1 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
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
AZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
Postai cím: Árpás sor 2/6.
Város/Község: Békéscsaba
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Címzett: Solti Lajos
Telefon: 66/444-211
E-mail: darmk@lab.hu
Fax: 66/441-221
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be (adott esetben):
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2)
Az ajánlatkérő más ajánlatkérő(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 )
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Megbízási szerződés
rehabilitációs járadékban részesülő személyek részére a programban meghatározott
szolgáltatások, így különösen mentori szolgáltatás biztosítására.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződés típusa
Szolgáltatási kategória 25
A teljesítés helye: Békés megye, Bács-Kiskun megye, Csongrád megye
NUTS-kód HU331, HU332, HU333
II.1.3)
A szerződés meghatározása/tárgya A TÁMOP 1.1.1 program keretében
finanszírozott „megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának

és foglalkoztatásának segítése” tárgyában ellátandó mentori szolgáltatások
beszerzése.
II.1.4)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

85320000-8

További
tárgyak:
II.1.5) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre x
II.1.6)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)
Teljes mennyiség vagy érték (adott esetben, valamennyi részt beleértve) Induló
létszám: Békés megye: 140 fő, Bács-Kiskun megye: 175 fő, Csongrád megye: 175
fő.
Bevonni tervezett összlétszám a 3 megyében: 1733 fő
II.2.2)
Ha ismert, ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további
szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés
megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2009/05/01 (év/hó/nap)
befejezés 2010/02/28 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Meghiúsulási kötbér,
hibás teljesítési kötbér.
III.1.2)
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét havonta utólag, a
ténylegesen teljesített és teljesítésigazolással elfogadott szolgáltatást követően az
ajánlattevő által kiállított számla alapján, a teljesítéstől számított 15 naptári napon
belül átutalással egyenlíti ki.
III.1.3)
A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve
jogi személy (adott esetben) Az ajánlatkérő nem követeli meg gazdasági társaság
létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén megköveteli, hogy a szerződésszerű

teljesítésért egyetemleges felelősséget vállaljanak az ajánlattevők és a vezető tagot
nevezzék meg.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód: 1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, akivel
szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61.§
(1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
3. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61.§
(1) bekezdés d) és e) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
4. Az eljárásban nem vehet részt az az ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik.
5. Az ajánlatkérő a kizáró okokkal kapcsolatban kifejezetten felhívja a figyelmet a
Kbt. 60. § (4) bekezdésében foglaltakra.
6. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőkre előírt fenti feltételeknek (Kbt. 60. §,
61. §, 62. §) a közös ajánlattevőknek külön-külön kell megfelelniük.
A Kbt. 60.§ (1) bekezdésében, valamint a 61.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró
okok a Kbt. 63. § (1)-(6) bekezdései szerint igazolandók azzal, hogy az igazolásokat,
nyilatkozatokat az ajánlatban kell benyújtani, illetve megtenni. A Kbt. 63. § (2)
bekezdés c) és d) pontja szerinti esetben egyszerű nyilatkozatot is elfogad az
ajánlatkérő.
A Kbt. 66. § (2) bekezdése és a 67. § (4) bekezdése szerinti szervezet a Kbt. 63. §
(7) bekezdése szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén minden tagnak, és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az
ajánlatban be kell nyújtania:
1. valamennyi számlavezető pénzintézettől az ajánlattételi határidő lejártát
megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozato(ka)t az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a bankszámláját
- határidőben eleget tesz-e fizetési kötelezettségének
- 2007. január 1-jét követően volt-e 30 napot meghaladó sorban állás, ha igen,
mikor és milyen időtartamú;
2. a két legutóbbi lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti
beszámolóját.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): 1. Alkalmatlan az
ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha a
pénzintézeti nyilatkozataik alapján megállapítható, hogy bármelyikük nem tesz

