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Vállalkozási szerződés Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása
a Ny-Dunántúli Régióban és Fiatalok vállalkozóvá válásának
támogatása az É-Magyarországi Régióban c. projektek keretében a
képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására-felhívás

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/70
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2017.05.04.
Iktatószám: 3790/2017
CPV Kód: 80400000-8
Ajánlatkérő: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Teljesítés helye:

Az 1. rész vonatkozásában a Nyugat-Dunántúli Régió
települései Csorna, Győr, Kapuvár,
Mosonmagyaróvár, Pannonhalma, Sopron, Tét,
Celldömölk, Körmend, Kőszeg, Sárvár,
Szentgotthárd, Szombathely, Vasvár, Keszthely,
Lenti, Letenye, Nagykanizsa, Zalaegerszeg,
Zalaszentgrót;A 2. rész tekintetében az
Észak-Magyarországi Régió települései Cigánd,
Edelény, Encs, Gönc, Kazincbarcika, Mezőcsát,
Mezőkövesd, Miskolc, Ózd, Putnok, Sárospatak,
Sátoraljaújhely, Szerencs, Szikszó, Tiszaújváros,
Tokaj, Bélapátfalva, Eger, Füzesabony, Gyöngyös,
Hatvan, Heves, Pétervására, Balassagyarmat,
Bátonyterenye, Pásztó, Rétság, Salgótarján,
Szécsény

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2017.05.16.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Eljárást megindító felhívás

A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Hivatalos név: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Nemzeti azonosítószám: AK15111

Postai cím: Szépvölgyi út 135.
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Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1037

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Horváth László

Telefon: +36 18830800

E-mail: horvathl@mva.hu

Fax: +36 18830841

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mva.hu

A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mva.hu/ginopkozbeszerzes

 

I.2) Közös közbeszerzés

 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

 A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.

 Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő
nevét)

 Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre:
(adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és
azonosítószámát)

 Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció

x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen: http://www.mva.hu/ginopkozbeszerzes (URL)

 A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)

További információ a következő címen szerezhető be

 a fent említett cím

x másik cím: (adjon meg másik címet)

Hivatalos név: Polányi Ügyvédi Iroda

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Báthory utca 4. I/2a.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1054

Ország: HU

Kapcsolattartó személy: Fekete Gyula

Telefon: +36 13010086

E-mail: info@polanyi.hu

Fax: +36 13010087
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Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mva.hu

A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mva.hu/ginopkozbeszerzes

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

 elektronikus úton: (URL)

 a fent említett címre

x a következő címre: (adjon meg másik címet)

Hivatalos név: Polányi Ügyvédi Iroda

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Báthory utca 4. I/2a.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1054

Ország: HU

Kapcsolattartó személy: Fekete Gyula

Telefon: +36 13010086

E-mail: info@polanyi.hu

Fax: +36 13010087

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mva.hu

A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mva.hu/ginopkozbeszerzes

 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem
általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

 Regionális/helyi szintű

 Közjogi szervezet

 Közszolgáltató

x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

 Egyéb:

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

 Általános közszolgáltatások

 Honvédelem

 Közrend és biztonság

 Környezetvédelem

x Gazdasági és pénzügyek

 Egészségügy

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Szociális védelem

 Szabadidő, kultúra és vallás
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 Oktatás

 Egyéb tevékenység:

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Villamos energia

 Földgáz és kőolaj kitermelése

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Víz

 Postai szolgáltatások

 Vasúti szolgáltatások

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

 Kikötői tevékenységek

 Repülőtéri tevékenységek

 Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: Vállalkozási szerződés „A GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá
válásának támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban” és a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú
Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Magyarországi Régióban” projektek
keretében a képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására.

Hivatkozási szám:

II.1.2)

Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 80400000-8
II.1.3) A szerződés típusa

 Építési beruházás

 Árubeszerzés

x Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4)

