. § fc) alpontja szerint kell igazolnia.
- Az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
Kbt. 56. § (1) bekezdésének a)-k) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe venni kívánt más szervezet nem tartozik
a Kbt. 56. § (1) bekezdésének a)-k) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3)
bekezdés).
A kizáró okok igazolási módjával kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési
Hatóság e tárgyban 2012. május 23-án kiadott útmutatójára, továbbá arra, hogy az igazolás körében
a jelen felhívás közzétételének dátumánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatok becsatolása
szükséges.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
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Ajánlattevő csatolja:
P1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján, az elmúlt három lezárt
üzleti év vonatkozásában saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját
egyszerű másolatban, amennyiben a letelepedés szerinti ország joga előírja közzétételét.
Amennyiben a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a
beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható
beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt időszakban, mert az
időszak kezdete után kezdte meg működését vagy a letelepedés szerinti ország joga nem írja elő a
közzétételét, a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (oktatási és képzési
szolgáltatások) származó nettó árbevételről szóló nyilatkozatot.
P2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzügyi
intézménytől (ahol több pénzforgalmi számlája van, az összes pénzforgalmi számláról) származó,
az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem korábbi keltezésű egyszerű nyilatkozatot,
amely tartalmazza:
- a vezetett pénzforgalmi számla számát (a nyilatkozattétel időpontjában már megszűnt
pénzforgalmi számlák tekintetében is, ha a számla a vizsgált időszakban legalább 1 hónapig élő
számla volt)
- mióta vezeti ajánlattevő pénzforgalmi számlát,
- ajánlattevő számláján az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban volt-e
a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontja szerinti sorbaállítás, és ha igen, milyen időtartamban
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
Valamennyi rész esetében:
P1. A számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója szerint az elmúlt három lezárt üzleti
évben kettő vagy kettőnél több évben a mérleg szerinti eredménye negatív,
illetve ha az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt időszakban, mert
az időszak kezdete után kezdte meg működését vagy a letelepedés szerinti ország joga nem írja a
közzétételét, a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (oktatási és képzési
szolgáltatások) származó nettó árbevétele nem éri el az első rész esetében a 3.000.000 forintot, a
második rész esetében a 30.000.000.- forintot.
P2. Bármely számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat szerint pénzforgalmi
számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot
meghaladó, a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontja szerinti sorbaállítás volt.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint
meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre (P1., P2. pont), elegendő, ha közülük egy felel meg.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő csatolja: 
M1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást 
megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, a közbeszerzés
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tárgykörébe tartozó szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerinti referenciaigazolással. A
referenciaigazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat,
amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható. 
Az ismertetőnek, illetve az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia: 
- teljesítés ideje (év, hó), helye; 
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve,
telefonszáma vagy e-mail címe; 
- a szolgáltatás tárgya; 
- az ellenszolgáltatás nettó összege (HUF); 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e 
M2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a
megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket ajánlattevő be kíván
vonni a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt képzettséggel
rendelkeznek, az ajánlattevő csatolja be a képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű
másolatát, továbbá a bemutatott személyek saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzának (úgy, hogy az
önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben
támasztott követelményeknek való megfelelősség) egyszerű másolatát. Az ajánlathoz csatolni kell
a bemutatott személyek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége
esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és abban közreműködnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben: 
M1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 
évben 
1. rész: 
- 1 db egészségügyi tárgyú oktatási és/vagy képzési szolgáltatás teljesítésére vonatkozó 
referenciával, melynek az ellenszolgáltatás ellenértéke elérte a nettó 2.000.000,- HUF-ot és a 
képzésen részt vevők száma összesen elérte a minimum 40 főt 
2. rész: 
- 1 db egészségügyi tárgyú oktatási és/vagy képzési szolgáltatás teljesítésére vonatkozó 
referenciával, melynek az ellenszolgáltatás ellenértéke elérte a nettó 12.500.000,- HUF-ot és a 
képzésen részt vevők száma összesen elérte a minimum 100 főt; és 
- 1 db, a referenciát adó szervezet székhelyétől részben vagy egészben különböző helyszínen 
lebonyolított stresszkezelési tréning megvalósítására vonatkozó referenciával, melynek az 
ellenszolgáltatás ellenértéke elérte a nettó 12.500.000,- HUF-ot és a tréningben résztvevők száma 
elérte a minimum 100 főt 
 