eleget határidőben fizetési kötelezettségének illetőleg 2007. január 1-je után 30
napot meghaladó sorban állás bármelyikük bankszámláján előfordult.
2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén az ajánlattevő, illetve
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, amennyiben bármelyikük mérleg szerinti eredménye, a két legutóbbi
lezárt üzleti évek bármelyikében negatív volt.
Az ajánlattevő, továbbá a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint a Kbt. 52. §-a szerinti közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a fenti feltételeknek külön-külön kell
megfelelniük.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a következőket kell
benyújtania az ajánlatban:
1) három év során teljesített, megváltozott munkaképességű emberek, vagy
álláskeresők (munkanélküliek) vagy munkavállalók részére nyújtott személyes
segítségnyújtást tartalmazó szolgáltatások ismertetéséről referencia-nyilatkozatot a
Kbt. 68.§ (1) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott formában, [ld. Kbt. 67. § (3)
bekezdés a) pont],
2) legalább 1 db olyan pozitív referencia-igazolást, amely a referencia-nyilatkozaton
szereplő szerződő féltől származik, és amely tanúsága szerint nevezett fél
közreműködése által - részekre adott ajánlat darabszámától [1-3 db] függően
- legalább 300-500-700 fő 1) pontban jelölt személy részére személyes
segítségnyújtást tartalmazó szolgáltatást biztosított,
3) szükséges azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük
ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. [Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pont] Az
ajánlathoz csatolni kell ezen személyek végzettségét tanúsító okiratokat, és szakmai
önéletrajzukat (egyszerű másolatban).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan az
ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha
1) nem csatol referencia-nyilatkozatot, vagy ha csatol, az nem felel meg e pontban
meghatározott feltételeknek,
2) nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártát megelőző három év
bármelyikében minimum 1 db, részekre adott ajánlat darabszámától [1-3 db]
függően legalább 300-500-700 fő megváltozott munkaképességű, vagy álláskereső
(munkanélküli), vagy munkavállaló részére nyújtott személyes segítségnyújtást
tartalmazó szolgáltatásra vonatkozó, referencia nyilatkozaton is megnevezett, pozitív
referenciával.
Személyes segítségnyújtást tartalmazó szolgáltatásnak minősül különösen:
- munkanélküliek, álláskeresők szociális, mentális problémáinak segítése,
- munkaerő-piaci tanácsadás,
- psziho-szociáis támogatást vagy munkaerő-piaci mentori szolgáltatást nyújtása.
(Pozitív referenciának minősül, ha a szerződés teljesítésével kapcsolatban
semmilyen minőségi panasz nem merült fel, ezt a referenciaigazoláson a szerződő
partnernek írásban kell igazolnia.)

3a) nem ad be olyan tartalmú nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy a szolgáltatás
teljesítésébe be vonni kívánt szakemberek (mentorok) száma a szerződéskötés
időpontjáig - az ajánlattevő által az adott rész(ek)re tett ajánlatra tekintettel - eléri
A rész (Békés megye) vonatkozásában: minimum 4 főt,
B rész (Bács-Kiskun megye) vonatkozásában: minimum 5 főt,
C rész (Csongrád megye) vonatkozásában: minimum 5 főt.
[Ld. 7. számú melléklet]
3b) a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek nem rendelkeznek
a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható
támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet mellékletének e) pontjában
meghatározott képesítések valamelyikével.
Az ajánlattevő, továbbá a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint a Kbt. 52. §-a szerinti közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a fenti feltételeknek együttesen kell
megfelelniük.
Közös ajánlattétel esetén a referenciaigazolásban szerepeltetni kell, hogy az adott
tag a szerződés mely részét teljesítette.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott? nem
III. 3) különleges feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
igen
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: A
munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható
támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendeletben foglaltak irányadóak.
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa
Tárgyalásos
Tárgyalás nélküli x
IV.1.2.) Az ajánlatkérő a közbeszerzési törvény melyik fejezetet szerint jár el?
IV. fejezet x
V. fejezet
VI. fejezet
VII. fejezet
IV.1.3.) Megjelöli-e az ajánlatkérő azokat, akiket ajánlattételre fel kíván hívni?
NEM x
IGEN (ha igen, a részletes információkat a Kiegészítő információk körében kell
megadni)
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint

