
EKR000514602022 2022.07.22 11:11:40

HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

http://kk.gov.hu/gyor

Internetcím(ek)

+36 18776275Fax:+36 204309519Telefon:E-mail:

SándorKapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://kk.gov.hu/gyorAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 18776275Fax:Telefon:E-mail:

SándorKapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Közzététel dátuma:15548/2022  EHR azonosító:

Közbeszerzési Értesítő 
iktatószáma:

 TED azonosító:

Győri Tankerületi KözpontAjánlatkérő 
neve:

képzésszervezési szolgáltatások – II. ütemKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000514602022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Győri Tankerületi Központ 15835121208

Liszt Ferenc Utca 17.

Győr HU221 9022

Balogh Márton

kozbeszerzes.bms@gmail.com +36 204309519

LINE UP Közbeszerzési Tanácsadó Korlátolt 
Felelősségű Társaság

26171946241

San Marco Utca 51. 1. em. 1. a.

Budapest HU110 1034

Balogh Márton

lineupkft@gmail.com



EKR000514602022

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

80400000-8

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000514602022Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Regionális/helyi szintű

Oktatás

képzésszervezési szolgáltatások – II. ütem

Szolgáltatás megrendelés

Vállalkozási szerződés „EFOP-3.1.6-16-2017-00031 számú projekthez kapcsolódó képzésszervezési és lebonyolítási szolgáltatások 
beszerzése –II. ütem” tárgyban az alábbiak szerint:
Mennyiség:
1.        rész: Súlyos akadályozottsággal élők (pszichoszociális fogyatékossággal, mentális zavarral, autizmussal és/vagy más fejlődési 
zavarral élő személyek) fejlesztéséhez, neveléséhez, terápiájához kapcsolódó képzések

Képzés megnevezése/ létszám/ csoportok száma/képzés óraszáma/Kiírásban szereplő képzési napok száma/csoport/ Akkreditált
/Engedélyezett?

1.        Alternatív és augmentatív kommunikáció /12/        1/        60/        6/ Akkreditált Képzés
2.        Autizmus  a köznevelésben /        12        / 1        /60        /6/ Akkreditált Képzés
3.        Pozitív Viselkedéskezelés értelmi fogyatékos és autista személyek esetében        /16/        1/        30/        3/Akkreditált Képzés
4.        A problémás viselkedések megértése és a viselkedési krízisek kezelése/        22/        1/        30/        3/ Akkreditált Képzés
5.        Étkezési zavarok és terápiájuk/         15/        1/        24/        3/ Engedélyezett képzés

2.        rész : Specifikus tanulási zavarokkal (iskolai teljesítmények zavaraival) kapcsolatos képzések I. (Komplex tanulási zavar)
Képzés megnevezése/ létszám/ csoportok száma/képzés óraszáma/Kiírásban szereplő képzési napok száma/csoport/ Akkreditált
/Engedélyezett?

1.        Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálata        /20        /1        /30        /3        /Akkreditált Képzés
2.        A diszlexia megelőzése - az értő olvasás előkészítése        /20/        1/        30/        3/        Akkreditált Képzés

3.        rész: Specifikus tanulási zavarokkal (iskolai teljesítmények zavaraival) kapcsolatos képzések II. (Beszéd és a nyelv specifikus 
fejlődési zavarai)

Képzés megnevezése/ létszám/ csoportok száma/képzés óraszáma/Kiírásban szereplő képzési napok száma/csoport/ Akkreditált
/Engedélyezett?

1.        A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamata és zavarai/        22/        1/        30/        3/        Akkreditált Képzés
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Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Súlyos akadályozottsággal élőkII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A beszerzés mennyisége

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés
(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

HUFPénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

30 360 000Érték:

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

IgenA beszerzés részekből áll:

II.1.5) Részekre bontás

2, Nyelvlökéses nyelés felismerése és terápiája         /40/        3/        35/        4/        Engedélyezett képzés
3.        Orrhangzós gyerekek és felnőttek terápiájának módszertana/        40/        3/        30/        3/        Engedélyezett képzés

4.        rész: Személyiségfejlesztést és életproblémák megoldását támogató képzések

Képzés megnevezése/ létszám/ csoportok száma/képzés óraszáma/Kiírásban szereplő képzési napok száma/csoport/ Akkreditált
/Engedélyezett?