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz a referencia több rész alkalmassági 
követelményének való megfelelés igazolásához is bemutatható. Ugyanaz a referenciaigazolás több 
alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolásához is bemutatható. 
M2. Nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: 
1. rész: 
- 1 fő jogi végzettséggel és egészségügyi jog területén tapasztalattal rendelkező
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minőség-ellenőrzésért felelős szakember 
- 1 fő felsőfokú egészségügyi végzettséggel és egészségügyi ápolási területen vezetői
tapasztalattal rendelkező szakember 
- 1 fő felsőfokú végzettséggel és egészségügyi kommunikációs tréner tapasztalattal rendelkező
szakemberrel 
2. rész: 
- minimum 3 fő egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkező oktató szakemberrel (tréner),
akik az elmúlt 3 évben rendelkeznek minimum 100 fő részére az eljárást megindító felhívás II.2.1.
pont 2. rész tekintetében meghatározott tárgyú bármely képzéssel azonos tárgyú képzési tréning
lebonyolítására vonatkozó tapasztalattal 
- 1 fő egészségügyi etika területén oktatói tapasztalattal és orvosi egyetemi végzettséggel
rendelkező minőség-ellenőrzésért felelős szakemberrel 
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanaz a szakember több rész alkalmassági
követelményének való megfelelés igazolásához is bemutatható. Ugyanaz a szakember több
alkalmassági követelmény igazolásához is bemutatható. 
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem

III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét

igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

x Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
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 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők tervezett száma

VAGY:

Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:

IV. 2) Értékelési szempontok

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
Egyösszegű ajánlati ár (Nettó HUF-ban
meghatározva)

60

A megvalósítandó képzések közül
bármelyik rendelkezik 63/2011 (XI.29.)
NEFMI rendelet szerinti ETI akkreditációval
(Igen/Nem, Igen 10 pont, Nem 1 pont)

40

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
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A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2013/06/24 (év/hó/nap ) Időpont: 11:00

A dokumentációért fizetni kell igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 25400 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

Ajánlattevő a dokumentáció ellenértékét az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett
10035003-0149002-30005606 számú számlájára, „Képzési programok a Mátrai Gyógyintézetben”
megjelöléssel köteles befizetni. A dokumentáció ára az ÁFA összegét tartalmazza.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2013/06/24 (év/hó/nap) Időpont: 11:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)

Dátum: (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

 Az EU bármely hivatalos nyelve

 Az EU következő hivatalos nyelve(i):

 Egyéb:

x Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)

-ig (év /hó/nap )

VAGY

Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2013/06/24 (év/hó/nap) Időpont: 11:00

Hely: Mátrai Gyógyintézet, 3233 Mátraháza, Külterület (7151. hrsz) Főépület, Gazdasági Hivatal,
Üvegtárgyaló

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint meghatározott személyek. Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő 
ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, 
számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre 
kerülnek. 
Ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül 
ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ha az ajánlatok 
bontásán egy - ott jelen lévő, a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti - személy kéri, az ajánlat
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ismertetését követően Ajánlatkérő azonnal lehetővé teszi, hogy betekinthessen a 60. § (6)
bekezdése szerinti felolvasólapba. 
A beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő
jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes
ajánlattevőnek.

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

igen

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

TÁMOP-6.2.2.A-11, Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében
(a támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2012.10.19.)