A közbeszerzés rövid ismertetése: 1. rész. 
Vállalkozási szerződés a „GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú Fiatalok vállalkozóvá válásának 
támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban” projekt keretében a képzési, tanácsadási és 
mentorálási feladatok ellátására. 
KÉPZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA 
Olyan képzési, tanácsadási és mentorálási szolgáltatások lebonyolítása vállalkozási szerződés 
alapján a Nyugat-dunántúli régióban, amelyeknél a program zárásának a feltétele üzleti terv 
készítése. 
Képzési szolgáltatások (olyan a felnőttképzési törvény által engedélyezett 72+8 órás Vállalkozói 
tárgyú képzés oktatása, amelyeknél a program zárásának feltétele üzleti terv készítése)
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lebonyolítása vállalkozási szerződés alapján a Nyugat-dunántúli régióban 
(GINOP-5.2.2-12-2015-00023) maximum 200 fő erejéig. 
A képzésbevonás előkészítéseként Egyéni igény- és szükségletfelmérés, tanácsadás tevékenység 
biztosítását várja el az ajánlatkérő 1,5 szakértői óraráfordítással. A képzési helyszíneket a 
Felnőttképzési Tv. szerinti képzési program biztosítása érdekében megfelelő felszereléssel 
szükséges az ajánlattevőnek biztosítani, valamint ásványvíz, hideg élelmiszer nyújtása szükséges. 
Ajánlattevő által engedélyezett képzési program az alábbiak szerint: 
8+72 órás Vállalkozói ismeretek megtartása a Nyugat-dunántúli régióban 200 fő részére (a 
csoportok létszáma 20-25 fő). Minimum a tanúsítványt szerzők száma: 170 fő. 
A képzési tananyagfejlesztés és koordináció kapacitásigényét 109 szakértői nap ráfordítás 
volumennel várja el az ajánlatkérő. A képzési anyagok, jegyzetcsomagok sokszorosítása az 
ajánlattevő feladata. 
TANÁCSADÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA 
Tanácsadási szolgáltatásban részvevők száma: 200 fő. A képzésekkel párhuzamosan az üzleti 
tervek megalkotását elősegítő egyéni tanácsadás biztosítása szükséges 3 óra/fő keretben, 
összesen 600 tanácsadói óraráfordítással. Vállalkozásindítással kapcsolatos speciális 
kiscsoportos tanácsadás biztosítása 10 csoport számára, 4 témában, 2 alkalommal, 4 órában, a I. 
pontban kifejtett képzésben részt vevő fiataloknak (320 szakértői órát jelent). 
Terem-helyszínbiztosítással, egyszerű bekészítéssel. 
MENTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA 
Mentorálást igénybevevő vállalkozások száma: 90 db. 
A. Folyamatos, az egyéni igényeket figyelembe vevő mentori támogatás a projektek keretében 
létrejövő vállalkozások megerősödéséhez 1260 szakértői óra keretben, 
B. A projektek keretében megszervezett workshopokon, ügyféltalálkozókon, közös fórumokon 
való részvétel 216 szakértői óra keretben 
C. Online mentorálás, Mentor-NET: MVA honlapon belső fórum kialakítása 324 szakértői 
órakeretben 
A képzésen részt vevők létszámának biztosítása és a szolgáltatásnyújtást támogató informatikai 
felületek biztosítása az ajánlatkérő feladatát képezi. Nyertes ajánlattevő feladata a képzési 
program engedélyeztetése, a képzési program kizárólagos oktatása, a képzésen résztvevők 
létszámának megtartása, az oktatás helyszínének biztosítása, az oktatás megszervezése, 
lebonyolítása, a tananyagok és az információs anyagok átadása a részvevők részére, az oktatás 
megtartásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, az oktatással kapcsolatos 
adminisztráció, számonkérés és a képzés végeztével a tanúsítványok kiállítása és átadása a 
dokumentációban részletezettek szerint. A tevékenységhez szükséges adminisztrációs 
tevékenység, a dokumentumok, a tevékenység elvégzését alátámasztó dokumentumok 
rendelkezésre állását a www.palyazat.gov.hu oldalon a GINOP 5. prioritáshoz tartozó pályázati 
felhívás, és közlemények valamint monitoring útmutató, kifizetési kérelem benyújtásához 
közzétett szabályzat szerint látja el, biztosítja. 
A képzéssel párhuzamos tanácsadási szolgáltatások keretében ajánlattevő feladata annak 
megszervezése, a tanácsadáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, melynek 
eredményeként sikeres üzleti tervek kerülnek elkészítésre. A tanácsadási szolgáltatás a képzési 
tevékenységgel párhuzamosan futó tevékenység, ezért a képző és tanácsadó szolgáltatást nyújtó 
szakemberek szoros együttműködése szükséges. 
Mentorálási szolgáltatás nyújtása az elindult vállalkozások számára. Amelynek tevékenysége 
szorosan ráépül a képzési és tanácsadási szolgáltatást nyújtó szakértők munkájára. 
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Nyertes ajánlattevő feladata az üzleti tervek készítése a fiatalok vállalkozóvá válásának 
támogatása képzési, tanácsadási és mentorálási területen, amely tevékenységek eredményeként 
üzleti tervet kell készíteni a vállalkozóknak. Nyertes ajánlattevő feladata legalább 10 darab asztali 
számítógép vagy laptop biztosítása, amely eszköz hiányában segíti a hátrányos helyszerű 
fiatalokat az üzleti tervek összeállításában. 
2. rész 
Vállalkozási szerződés a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok vállalkozóvá válásának 
támogatása az Észak-Magyarországi Régióban” projekt keretében a képzési, tanácsadási és 
mentorálási feladatok ellátására. 
KÉPZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA 
Olyan képzési, tanácsadási és mentorálási szolgáltatások lebonyolítása vállalkozási szerződés 
alapján az Észak-magyarországi régióban, amelyeknél a program zárásának a feltétele üzleti terv 
készítése. 
Képzési szolgáltatások (olyan a felnőttképzési törvény által engedélyezett 72+8 órás Vállalkozói 
tárgyú képzés oktatása, amelyeknél a program zárásának feltétele üzleti terv készítése) 
lebonyolítása vállalkozási szerződés alapján az Észak-magyarországi régiókban 
(GINOP-5.2.2-12-2015-00015) maximum 280 fő erejéig. 
A képzésbevonás előkészítéseként Egyéni igény- és szükségletfelmérés, tanácsadás tevékenység 
biztosítását várja el az ajánlatkérő 1,5 szakértői óraráfordítással. A képzési helyszíneket a 
Felnőttképzési Tv. szerinti képzési program biztosítása érdekében megfelelő felszereléssel 
szükséges az ajánlattevőnek biztosítani, valamint ásványvíz, hideg élelmiszer nyújtása szükséges. 
Ajánlattevő által engedélyezett képzési program az alábbiak szerint: 
8+72 órás Vállalkozói ismeretek megtartása az Észak-magyarországi régiókban 280 fő részére (a 
csoportok létszáma 10-35 fő). Minimum a tanúsítványt szerzők száma: 238 fő. 
A képzési tananyagfejlesztés és koordináció kapacitásigényét 109 szakértői nap ráfordítás 
volumennel várja el az ajánlatkérő. A képzési anyagok, jegyzetcsomagok sokszorosítása az 
ajánlattevő feladata. 
TANÁCSADÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA 
Tanácsadási szolgáltatásban részvevők száma: 250 fő. A képzésekkel párhuzamosan az üzleti 
tervek megalkotását elősegítő egyéni tanácsadás biztosítása szükséges 3 óra/fő keretben, 
összesen 850 tanácsadói óraráfordítással. Vállalkozásindítással kapcsolatos speciális 
kiscsoportos tanácsadás biztosítása 10 csoport számára, 4 témában, 2 alkalommal, 4 órában, a I. 
pontban kifejtett képzésben részt vevő fiataloknak (448 szakértői órát jelent) 
Terem-helyszínbiztosítással, egyszerű bekészítéssel. 
MENTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA 
Mentorálás t igénybevevő vállalkozások száma: 130 db. 
A. Folyamatos, az egyéni igényeket figyelembe vevő mentori támogatás a projektek keretében 
létrejövő vállalkozások megerősödéséhez 1750 szakértői óra keretben, 
B. A projektek keretében megszervezett workshopokon, ügyféltalálkozókon, közös fórumokon 
való részvétel 300 szakértői óra keretben 
C. Online mentorálás, Mentor-NET: MVA honlapon belső fórum kialakítása 450 szakértői 
órakeretben 
A képzésen részt vevők létszámának biztosítása és a szolgáltatásnyújtást támogató informatikai 
felületek biztosítása az ajánlatkérő feladatát képezi. Nyertes ajánlattevő feladata a képzési 
program engedélyeztetése, a képzési program kizárólagos oktatása, a képzésen résztvevők 
létszámának megtartása, az oktatás helyszínének biztosítása, az oktatás megszervezése,