1. Bevezetés a mesepszichológiába        /24        /2        /30        /3        /Akkreditált Képzés
2. Művészetterápiás eszközök komplex használata /        40/        2/        30/        3/        Engedélyezett képzés

5.        rész: Mérőeszközök alkalmazására felkészítő pszichológiai képzések

Képzés megnevezése/ létszám/ csoportok száma/képzés óraszáma/Kiírásban szereplő képzési napok száma/csoport/ Akkreditált
/Engedélyezett?

1.        WISC-IV tanfolyam        /20/        1/        30/        3/        Akkreditált Képzés
2.        Baley-III tanfolyam        /20/        1/        30/        3/        Akkreditált Képzés

A képzések közvetlen célcsoportjai:
•        pedagógusok, 
•        gyógypedagógusok, 
•        pszichológusok, 
•        gyógytestnevelők, 
•        konduktorok, 
•        fejlesztőpedagógusok

Ajánlattevő feladatát képezik teljes körű képzésszervezési, lebonyolítási feladatok is. 

Képzésben résztvevőnek azok a személyek minősülnek, akik a képzések közvetlen célcsoportjába tartoznak és a képzés sikeres 
elvégzéséről tanúsítványt vagy igazolást szereznek. A képzések részletes leírását, óraszámát, a tervezett részvevői létszámot, stb. a 
műszaki leírás részeként rendelkezésre bocsátott táblázat tartalmazza. 

A képzési napok hétvégére is eshetnek. 

Egy tanóra 45 perc.

A beszerzendő szolgáltatással szemben támasztott elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott 
műszaki leírás tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott 
szerződéstervezet tartalmazza.
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Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Vállalkozási szerződés „EFOP-3.1.6-16-2017-00031 számú projekthez kapcsolódó képzésszervezési és lebonyolítási szolgáltatások 
beszerzése – II. ütem” tárgyban az alábbiak szerint:

1 rész: Súlyos akadályozottsággal élők (pszichoszociális fogyatékossággal, mentális zavarral, autizmussal és/vagy más fejlődési 
zavarral élő személyek) fejlesztéséhez, neveléséhez, terápiájához kapcsolódó képzések
Mennyiség:

Képzés megnevezése/ létszám/ csoportok száma/képzés óraszáma/Kiírásban szereplő képzési napok száma/csoport/ Akkreditált
/Engedélyezett?

1.        Alternatív és augmentatív kommunikáció /12/        1/        60/        3/ Akkreditált Képzés
2.        Autizmus  a köznevelésben /        12        / 1        /60        /6/ Akkreditált Képzés
3.        Pozitív Viselkedéskezelés értelmi fogyatékos és autista személyek esetében        /16/        1/        30/        3/Akkreditált Képzés
4.        A problémás viselkedések megértése és a viselkedési krízisek kezelése/        22/        1/        30/        3/ Akkreditált Képzés
5.        Étkezési zavarok és terápiájuk/         15/        1/        24/        3/ Engedélyezett képzés

A képzések közvetlen célcsoportjai:
•        pedagógusok, 
•        gyógypedagógusok, 
•        pszichológusok, 
•        gyógytestnevelők, 
•        konduktorok, 
•        fejlesztőpedagógusok

Ajánlattevő feladatát képezik teljes körű képzésszervezési, lebonyolítási feladatok is. 

Képzésben résztvevőnek azok a személyek minősülnek, akik a képzések közvetlen célcsoportjába tartoznak és a képzés sikeres 
elvégzéséről tanúsítványt vagy igazolást szereznek. A képzések részletes leírását, óraszámát, a tervezett részvevői létszámot, stb. a 
műszaki leírás részeként rendelkezésre bocsátott táblázat tartalmazza. 