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)

A dokumentációt az ajánlatkérő a gazdasági szereplők e-mailben tett igénybejelentését követően
elektronikus formában - az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre - e-mail
útján megküldve biztosítja, a Kbt. 49. § (5) bekezdésében meghatározott módon. Igénybejelentés
jelen felhívás A. melléklet II. pontjában meghatározott e-mail címen tehető, munkanapokon 9:00 és
15:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 9:00-11:00 óráig. A dokumentáció igénylése
esetén az ajánlattevőknek meg kell adniuk az alábbi adatokat: cég neve, székhelye, valamint az
eljárással kapcsolatban a kapcsolattartó neve, levelezési címe, telefon és telefax száma, valamint
e-mail címe; továbbá csatolni kell a dokumentáció árának megfizetésének igazolását (banki
bizonylat). A bizonylatnak tartalmaznia kell az átutalás jogcímét, a dokumentáció vételárát, továbbá
fel kell tüntetni a megjelent eljárást megindító felhívás nyilvántartási számát (KÉ iktatószám). Az
ajánlati dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak meg kell vásárolnia.

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:

1-10

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:



14

Valamennyi rész esetében:
Az 1. részszempont értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a többi
ajánlat pontszáma a fordított arányosság szabályai alapján kerül meghatározásra.
2. bírálati szempontja esetében az ajánlatok pontkiosztás szerint kerülnek pontozásra az alábbiak
szerint:
Az ajánlati felhívás II.2.1. pontjában meghatározott megvalósítandó képzések közül bármelyik
rendelkezik 63/2011 (XI.29.) NEFMI rendelet szerinti ETI akkreditációval:
Igen: 10 pont
Nem: 1 pont
Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó
súlyszámmal kerülnek felszorzásra. Az összességében legelőnyösebb ajánlat az lesz, amely a
részszempontok és súlyszámok szorzatai alapján a legmagasabb összpontszámot éri el.

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

igen

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:

III.2.2., P1., P2.
III.2.3., M1., M2.

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem

V.4) Egyéb információk:

1. Ajánlatkérő az írásbeli összegzést az ajánlati kötöttség fennállása alatt küldi meg 
ajánlattevőknek. A Kbt. 124. § (5) bekezdés szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők 
részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot 
tevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal meghosszabbodik. 
A szerződéskötés tervezett időpontja: A Kbt. 124. § (6) bekezdése szerint. 
2. Az ajánlat benyújtására vonatkozó formai követelmények: 
- Az ajánlat benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. 
- Az ajánlatot írásban és zártan, az eljárást megindító felhívás irányadó kapcsolattartási pontjában 
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 
- A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha 
annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. 
- A postázási késedelem kockázatát az ajánlattevő viseli. 
- Az ajánlatokat 3 (1 eredeti és 2 az eredetivel mindenben megegyező tartalmú másolati) 
példányban, továbbá 1 darab, az eredeti ajánlat digitalizált másolati példányát elektronikus 
adathordozón (CD, DVD), a Kbt. 61. § (1) bekezdésben, valamint az ajánlati dokumentációban foglalt 
formai feltételek szerint kell benyújtani. 
- Az egyes példányok borító lapján jól olvashatóan fel kell tüntetni, hogy az ’EREDETI’, és a 
’MÁSOLATI’ megjelölést. A borítékra a „Képzési programok a Mátrai Gyógyintézetben”, valamint a 
„Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt!” feliratot kell 
feltüntetni. 
3. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes 
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
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minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 
megjelölte. [Kbt. 124. § (4) bekezdése]. 
4. Az ajánlatnak tartalmazni kell oldalszámokkal megjelölt tartalomjegyzéket, valamint 
felolvasólapot. A felolvasólap kötelező tartalmi eleme: ajánlattevő neve, székhelye, valamint az 
ajánlatának bírálati szempontok szerinti, mennyiségileg értékelhető tartalmi elemei. 
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot, amelynek 
tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás valamennyi feltételére, a 
szerződés megkötésére és teljesítésére, továbbá a kért ellenszolgáltatásra. 
6. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás 
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az 
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés 
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. 
Az alkalmasság igazolásának fenti módja során ajánlattevőknek figyelemmel kell lenniük a Kbt. 55. 
§ (6) bekezdésére is, azaz az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet 
kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: 
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 
erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról 
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre 
került, vagy 
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások 
teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés 
során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé 
teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy 
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, 
ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 
nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet 
vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő 
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más 
biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. 
7. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot 
ajánlattevőnek kell viselnie. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti az 
ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő 
lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő 
kockázat az ajánlattevőt terheli. 
8. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell: 
− folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást, 
− az ajánlattevő, alvállalkozó, kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet ajánlatban szereplő 
bármilyen nyilatkozatot aláíró képviseletre jogosult személyének aláírási címpéldányát, vagy a 
2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási – mintát, 
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− a Kbt. 40. § (1) bekezdése szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is) 
− a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot 
− a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot 
− szakmai ajánlat (a szakmai ajánlatnak röviden be kell mutatnia a megvalósítandó képzések
tematikáját, továbbá a képzés eredményeként megszerezhető szakmai kompetenciákat) 
− amennyiben a megvalósítandó képzések közül bármelyik rendelkezik 63/2011 (XI.29.) NEFMI
rendelet szerinti ETI akkreditációval, az ezt igazoló dokumentumot 
9. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. § foglaltak szerint biztosítja. 
10. Ajánlattevőnek ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia egy összegben, nettó értékben. Az
ajánlati árnak az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban meghatározott valamennyi
feladat ellenértékét tartalmaznia kell, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult
Ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Ajánlattevő ezen felül a szerződés
időtartama alatt semmilyen költség elszámolására nem jogosult. 
11. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodás eredeti vagy egyszerű másolati példányát (konzorciális
szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos
hatáskörök, feladat-megosztás bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az
eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos
jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők
nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállalnak. 
12. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevők az ajánlatban bármely nem magyar nyelven kiállított
nyilatkozatnak a magyar fordítását is csatolják be. Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő által
készített felelős magyar fordítást is. 
13. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevők tájékozódjanak a
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek
a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Azoknak a szervezeteknek
(hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást
kaphat, a dokumentáció tartalmazza. 
14. Amennyiben ajánlattevő valamely, az eljárást megindító felhívásban előírt feltételt magyar
nyelven rendelkezésre álló, ingyenes elektronikus hatósági vagy közhiteles nyilvántartásra való
hivatkozással kívánja teljesíteni, ajánlatában meg kell adnia a nyilvántartás elektronikus
elérhetőségét, illetőleg a vonatkozó követelményt, amelynek igazolása érdekében az elektronikus
nyilvántartásra hivatkozik. 
15. Ajánlattevőnek, vagy az oktatási, képzési szolgáltatás teljesítésében közvetlenül részt vevő
alvállalkozónak illetve kapacitásait rendelkező gazdasági szervezetnek csatolnia kell a FAT által
kiadott intézményi akkreditáció igazolás másolatát. Érvénytelen az ajánlat, amennyiben ajánlattevő,
vagy az oktatási, képzési szolgáltatás teljesítésében közvetlenül részt vevő alvállalkozó illetve
kapacitásait rendelkező gazdasági szervezet nem rendelkezik a szerződés teljes időtartamára
érvényes FAT (Felnőttképzési Akkreditáló Testület) által igazolt intézményakkreditációval. 
16. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül képzési
ütemtervet kell benyújtania. 
17. Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához. 
18. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
Közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint az annak felhatalmazása alapján
megalkotott rendeletek előírásai szerint kell eljárni.
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V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/06/03 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név: Dr. Daragó Máté Ügyvédi Iroda

Postai cím: Hold utca 21.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1054

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Dr. Daragó Máté

Telefon: +36 13322533

E-mail: mate.darago@darago.hu

Fax: +36 13322533

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők

Hivatalos név: Dr. Daragó Máté Ügyvédi Iroda

Postai cím: Hold utca 21.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1054

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Dr. Daragó Máté

Telefon: +36 13322533

E-mail: mate.darago@darago.hu

Fax: +36 13322533

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
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Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------

 

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 1 Elnevezés: A „Képzési programok a Mátrai Gyógyintézetben” című,
TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0059 jelű pályázat keretében képzések megvalósítása a Mátrai Gyógyintézet
egészségügyi dolgozói számára megbízási szerződés keretében.

1) Rövid meghatározás:

A „Képzési programok a Mátrai Gyógyintézetben” című, TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0059 jelű
pályázat keretében képzések megvalósítása a Mátrai Gyógyintézet egészségügyi dolgozói számára
megbízási szerződés keretében.