7

lebonyolítása, a tananyagok és az információs anyagok átadása a részvevők részére, az oktatás
megtartásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, az oktatással kapcsolatos
adminisztráció, számonkérés és a képzés végeztével a tanúsítványok kiállítása és átadása a
dokumentációban részletezettek szerint. A tevékenységhez szükséges adminisztrációs
tevékenység, a dokumentumok, a tevékenység elvégzését alátámasztó dokumentumok
rendelkezésre állását a www.palyazat.gov.hu oldalon a GINOP 5. prioritáshoz tartozó pályázati
felhívás, és közlemények valamint monitoring útmutató, kifizetési kérelem benyújtásához
közzétett szabályzat szerint látja el, biztosítja. 
A képzéssel párhuzamos tanácsadási szolgáltatások keretében ajánlattevő feladata annak
megszervezése, a tanácsadáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, melynek
eredményeként sikeres üzleti tervek kerülnek elkészítésre. A tanácsadási szolgáltatás a képzési
tevékenységgel párhuzamosan futó tevékenység, ezért a képző és tanácsadó szolgáltatást nyújtó
szakemberek szoros együttműködése szükséges. 
Mentorálási szolgáltatás nyújtása az elindult vállalkozások számára. Amelynek tevékenysége
szorosan ráépül a képzési és tanácsadási szolgáltatást nyújtó szakértők munkájára. 
Nyertes ajánlattevő feladata az üzleti tervek készítése a fiatalok vállalkozóvá válásának
támogatása képzési, tanácsadási és mentorálási területen, amely tevékenységek eredményeként
üzleti tervet kell készíteni a vállalkozóknak. Nyertes ajánlattevő feladata legalább 10 darab asztali
számítógép vagy laptop biztosítása, amely eszköz hiányában segíti a hátrányos helyszerű
fiatalokat az üzleti tervek összeállításában. 
A teljes feladatleírást a Dokumentáció tartalmazza.