A képzési napok hétvégére is eshetnek. 

Egy tanóra 45 perc.

A beszerzendő szolgáltatással szemben támasztott elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott 
műszaki leírás tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott 
szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

80400000-8

A teljesítési helyeket valamennyi rész esetében lásd az V.2 pontban.

Igen

2.M.2.a) szerinti egyik szakember többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bekezdés 
alapján legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 12 hónap )

5

3. M.2.b) szerinti szakember többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján 
legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 12 hónap )

5

Nem

Igen
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Vállalkozási szerződés „EFOP-3.1.6-16-2017-00031 számú projekthez kapcsolódó képzésszervezési és lebonyolítási szolgáltatások 
beszerzése –II. ütem” tárgyban az alábbiak szerint:
Mennyiség:
2.        rész : Specifikus tanulási zavarokkal (iskolai teljesítmények zavaraival) kapcsolatos képzések I. (Komplex tanulási zavar)
Képzés megnevezése/ létszám/ csoportok száma/képzés óraszáma/Kiírásban szereplő képzési napok száma/csoport/ Akkreditált
/Engedélyezett?

1.        Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálata        /20        /1        /30        /3        /Akkreditált Képzés
2.        A diszlexia megelőzése - az értő olvasás előkészítése        /20/        1/        30/        3/        Akkreditált Képzés

A képzések közvetlen célcsoportjai:
•        pedagógusok, 
•        gyógypedagógusok, 
•        pszichológusok, 
•        gyógytestnevelők, 
•        konduktorok, 
•        fejlesztőpedagógusok

Ajánlattevő feladatát képezik teljes körű képzésszervezési, lebonyolítási feladatok is. 

Képzésben résztvevőnek azok a személyek minősülnek, akik a képzések közvetlen célcsoportjába tartoznak és a képzés sikeres 
elvégzéséről tanúsítványt vagy igazolást szereznek. A képzések részletes leírását, óraszámát, a tervezett részvevői létszámot, stb. a 
műszaki leírás részeként rendelkezésre bocsátott táblázat tartalmazza. 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

80400000-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Specifikus tanulási zavarokkal I.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

Az ajánlatkérő a hirdetményminta kitöltésétől a kezdési időpont esetében nem tekinthet el, ezért Ajánlatkérő a II.2.7 pont 
kiegészítéseként közli, hogy az ott kezdési időpontként megjelölt 2022-05-01. dátum csupán tájékoztató jelleggel került megadásra, a 
szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba, azaz amennyiben a felek a fenti időponthoz képest korábban vagy később 
írják alá a szerződést, az aláírás napja minősül a hatálybalépés és a II.2.7 pont szerinti kezdés napjának is. 
A II.1.5. és II.2.7. pontokban a teljesítés határidejeként megjelölt 2022/10/31 határidő magában foglalja valamennyi képzésen való 
részvétel megszervezését és lebonyolítását, és a dokumentáció lezárását.

II.2.9) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

901. Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-3.1.6-16-2017-00031

A teljesítési helyeket valamennyi rész esetében lásd az V.2 pontban.
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HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

80400000-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Specifikus tanulási zavarokkal II.II.2.1) Rész száma, elnevezése:

Az ajánlatkérő a hirdetményminta kitöltésétől a kezdési időpont esetében nem tekinthet el, ezért Ajánlatkérő a II.2.7 pont 
kiegészítéseként közli, hogy az ott kezdési időpontként megjelölt 2022-05-01. dátum csupán tájékoztató jelleggel került megadásra, a 
szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba, azaz amennyiben a felek a fenti időponthoz képest korábban vagy később 
írják alá a szerződést, az aláírás napja minősül a hatálybalépés és a II.2.7 pont szerinti kezdés napjának is. 
A II.1.5. és II.2.7. pontokban a teljesítés határidejeként megjelölt 2022/10/31 határidő magában foglalja valamennyi képzésen való 
részvétel megszervezését és lebonyolítását, és a dokumentáció lezárását.

