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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Helyesbítés

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

Fax: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

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Módosítás/helyesbítés/visszavonás

Közzététel dátuma: 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) - EKR001103742021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Visszavont közbeszerzési eljárás

Győri Tankerületi Központ 15835121208

Liszt Ferenc Utca 17.

Győr HU221 9022

Balogh Márton

kozbeszerzes.bms@gmail.com +36 204309519

LINE UP Közbeszerzési Tanácsadó Korlátolt 26171946241
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II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

80400000-8

II.1.2) Fő CPV-kód:

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://kk.gov.hu/gyorLebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Fax:+36 204309519Telefon:E-mail:

SándorKapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Felelősségű Társaság

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

Budapest HU110 1034

Balogh Márton

lineupkft@gmail.com

képzésszervezési szolgáltatások – II. ütem

EKR001103742021

Szolgáltatás megrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: 
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 
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? 
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VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról

V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész

V.1.1) A módosítás oka

V.1) A módosítandó vagy megadandó információ

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás

(KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel

IV.1) Adminisztratív információk

IV. szakasz: Eljárás

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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(A rendszer automatikusan tölti)2021.09.21

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
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