II.1.5)

Becsült érték: 1 Pénznem: HUF

(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)

II.1.6) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll igen

Ajánlatok benyújthatók

x valamennyi részre

 legfeljebb a következő számú részre:

 csak egy részre

 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával
ítéljen oda szerződéseket:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

 

II.2.1)

Elnevezés: Vállalkozási szerződés „A GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok
vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban” projekt keretében a
képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására.

Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok):
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Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85312320-8
További tárgyak: 79634000-7

79414000-9
70310000-7
55330000-2
22112000-8
79400000-8
79951000-5

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU221, HU222, HU223

A teljesítés helye: Az 1. rész vonatkozásában a Nyugat-Dunántúli Régió települései
Csorna, Győr, Kapuvár, Mosonmagyaróvár, Pannonhalma, Sopron, Tét, Celldömölk, Körmend,
Kőszeg, Sárvár, Szentgotthárd, Szombathely, Vasvár, Keszthely, Lenti, Letenye, Nagykanizsa,
Zalaegerszeg, Zalaszentgrót

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Közbeszerzés tárgya: 
1. rész: 
Vállalkozási szerződés a „GINOP-5.2.2-14-2015-00023 számú, Fiatalok vállalkozóvá válásának 
támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban” projekt keretében a képzési, tanácsadási és 
mentorálási feladatok ellátására”. 
KÉPZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA 
Olyan képzési, tanácsadási és mentorálási szolgáltatások lebonyolítása vállalkozási szerződés 
alapján a Nyugat-dunántúli régióban, amelyeknél a program zárásának a feltétele üzleti terv 
készítése. 
Képzési szolgáltatások (olyan a felnőttképzési törvény által engedélyezett 72+8 órás Vállalkozói 
tárgyú képzés oktatása, amelyeknél a program zárásának feltétele üzleti terv készítése) 
lebonyolítása vállalkozási szerződés alapján a Nyugat-dunántúli régióban 
(GINOP-5.2.2-12-2015-00023) maximum 200 fő erejéig. 
A képzésbevonás előkészítéseként Egyéni igény- és szükségletfelmérés, tanácsadás tevékenység 
biztosítását várja el az ajánlatkérő 1,5 szakértői óraráfordítással. A képzési helyszíneket a 
Felnőttképzési Tv. szerinti képzési program biztosítása érdekében megfelelő felszereléssel 
szükséges az ajánlattevőnek biztosítani, valamint ásványvíz, hideg élelmiszer nyújtása szükséges. 
Ajánlattevő által engedélyezett képzési program az alábbiak szerint: 
8+72 órás Vállalkozói ismeretek megtartása a Nyugat-dunántúli régióban 200 fő részére (a 
csoportok létszáma 20-25 fő). Minimum a tanúsítványt szerzők száma: 170 fő. 
A képzési tananyagfejlesztés és koordináció kapacitásigényét 109 szakértői nap ráfordítás 
volumennel várja el az ajánlatkérő. A képzési anyagok, jegyzetcsomagok sokszorosítása az 
ajánlattevő feladata. 
TANÁCSADÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA 
Tanácsadási szolgáltatásban részvevők száma: 200 fő. A képzésekkel párhuzamosan az üzleti 
tervek megalkotását elősegítő egyéni tanácsadás biztosítása szükséges 3 óra/fő keretben, 
összesen 600 tanácsadói óraráfordítással. Vállalkozásindítással kapcsolatos speciális 
kiscsoportos tanácsadás biztosítása 10 csoport számára, 4 témában, 2 alkalommal, 4 órában, a I. 
pontban kifejtett képzésben részt vevő fiataloknak (320 szakértői órát jelent). 
Terem-helyszínbiztosítással, egyszerű bekészítéssel.
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MENTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA 
Mentorálást igénybevevő vállalkozások száma: 90 db. 
A. Folyamatos, az egyéni igényeket figyelembe vevő mentori támogatás a projektek keretében
létrejövő vállalkozások megerősödéséhez 1260 szakértői óra keretben, 
B. A projektek keretében megszervezett workshopokon, ügyféltalálkozókon, közös fórumokon
való részvétel 216 szakértői óra keretben 
C. Online mentorálás, Mentor-NET: MVA honlapon belső fórum kialakítása 324 szakértői
órakeretben 
A képzésen részt vevők létszámának biztosítása és a szolgáltatásnyújtást támogató informatikai
felületek biztosítása az ajánlatkérő feladatát képezi. Nyertes ajánlattevő feladata a képzési
program engedélyeztetése, a képzési program kizárólagos oktatása, a képzésen résztvevők
létszámának megtartása, az oktatás helyszínének biztosítása, az oktatás megszervezése,
lebonyolítása, a tananyagok és az információs anyagok átadása a részvevők részére, az oktatás
megtartásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, az oktatással kapcsolatos
adminisztráció, számonkérés és a képzés végeztével a tanúsítványok kiállítása és átadása a
dokumentációban részletezettek szerint. A tevékenységhez szükséges adminisztrációs
tevékenység, a dokumentumok, a tevékenység elvégzését alátámasztó dokumentumok
rendelkezésre állását a www.palyazat.gov.hu oldalon a GINOP 5. prioritáshoz tartozó pályázati
felhívás, és közlemények valamint monitoring útmutató, kifizetési kérelem benyújtásához
közzétett szabályzat szerint látja el, biztosítja. 
A képzéssel párhuzamos tanácsadási szolgáltatások keretében ajánlattevő feladata annak
megszervezése, a tanácsadáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, melynek
eredményeként sikeres üzleti tervek kerülnek elkészítésre. A tanácsadási szolgáltatás a képzési
tevékenységgel párhuzamosan futó tevékenység, ezért a képző és tanácsadó szolgáltatást nyújtó
szakemberek szoros együttműködése szükséges. 
Mentorálási szolgáltatás nyújtása az elindult vállalkozások számára. Amelynek tevékenysége
szorosan ráépül a képzési és tanácsadási szolgáltatást nyújtó szakértők munkájára. 
Nyertes ajánlattevő feladata az üzleti tervek készítése a fiatalok vállalkozóvá válásának
támogatása képzési, tanácsadási és mentorálási területen, amely tevékenységek eredményeként
üzleti tervet kell készíteni a vállalkozóknak. Nyertes ajánlattevő feladata legalább 10 darab asztali
számítógép vagy laptop biztosítása, amely eszköz hiányában segíti a hátrányos helyszerű
fiatalokat az üzleti tervek összeállításában. 
A teljes feladatleírást a Dokumentáció tartalmazza.