II.2.9) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

901. Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

A képzési napok hétvégére is eshetnek. 

Egy tanóra 45 perc.

A beszerzendő szolgáltatással szemben támasztott elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott 
műszaki leírás tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott 
szerződéstervezet tartalmazza.

Igen

2.M.2.b) szerinti egyik szakember többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bekezdés 
alapján legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 12 hónap )

5

3. M.2.c) szerinti szakember többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján 
legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 12 hónap )

5

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-3.1.6-16-2017-00031
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

901. Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Vállalkozási szerződés „EFOP-3.1.6-16-2017-00031 számú projekthez kapcsolódó képzésszervezési és lebonyolítási szolgáltatások 
beszerzése –II. ütem” tárgyban az alábbiak szerint:
Mennyiség:
3.        rész: Specifikus tanulási zavarokkal (iskolai teljesítmények zavaraival) kapcsolatos képzések II. (Beszéd és a nyelv specifikus 
fejlődési zavarai)

Képzés megnevezése/ létszám/ csoportok száma/képzés óraszáma/Kiírásban szereplő képzési napok száma/csoport/ Akkreditált
/Engedélyezett?

1.        A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamata és zavarai/        22/        1/        30/        3/        Akkreditált Képzés
2.        Nyelvlökéses nyelés felismerése és terápiája         /40/        3/        35/        4/        Engedélyezett képzés
3.        Orrhangzós gyerekek és felnőttek terápiájának módszertana/        40/        3/        30/        3/        Engedélyezett képzés

A képzések közvetlen célcsoportjai:
•        pedagógusok, 
•        gyógypedagógusok, 
•        pszichológusok, 
•        gyógytestnevelők, 
•        konduktorok, 
•        fejlesztőpedagógusok

Ajánlattevő feladatát képezik teljes körű képzésszervezési, lebonyolítási feladatok is. 

Képzésben résztvevőnek azok a személyek minősülnek, akik a képzések közvetlen célcsoportjába tartoznak és a képzés sikeres 
elvégzéséről tanúsítványt vagy igazolást szereznek. A képzések részletes leírását, óraszámát, a tervezett részvevői létszámot, stb. a 
műszaki leírás részeként rendelkezésre bocsátott táblázat tartalmazza. 

A képzési napok hétvégére is eshetnek. 

Egy tanóra 45 perc.

A beszerzendő szolgáltatással szemben támasztott elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott 
műszaki leírás tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott 
szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:  A teljesítési helyeket valamennyi rész esetében lásd az V.2 pontban.

Igen

2.M.2.b) szerinti egyik szakember többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bekezdés 
alapján legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 12 hónap )

5

3. M.2.d) szerinti szakember többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján 
legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 12 hónap )

5

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem
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Vállalkozási szerződés „EFOP-3.1.6-16-2017-00031 számú projekthez kapcsolódó képzésszervezési és lebonyolítási szolgáltatások 
beszerzése – I. ütem” tárgyban az alábbiak szerint:
Mennyiség:

4.        rész: Személyiségfejlesztést és életproblémák megoldását támogató képzések

Képzés megnevezése/ létszám/ csoportok száma/képzés óraszáma/Kiírásban szereplő képzési napok száma/csoport/ Akkreditált
/Engedélyezett?

1. Bevezetés a mesepszichológiába        /24        /2        /30        /3        /Akkreditált Képzés
2. Művészetterápiás eszközök komplex használata /        40/        2/        30/        3/        Engedélyezett képzés

A képzések közvetlen célcsoportjai:
•        pedagógusok, 
•        gyógypedagógusok, 
•        pszichológusok, 
•        gyógytestnevelők, 
•        konduktorok, 
•        fejlesztőpedagógusok

Ajánlattevő feladatát képezik teljes körű képzésszervezési, lebonyolítási feladatok is. 