az alábbiakban megadott részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben:
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a KÉ-ben:
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/04/15 (év/hó/nap )
Időpont: 9.30
Kell-e fizetni a dokumentációért? nem
Igen válasz esetén, Ár (számokkal):
Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/04/15 (év/hó/nap)
Időpont: 9.30
IV.3.5)
Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók HU
Egyéb:
IV.3.6)
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
vagy napokban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/04/15 (év/hó/nap)
Időpont: 9.30
Helyszín: Ajánlatkérő székhelye.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. § (2)
bekezdésében meghatározott személyek.
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2)
a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot: TÁMOP 1.1.1. „Megváltozott munkaképességű
emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” megnevezésű program.
VI.3) További információk (adott esetben)
VI. 3.1)
A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget
biztosít.
A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre teljes körű.
VI.3.2.)
Az eredményhirdetés időpontja 2009/04/22
VI.3.3.)
A szerződéskötés tervezett időpontja 2009/04/30
VI.3.4.)
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai,
az első tárgyalás időpontja (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
VI.3.5.1.)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
igen
VI.3.5.2.)
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk
A dokumentációt az ajánlati felhívás megjelenésétől beszerezhető a felhívás A.
melléklet szerint megjelölt címen, munkanapokon 10-15 óráig, pénteken 10-12
óráig, az ajánlatok leadásának utolsó napján 9.00-9.30 óra között. A dokumentáció
másra nem ruházható át, és nem publikálható. Kérelemre, az ajánlatkérő postai úton
megküldi az ajánlattevőnek a kérelemben megjelölt levelezési címre.
VI.3.6.1.)
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa: VI.3.6.2.)
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja aVI.3.6.1)
szerinti ponthatárok közötti pontszámot
VI.3.7.)
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 szigorúbb(ak)-e? igen
VI.3.8.) Meg kell jelölni az ajánlatban
a)
az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat? igen
b)
a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik
személlyel szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül? igen
VI.3.9.)
Egyéb információk: 1. Az ajánlattevőtől (közös ajánlattevő esetén a vezető tag)
elfogadó nyilatkozat csatolása szükséges a Kbt. 70. § (1) bekezdésre vonatkozóan.
Ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által elkészített, a dokumentáció részét képező 2.
számú melléklet benyújtásával ennek eleget tenni.

2. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő esetén a vezető tag) a Kbt. 71.§ (3) bekezdésre
vonatkozóan köteles nyilatkozni az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az ajánlattevőnek
abban az esetben is nyilatkoznia kell, ha nem vesz igénybe alvállalkozót. [Ld. 5.
számú melléklet]
3. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ajánlatában meg kell neveznie a Kbt.
71. § (1) bekezdés b) pontja alá tartozó alvállalkozókat. [Ld. 4. számú melléklet].
4. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ajánlatában nyilatkoznia kell,
hogy a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a szerződés teljesítéséhez
harmadik személlyel szerződést köt-e. Amennyiben igen, akkor meg kell jelölnie
a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben szerződést köt 3.
személlyel, e szervezet (személy) meghatározása nélkül. [Ld. 3. számú melléklet].
5. Közös ajánlattétel esetén elegendő az egyik ajánlattevőnek az ajánlati
dokumentációt beszerezni.
6. Az ajánlatkérő hirdet második helyezettet, és a nyertes ajánlattevő visszalépése
esetén ajánlatkérő dönthet az eredményhirdetéskor úgy, hogy vele köt szerződést.
7. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén minden
tag és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő, közös
ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó más pénzintézetnél további számlát nem vezet a becsatolt
pénzintézeti nyilatkozat(ok)ban feltüntetetteken kívül.
8. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodást eredeti formában és abban meg kell jelölni
a képviselő céget. Továbbá csatolni kell azt a konzorciumi megállapodást, amelyben
a felek a szolgáltatás teljesítésének arányát meghatározták.
9. Az ajánlatot az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultja által cégszerűen aláírva
vagy az általa meghatalmazott személy kézjegyzével ellátva (a meghatalmazás
eredeti példányú csatolásával), folymatos oldalszámozással és tartalomjegyzékkel
ellátva, összefűzött, 1 eredeti és 1 másolati példányban, lezárt csomagolásban
kell benyújtani az ajánlatkérő I.1.) pontban megjelölt címére. Minden példányon fel
kell tüntetni az eredeti, vagy a másolat megjelölést. A zárt csomagoláson az alábbi
megjegyzés szerepeljen: ajánlatkérő neve és címe, az ajánlattevő neve és címe, a
közbeszerzés tárgya, valamint az hogy a küldemény „az ajánlattételi határidő lejárta
előtt nem bontható fel!”.
10. Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén minden tag, és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója
köteles ajánlatához egyszerű másolatban csatolni, az ajánlattételi határidő lejártát
meglőző 60 napnál nem régebben kiállított, hatályos cégkivonatát, továbbá egyszerű
másolatban aláírási címpéldányát.
11. Ajánlatkérő a megbízási szerződésben előírja, hogy a nyertes ajánlattevő a
részére fizetendő megbízási díj lgalább 75%-át a mentorok foglalkoztatásához
közvetlenül kapcsolódó költségekre (bér, járulékok, étkezési- és egyéb személyi
jellegű költség, utazási költség) kell fordítania, míg legfeljebb 25%-os mértékű lehet
az egyéb irányítási, adminisztrációs, egyéb költség.
12. Ajánlatkérő kijelenti, hogy érvénytelennek minősti azt az ajánlatot, amelyben az
ajánlattevő a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan
nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendeletben meghatározott,