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

II.2.5) Értékelési szempontok

x Az alábbi értékelési szempontok

x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő személyi állományának képzettsége, tapasztalata 50

 Költség szempont –

x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (nettó egyösszegű forint) / Súlyszám: 60

 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Becsült érték:

Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 10 vagy napban:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

A szerződés meghosszabbítható nem

A meghosszabbítás leírása:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

vagy

Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.2.2-14-2015-00023 azonosítószámú,
Segítünk Indítani!- Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban
c. projekt

II.2.13) További információ

II.2.1)

Elnevezés: Vállalkozási szerződés „A GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok
vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Magyarországi Régióban” projektek keretében a
képzési, tanácsadási és mentorálási feladatok ellátására.

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 85312320-8
További tárgyak: 79634000-7

79414000-9
70310000-7
55330000-2
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22112000-8
79400000-8
79951000-5

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU311, HU312, HU313

A teljesítés helye: A 2. rész tekintetében az Észak-Magyarországi Régió települései
Cigánd, Edelény, Encs, Gönc, Kazincbarcika, Mezőcsát, Mezőkövesd, Miskolc, Ózd, Putnok,
Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs, Szikszó, Tiszaújváros, Tokaj, Bélapátfalva, Eger,
Füzesabony, Gyöngyös, Hatvan, Heves, Pétervására, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Pásztó,
Rétság, Salgótarján, Szécsény