Képzésben résztvevőnek azok a személyek minősülnek, akik a képzések közvetlen célcsoportjába tartoznak és a képzés sikeres 
elvégzéséről tanúsítványt vagy igazolást szereznek. A képzések részletes leírását, óraszámát, a tervezett részvevői létszámot, stb. a 
műszaki leírás részeként rendelkezésre bocsátott táblázat tartalmazza. 

A képzési napok hétvégére is eshetnek. 

Egy tanóra 45 perc.

A beszerzendő szolgáltatással szemben támasztott elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott 
műszaki leírás tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott 
szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

80400000-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Személyiségfejlesztést és életproblémákII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Az ajánlatkérő a hirdetményminta kitöltésétől a kezdési időpont esetében nem tekinthet el, ezért Ajánlatkérő a II.2.7 pont 
kiegészítéseként közli, hogy az ott kezdési időpontként megjelölt 2022-05-01. dátum csupán tájékoztató jelleggel került megadásra, a 
szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba, azaz amennyiben a felek a fenti időponthoz képest korábban vagy később 
írják alá a szerződést, az aláírás napja minősül a hatálybalépés és a II.2.7 pont szerinti kezdés napjának is. 
A II.1.5. és II.2.7. pontokban a teljesítés határidejeként megjelölt 2022/10/31 határidő magában foglalja valamennyi képzésen való 
részvétel megszervezését és lebonyolítását, és a dokumentáció lezárását.

II.2.9) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

tartalmazniuk

Igen

EFOP-3.1.6-16-2017-00031

 A teljesítési helyeket valamennyi rész esetében lásd az V.2 pontban.
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Vállalkozási szerződés „EFOP-3.1.6-16-2017-00031 számú projekthez kapcsolódó képzésszervezési és lebonyolítási szolgáltatások 
beszerzése – I.ütem” tárgyban az alábbiak szerint:
Mennyiség:
5.        rész: Mérőeszközök alkalmazására felkészítő pszichológiai képzések

Képzés megnevezése/ létszám/ csoportok száma/képzés óraszáma/Kiírásban szereplő képzési napok száma/csoport/ Akkreditált

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

80400000-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

5 - Mérőeszközök alkalmazásáraII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Az ajánlatkérő a hirdetményminta kitöltésétől a kezdési időpont esetében nem tekinthet el, ezért Ajánlatkérő a II.2.7 pont 
kiegészítéseként közli, hogy az ott kezdési időpontként megjelölt 2022-05-01. dátum csupán tájékoztató jelleggel került megadásra, a 
szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba, azaz amennyiben a felek a fenti időponthoz képest korábban vagy később 
írják alá a szerződést, az aláírás napja minősül a hatálybalépés és a II.2.7 pont szerinti kezdés napjának is. 
A II.1.5. és II.2.7. pontokban a teljesítés határidejeként megjelölt 2022/10/31 határidő magában foglalja valamennyi képzésen való 
részvétel megszervezését és lebonyolítását, és a dokumentáció lezárását.

II.2.9) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

901. Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Igen

2.M.2.b) szerinti egyik szakember többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bekezdés 
alapján legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 12 hónap )

5

3. M.2.e) szerinti szakember többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján 
legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 12 hónap )

5

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-3.1.6-16-2017-00031

A teljesítési helyeket valamennyi rész esetében lásd az V.2 pontban. 
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Az ajánlatkérő a hirdetményminta kitöltésétől a kezdési időpont esetében nem tekinthet el, ezért Ajánlatkérő a II.2.7 pont 
kiegészítéseként közli, hogy az ott kezdési időpontként megjelölt 2022-05-01. dátum csupán tájékoztató jelleggel került megadásra, a 
szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba, azaz amennyiben a felek a fenti időponthoz képest korábban vagy később 
írják alá a szerződést, az aláírás napja minősül a hatálybalépés és a II.2.7 pont szerinti kezdés napjának is. 