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
További tárgyak: 80320000-3

3) Mennyiség

1. Képzés tárgya: Betegek és hozzátartozók jogai 
Képzés létszáma (fő): 16, képzés időtartama (nap / minimum 8 tanóra): 1 
A képzést maximum 16 fős csoportokban kell megvalósítani. 
2. Képzés tárgya: Kommunikáció a betegekkel az ellátás során 
Képzés létszáma (fő): 32, képzés időtartama (nap / minimum 8 tanóra): 1 
A képzést maximum 16 fős csoportokban kell megvalósítani. 
3. Képzés tárgya: Betegdokumentáció kialakítása és kezelése 
Képzés létszáma (fő): 32, képzés időtartama (nap / minimum 8 tanóra): 1 
A képzést maximum 16 fős csoportokban kell megvalósítani. 
4. Képzés tárgya: Ellátásszervezés 
Képzés létszáma (fő): 32, képzés időtartama (nap / minimum 8 tanóra): 1 
A képzést maximum 16 fős csoportokban kell megvalósítani. 
A beszerzés keretében megvalósítandó valamennyi képzésnek legkésőbb a képzések 
megkezdésének időpontjáig FAT akkreditációval és GYEMSZI-ETI és/vagy orvostudományegyetemi 
akkreditációval kell rendelkeznie. 
Ajánlattevőnek vállalnia kell a képzések / készségfejlesztési tréningek legkésőbb a képzések 
megkezdésének időpontjáig történő akkreditáltatását és pontszerző tanfolyammá történő 
elismertetését. 
A képzéseket 16 fős csoportbontásban az Ajánlatkérő által jóváhagyott ütemterv szerint szükséges
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lebonyolítani, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő egészségügyi intézmény és munkavállalói
folyamatos munkarendben dolgoznak. 
A részletes feladat leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: 4480000 Pénznem: HUF

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 2 Elnevezés: A „Képzési programok a Mátrai Gyógyintézetben” című,
TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0059 jelű pályázat keretében képzések megvalósítása a Mátrai Gyógyintézet
egészségügyi dolgozói számára megbízási szerződés keretében.

1) Rövid meghatározás:

A „Képzési programok a Mátrai Gyógyintézetben” című, TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0059 jelű
pályázat keretében képzések megvalósítása a Mátrai Gyógyintézet egészségügyi dolgozói számára
megbízási szerződés keretében.

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80000000-4
További tárgyak: 80320000-3

3) Mennyiség

1. Képzés tárgya: Készségfejlesztési tréning: stresszkezelés, konfliktuskezelés 
Képzés létszáma (fő): 200, képzés időtartama (nap / minimum 8 tanóra): 8 
A képzést maximum 16 fős csoportokban kell megvalósítani. 
2. Képzés tárgya: Betegellátás és az ellátásszervezés etikai kérdései 
Képzés létszáma (fő): 32, képzés időtartama (nap / minimum 8 tanóra): 1 
A képzést maximum 16 fős csoportokban kell megvalósítani. 
A beszerzés keretében megvalósítandó valamennyi képzésnek legkésőbb a képzések 
megkezdésének időpontjáig FAT akkreditációval és GYEMSZI-ETI és/vagy orvostudományegyetemi 
akkreditációval kell rendelkeznie. 
Ajánlattevőnek vállalnia kell a képzések / készségfejlesztési tréningek legkésőbb a képzések 
megkezdésének időpontjáig történő akkreditáltatását és pontszerző tanfolyammá történő
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elismertetését. 
A képzéseket 16 fős csoportbontásban az Ajánlatkérő által jóváhagyott ütemterv szerint szükséges
lebonyolítani, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő egészségügyi intézmény és munkavállalói
folyamatos munkarendben dolgoznak. 
A részletes feladat leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: 65280000 Pénznem: HUF

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------


	A „Képzési programok a Mátrai Gyógyintézetben” című, TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0059 jelű pályázat keretében képzések megvalósítása a Mátrai Gyógyintézet egészségügyi dolgozói számára.