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A közbeszerzés tárgya: 
2. rész 
Vállalkozási szerződés a „GINOP-5.2.2-14-2015-00015 számú Fiatalok vállalkozóvá válásának 
támogatása az Észak-Magyarországi Régióban” projekt keretében a képzési, tanácsadási és 
mentorálási feladatok ellátására”. 
KÉPZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA 
Olyan képzési, tanácsadási és mentorálási szolgáltatások lebonyolítása vállalkozási szerződés 
alapján az Észak-magyarországi régióban, amelyeknél a program zárásának a feltétele üzleti terv 
készítése. 
Képzési szolgáltatások (olyan a felnőttképzési törvény által engedélyezett 72+8 órás Vállalkozói 
tárgyú képzés oktatása, amelyeknél a program zárásának feltétele üzleti terv készítése) 
lebonyolítása vállalkozási szerződés alapján az Észak-magyarországi régiókban 
(GINOP-5.2.2-12-2015-00015) maximum 280 fő erejéig. 
A képzésbevonás előkészítéseként Egyéni igény- és szükségletfelmérés, tanácsadás tevékenység 
biztosítását várja el az ajánlatkérő 1,5 szakértői óraráfordítással. A képzési helyszíneket a 
Felnőttképzési Tv. szerinti képzési program biztosítása érdekében megfelelő felszereléssel 
szükséges az ajánlattevőnek biztosítani, valamint ásványvíz, hideg élelmiszer nyújtása szükséges. 
Ajánlattevő által engedélyezett képzési program az alábbiak szerint: 
8+72 órás Vállalkozói ismeretek megtartása az Észak-magyarországi régiókban 280 fő részére (a 
csoportok létszáma 10-35 fő). Minimum a tanúsítványt szerzők száma: 238 fő. 
A képzési tananyagfejlesztés és koordináció kapacitásigényét 109 szakértői nap ráfordítás 
volumennel várja el az ajánlatkérő. A képzési anyagok, jegyzetcsomagok sokszorosítása az 
ajánlattevő feladata. 
TANÁCSADÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA 
Tanácsadási szolgáltatásban részvevők száma: 250 fő. A képzésekkel párhuzamosan az üzleti 
tervek megalkotását elősegítő egyéni tanácsadás biztosítása szükséges 3 óra/fő keretben, 
összesen 850 tanácsadói óraráfordítással. Vállalkozásindítással kapcsolatos speciális 
kiscsoportos tanácsadás biztosítása 10 csoport számára, 4 témában, 2 alkalommal, 4 órában, a I. 
pontban kifejtett képzésben részt vevő fiataloknak (448 szakértői órát jelent) 
Terem-helyszínbiztosítással, egyszerű bekészítéssel. 
MENTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA 
Mentorálás t igénybevevő vállalkozások száma: 130 db. 
A. Folyamatos, az egyéni igényeket figyelembe vevő mentori támogatás a projektek keretében 
létrejövő vállalkozások megerősödéséhez 1750 szakértői óra keretben, 
B. A projektek keretében megszervezett workshopokon, ügyféltalálkozókon, közös fórumokon
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való részvétel 300 szakértői óra keretben 
C. Online mentorálás, Mentor-NET: MVA honlapon belső fórum kialakítása 450 szakértői
órakeretben 
A képzésen részt vevők létszámának biztosítása és a szolgáltatásnyújtást támogató informatikai
felületek biztosítása az ajánlatkérő feladatát képezi. Nyertes ajánlattevő feladata a képzési
program engedélyeztetése, a képzési program kizárólagos oktatása, a képzésen résztvevők
létszámának megtartása, az oktatás helyszínének biztosítása, az oktatás megszervezése,
lebonyolítása, a tananyagok és az információs anyagok átadása a részvevők részére, az oktatás
megtartásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, az oktatással kapcsolatos
adminisztráció, számonkérés és a képzés végeztével a tanúsítványok kiállítása és átadása a
dokumentációban részletezettek szerint. A tevékenységhez szükséges adminisztrációs
tevékenység, a dokumentumok, a tevékenység elvégzését alátámasztó dokumentumok
rendelkezésre állását a www.palyazat.gov.hu oldalon a GINOP 5. prioritáshoz tartozó pályázati
felhívás, és közlemények valamint monitoring útmutató, kifizetési kérelem benyújtásához
közzétett szabályzat szerint látja el, biztosítja. 
A képzéssel párhuzamos tanácsadási szolgáltatások keretében ajánlattevő feladata annak
megszervezése, a tanácsadáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, melynek
eredményeként sikeres üzleti tervek kerülnek elkészítésre. A tanácsadási szolgáltatás a képzési
tevékenységgel párhuzamosan futó tevékenység, ezért a képző és tanácsadó szolgáltatást nyújtó
szakemberek szoros együttműködése szükséges. 
Mentorálási szolgáltatás nyújtása az elindult vállalkozások számára. Amelynek tevékenysége
szorosan ráépül a képzési és tanácsadási szolgáltatást nyújtó szakértők munkájára. 
Nyertes ajánlattevő feladata az üzleti tervek készítése a fiatalok vállalkozóvá válásának
támogatása képzési, tanácsadási és mentorálási területen, amely tevékenységek eredményeként
üzleti tervet kell készíteni a vállalkozóknak. Nyertes ajánlattevő feladata legalább 10 darab asztali
számítógép vagy laptop biztosítása, amely eszköz hiányában segíti a hátrányos helyszerű
fiatalokat az üzleti tervek összeállításában. 
A teljes feladatleírást a Dokumentáció tartalmazza.