II.2.9) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

901. Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

/Engedélyezett?

1.        WISC-IV tanfolyam        /20/        1/        30/        3/        Akkreditált Képzés
2.        Baley-III tanfolyam        /20/        1/        30/        3/        Akkreditált Képzés

A képzések közvetlen célcsoportjai:
•        pedagógusok, 
•        gyógypedagógusok, 
•        pszichológusok, 
•        gyógytestnevelők, 
•        konduktorok, 
•        fejlesztőpedagógusok

Ajánlattevő feladatát képezik teljes körű képzésszervezési, lebonyolítási feladatok is. 

Képzésben résztvevőnek azok a személyek minősülnek, akik a képzések közvetlen célcsoportjába tartoznak és a képzés sikeres 
elvégzéséről tanúsítványt vagy igazolást szereznek. A képzések részletes leírását, óraszámát, a tervezett részvevői létszámot, stb. a 
műszaki leírás részeként rendelkezésre bocsátott táblázat tartalmazza. 

A képzési napok hétvégére is eshetnek. 

Egy tanóra 45 perc.

A beszerzendő szolgáltatással szemben támasztott elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott 
műszaki leírás tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott 
szerződéstervezet tartalmazza.

Igen

2.M.2.b) szerinti egyik szakember többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bekezdés 
alapján legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 12 hónap )

5

3. M.2.f) szerinti szakember többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján 
legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 12 hónap )

5

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

EFOP-3.1.6-16-2017-00031
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1 - Súlyos akadályozottsággal élőkRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

IV.2.3) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(KÉ-szám/évszám)07410/2022

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

NemEljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt 
esetekben:

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemTárgyalásos eljárás

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

NemA Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A II.1.5. és II.2.7. pontokban a teljesítés határidejeként megjelölt 2022/10/31 határidő magában foglalja valamennyi képzésen való 
részvétel megszervezését és lebonyolítását, és a dokumentáció lezárását.

Nem

Nem

Nem
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Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

oktatás; képzésszervezési és lebonyolítási feladatok ellátása résztvevők toborzását és jelentkeztetését is beleértve; szakértői
tevékenység

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

IgenValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

8 090 000A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:27541919211A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 204126419Telefon:info@productumbono.huE-mail:

Stúdium Tér 1.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:TatabányaVáros:MagyarországOrszág:2800Postai irányítószám:

Postai cím:

27541919211Nemzeti azonosítószámProductum Bono Oktatási és Felnőttképzési Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.07.18V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma: Igen

HU212
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V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:27541919211A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 204126419Telefon:info@productumbono.huE-mail:

Stúdium Tér 1.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:TatabányaVáros:MagyarországOrszág:2800Postai irányítószám:

Postai cím:

27541919211Nemzeti azonosítószámProductum Bono Oktatási és Felnőttképzési Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.07.18V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

2 - Specifikus tanulási zavarokkal I.Rész száma, elnevezése:

27541919211Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Stúdium Tér 1.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:TatabányaVáros:MagyarországOrszág:2800Postai irányítószám:

Postai cím:

27541919211Nemzeti azonosítószámProductum Bono Oktatási és Felnőttképzési Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

Hivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:
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Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

3 - Specifikus tanulási zavarokkal II.Rész száma, elnevezése:

27541919211Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Stúdium Tér 1.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:TatabányaVáros:MagyarországOrszág:2800Postai irányítószám:

Postai cím:

27541919211Nemzeti azonosítószámProductum Bono Oktatási és Felnőttképzési Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

Hivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

oktatás; képzésszervezési és lebonyolítási feladatok ellátása résztvevők toborzását és jelentkeztetését is beleértve

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

IgenValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

3 400 000A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

HU212

Igen



EKR000514602022

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

oktatás; képzésszervezési és lebonyolítási feladatok ellátása résztvevők toborzását és jelentkeztetését is beleértve