mentori tevékenységet ellátó személy részére, az útmutatóban megadott minimális
bruttó összeg alatti, illetve a maximális bruttó összeg feletti ajánlati árat ad meg
ajánlatában.
13. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell benyújtania az útmutatóban foglaltaknak
megfelelően.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/03/23 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Dr. Gyebnár - Dr. Domoki Ügyvédi Iroda
Postai cím: Wlassich sétány 7. I/3.
Város/Község: Békéscsaba
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Címzett: Dr. Gyebnár László
Telefon: 66/452-592
E-mail: gyebnardomoki@globonet.hu
Fax: 66/452-592
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Dr. Gyebnár - Dr. Domoki Ügyvédi Iroda
Postai cím: Wlassich sétány 7. I/3.
Város/Község: Békéscsaba
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Címzett: Dr. Gyebnár László
Telefon: 66/452-592
E-mail: gyebnardomoki@globonet.hu
Fax: 66/452-592
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat be kell nyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 01
meghatározás Békés Megye
1)
A rész meghatározása Mentori szolgáltatás végzése.

2)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

85320000-8

További
tárgyak:
3)
Mennyiség vagy érték Mentori szolgáltatás nyújtása az alábbi induló létszámokkal:
Békéscsabai Kirendeltség és Szolgáltató Központ és Békési Kirendeltség,
Gyomaendrődi Kirendeltség (2 fő),
Gyulai Kirendeltség és Sarkadi Kirendeltség, Szeghalmi Kirendeltség (1 fő),
Szarvasi Kirendeltség, Mezőkovácsházi Kirendeltség és Orosházi Kirendeltség, (1
fő)
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónap(ok)ban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2009/05/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2010/02/28 (év/hó/nap)
5)
További információ a részekről
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 02
meghatározás Bács-Kiskun Megye
1)
A rész meghatározása Mentori szolgáltatás végzése.
2)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

85320000-8

További
tárgyak:
3)
Mennyiség vagy érték Mentori szolgáltatás nyújtása az alábbi induló létszámokkal:
- Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központ, Kunszentmiklósi Kirendeltség
Kiskunfélegyházi Kirendeltség és Tiszakécskei Kirendeltség (2 fő)
- Bajai Kirendeltség és Bácsalmási Kirendeltség (1 fő),
- Kalocsai Kirendeltség, Kiskőrösi Kirendeltség (1 fő),
- Kiskunhalasi Kirendeltség, Jánoshalmi Kirendeltség, Kiskunmajsai Kirendeltség (1
fő)
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónap(ok)ban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2009/05/01 (év/hó/nap)

Befejezés 2010/02/28 (év/hó/nap)
5)
További információ a részekről
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 03
meghatározás Csongrád Megye
1)
A rész meghatározása Mentori szolgáltatás végzése.
2)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

85320000-8

További
tárgyak:
3)
Mennyiség vagy érték Mentori szolgáltatás nyújtása az alábbi induló létszámokkal:
Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ, Makói Kirendeltség, és Mórahalmi
Kirendeltség (3 fő)
Csongrádi Kirendeltség, Szentesi Kirendeltség és Hódmezővásárhelyi Kirendeltség,
Kisteleki Kirendeltség (2 fő),
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónap(ok)ban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2009/05/01 (év/hó/nap)
Befejezés 2010/02/28 (év/hó/nap)
5)
További információ a részekről