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

II.2.5) Értékelési szempontok

x Az alábbi értékelési szempontok

x Minőségi szempont – 1 Ajánlattevő személyi állományának képzettsége, tapasztalata 50

 Költség szempont –

x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (nettó egyösszegű forint) / Súlyszám: 60

 Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Becsült érték:

Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 10 vagy napban:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
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A szerződés meghosszabbítható nem

A meghosszabbítás leírása:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

vagy

Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.2.2-14-2015-00015 azonosítószámú,
Segítünk Indítani!- Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Magyarországi
Régióban c. projekt

II.2.13) További információ

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

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság

A kizáró okok felsorolása: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok mindkét rész
vonatkozásában:
• Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjainak hatálya alá
tartozik.
• A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az
Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki, vagy amely
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Mindkét rész vonatkozásában: 
Ajánlattevőnek, alvállalkozónak, Ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más 
szervezetnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmassági és a kizáró okok igazolásának, 
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 17. § (1) és (2) bekezdései, 
valamint a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontja esetében a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja
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és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell eljárnia. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók
tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az Ajánlattevőnek a Kbt. 67. §
(4) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania [Kbt. 114. § (2) bekezdés]. 
A kizáró okok tekintetében Ajánlattevők, alvállalkozók, valamint Ajánlattevő által az
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem
lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál. 
A gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba, vagy az egyéni vállalkozók
nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a
2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett
mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a
nyilvántartásban szereplés tényét az Ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól
ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók
nyilvántartásának adatai alapján; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a
2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy
egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A felnőttképzésről szóló 2013.
évi LXXVII. törvény értelmében bejegyzett engedélyezett felnőtt-képző intézmény legyen.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Mindkét rész vonatkozásában: A Kbt. 65. § (1) 
bekezdés a) pontja és 321/2015 (X.30) Korm. rendelet. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 
valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó - a felhívás feladásának napjától 
visszafelé számított egy évre vonatkozó - nyilatkozat - attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött 
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, az alábbiakra vonatkozóan: 
A pénzügyi intézménynél vezetett összes pénzforgalmi jelzőszám tekintetében, számlavezetés 
kezdete, az Ajánlattevő számláján a felhívás feladásának napjától visszaszámított egy évben 30 
napon túli sorban állás előfordult-e, és ha igen, hányszor. 
Szükséges csatolni az Ajánlattevő teljességi nyilatkozatát is a vizsgált időszakban bármikor vezetett 
számlaszámokra vonatkozóan. A nyilatkozatban pénzügyi intézményenként kérjük felsorolni a 
felhívás feladásától visszaszámított egy évben vezetett, megnyitott, illetve megszüntetett pénzügyi 
számlák jelzőszámát és dátumát. 
"Sorba állítás” alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV tv. 2. § 
25. pontjában meghatározott fogalmat érti. 
 