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

IgenValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

7 990 000A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:27541919211A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 204126419Telefon:info@productumbono.huE-mail:

Stúdium Tér 1.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:TatabányaVáros:MagyarországOrszág:2800Postai irányítószám:

Postai cím:

27541919211Nemzeti azonosítószámProductum Bono Oktatási és Felnőttképzési Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.07.18V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

HU212
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(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:27541919211A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 204126419Telefon:info@productumbono.huE-mail:

Stúdium Tér 1.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:TatabányaVáros:MagyarországOrszág:2800Postai irányítószám:

Postai cím:

27541919211Nemzeti azonosítószámProductum Bono Oktatási és Felnőttképzési Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.07.18V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

4 - Személyiségfejlesztést és életproblémákRész száma, elnevezése:

27541919211Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Stúdium Tér 1.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:TatabányaVáros:MagyarországOrszág:2800Postai irányítószám:

Postai cím:

27541919211Nemzeti azonosítószámProductum Bono Oktatási és Felnőttképzési Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

Hivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:
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V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.07.18V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

5 - Mérőeszközök alkalmazásáraRész száma, elnevezése:

27541919211Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Stúdium Tér 1.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:TatabányaVáros:MagyarországOrszág:2800Postai irányítószám:

Postai cím:

27541919211Nemzeti azonosítószámProductum Bono Oktatási és Felnőttképzési Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

Hivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

oktatás; képzésszervezési és lebonyolítási feladatok ellátása résztvevők toborzását és jelentkeztetését is beleértve

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

IgenValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

4 880 000A szerződés/rész végleges összértéke:

HU212
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A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

képzés megtartására

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

IgenValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

6 000 000A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:13092302243A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 202903441Telefon:info@oshungary.huE-mail:

Baross Utca 24. fszt. 1.Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1192Postai irányítószám:

Postai cím:

13092302243Nemzeti azonosítószámGIUNTI PSYCHOMETRICS HUNGARY TESZTFEJLESZTŐ KFT.Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

1A beérkezett ajánlatok száma:

HU110
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(A rendszer automatikusan tölti)2022.07.22

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

Alvállalkozók 1. rész: Molitor-Nova 2021 Zrt., (1097 Budapest, Vágóhíd utca 38. 23953466243); Királyhidi Dorottya, 2045 Törökbálint, 
Bartók Béla utca 7.; Fekete-Szabó Viola, 1086 Budapest Szeszgyár utca 6-8.
Alvállalkozó 2. rész: LOGOPÉDIA Kkt., 1165 Budapest, Csinszka u 3.. (29362271242)
Alvállalkozók 3. rész: Molitor-Nova 2021 Zrt., 1097 Budapest, Vágóhíd utca 38. 23953466243; Csajági Józsefné E.V., 3412 Bogács, 
Rákóczi utca 32. 61696321-1-29
Alvállalkozók 4. rész: Molitor-Nova 2021 Zrt., 1097 Budapest, Vágóhíd utca 38. 23953466243; Pataky Nora E.V., 4032 Debrecen, Soó 
Rezső u. 18. 60356297129
Alvállalkozó 5. rész: Mészáros Andrea EV 1044 Bp., Ezred utca 7. 1. ép. B. 1h. fszt. 7 64192242-1-41

VI.1.5) További információk:

NemA szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

NemVédett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

NemAlkalmassági feltételként

NemMűszaki leírás részeként

NemÉrtékelési szempontként:

NemSzerződéses feltételként:

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

NemAlkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

NemAlkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

NemMűszaki leírás részeként

NemÉrtékelési szempontként:

NemSzerződéses feltételként:

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

13092302243Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Baross Utca 24. fszt. 1.Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1192Postai irányítószám:

Postai cím:

13092302243Nemzeti azonosítószámGIUNTI PSYCHOMETRICS HUNGARY TESZTFEJLESZTŐ KFT.Hivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

HU110
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