P/2. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő), csatolja be a KR. 19. § (1) 
bekezdés c) pont alapján nyilatkozatát a Felhívás feladását megelőző 2 (kettő) mérlegfordulónappal 
lezárt üzleti év - teljes - ÁFA nélkül számított árbevételéről, illetőleg ugyanezen időszak 
vonatkozásában az ÁFA nélkül számított közbeszerzés tárgyából származó (1. rész: vállalkozóvá 
válást segítő felnőttképzés teljes körű lebonyolításából, és/vagy vállalkozóvá válást segítő 
felnőttképzési projektben tanácsadásból, és/vagy vállalkozóvá válást segítő felnőttképzési 
projektben mentorálásból származó; 2. rész: vállalkozóvá válást segítő felnőttképzés teljes körű 
lebonyolításából, és/vagy vállalkozóvá válást segítő felnőttképzési projektben tanácsadásból, 
és/vagy vállalkozóvá válást segítő felnőttképzési projektben mentorálásból származó)
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árbevételéről, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a
tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A KR. 19. § (3) bekezdése értelmében, ha az Ajánlattevő a rendelet 19. § (1) bekezdés b) és/vagy c)
pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a
beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, köteles az
alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról az ajánlattételi határidőt megelőző
kiegészítő tájékoztatás [Kbt. 56. §] során felvilágosítást kérni. A kiegészítő tájékoztatás kérésben
az érintett Ajánlattevő köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bekezdésében, a Kbt. 67. § (3)
bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7)- (8) bekezdéseiben
foglaltakra.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az Ajánlattevő mind a két rész 
vonatkozásában, ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül bármelyiknek az 
alábbiakban megfogalmazott módon nem felel meg: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P/1. ha, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított egy évre vonatkozóan a pénzügyi 
intézmény nyilatkozata alapján, bármelyik számlavezető pénzügyi intézménynél vezetett számláján 
a 30 napon túli lejárt fizetési határidejű sorban állás volt. 
P/2.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző 2 mérlegfordulónappal lezárt 
üzleti évben 
1. rész vonatkozásában: a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen 
nem éri el a nettó 53 millió Ft-ot. 
2. rész vonatkozásában: a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen 
nem éri el a nettó 72 millió Ft-ot. 
P/2.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző 2 lezárt üzleti évben 
1. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgyából származó (vállalkozóvá válást segítő 
engedélyezett, vállalkozói felnőttképzés teljes körű lebonyolításából, és/vagy vállalkozóvá válást 
segítő felnőttképzési projektben vállalkozásindításhoz kapcsolódó tanácsadásból, és/vagy
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vállalkozóvá válást segítő felnőttképzési projektben mentorálásból származó árbevétele) -
általános forgalmi adó nélkül számított -árbevétele összesen nem éri el a nettó 40 millió Ft-ot. 
2. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgyából származó (vállalkozóvá válást segítő
engedélyezett vállalkozói felnőttképzés teljes körű lebonyolításából, és/vagy vállalkozóvá válást
segítő felnőttképzési projektben vállalkozásindításhoz kapcsolódó tanácsadásból, és/vagy
vállalkozóvá válást segítő felnőttképzési projektben mentorálásból származó árbevétele) -
általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a nettó 54 millió Ft-ot. 
Több részre történő ajánlattétel esetén a két részre előírt alkalmassági minimum feltételek nem
kumulálódnak, azok közül elegendő csak a 2. részre előírt alkalmassági minimum feltételnek
megfelelni.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Mindkét rész vonatkozásában: A Kbt. 65. § (1) 
bekezdés b) pontja és 321/2015 (X.30) Korm. rendelet. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az 
Ajánlattevőre vonatkozó szakmai alkalmasságát igazoló alábbi dokumentum egyszerű másolati 
példányát: Az Ajánlattevő által felhívás feladásától visszafelé számított három évben végzett, a jelen 
közbeszerzés tárgyával azonos, részenként külön-külön szerződésszerűen teljesített referencia 
ismertetése és igazolása a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet. 22. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak 
szerint. 
321/2015 (X.30) Korm. rendelet. 22. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti igazolás, illetve 
nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje pontos naptári napban 
meghatározva, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, értéke, jelen 
közbeszerzési eljárás tárgyával azonos szolgáltatási szerződés, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy 
a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M/2. Mindkét rész vonatkozásában: A 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja 
alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért 
felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be 
kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt képzettség, szakmai tapasztalat igazolására ajánlattevő csatolja 
a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot (eredeti vagy egyszerű másolati 
formában úgy, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen, és 
amely tartalmazza az ajánlattétel időpontjában annak a személynek, szervezetnek a megjelölését,
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akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyban áll), a releváns képzettségeit, szakmai tapasztalataitigazoló oklevelét egyszerű
másolatban, valamint a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. 
Ajánlattevő köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli 
M3. Mindkét rész vonatkozásában: Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X. 30.) Kormány
Rendelet 21. § (3) bekezdés h) pontja alapján a felhívás feladását megelőző évre (2016)
vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(9), (11) bekezdésében, a Kbt. 67. § (3)
bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7)- (8) bekezdéseiben
foglaltakra.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Mind a két rész vonatkozásában: Alkalmatlan az 
ajánlattevő, ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül bármelyiknek az 
alábbiakban megfogalmazott módon nem felel meg: 
 
 
 
 
 
 
 
M/1. alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 36 
hónapban az alábbi referenciával: 
1. rész vonatkozásában: 
- legalább 1 db olyan szerződésszerűen teljesített vállalkozóvá válást segítő felnőttképzésre 
vonatkozó referenciával, amelynek nettó ellenértéke eléri a nettó 20 millió forintot, és a képzettek 
száma eléri a 150 főt, és amely a képzésen kívül olyan tanácsadást és/vagy mentorálást is 
tartalmazott, amelynek része volt üzleti terv elkészítése is 
2. rész vonatkozásában: 
- legalább 1 db olyan szerződésszerűen teljesített vállalkozóvá válást segítő felnőttképzésre 
vonatkozó referenciával, amelynek nettó ellenértéke eléri a nettó 20 millió forintot, és a képzettek 
száma eléri a 150 főt, és amely a képzésen kívül olyan tanácsadást és/vagy mentorálást is 
tartalmazott, amelynek része volt üzleti terv elkészítése is 
 
M/2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik: 
Mindkét rész vonatkozásában: 
- M/2/A: 1 fő projektvezető/szakmai vezető szakemberrel, aki rendelkezik egyetemi vagy főiskolai 
felsőfokú szakképzettséggel és rendelkezik legalább 12 hónap felnőttképzések kapcsán szerzett 
projektvezetői vagy szakmai vezetői tapasztalattal 
- M/2/B: a képzésekhez szükséges 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik egyetemi vagy főiskolai 
felsőfokú tanári szakképzettséggel és rendelkezik legalább 3 hónap felnőttképzések tartásával 
szerzett oktatói szakmai tapasztalattal. 
- M/2/C: a tanácsadáshoz szükséges 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik egyetemi vagy 
főiskolai felsőfokú szakképzettséggel és rendelkezik legalább 3 hónap felnőttképzésekhez 
kapcsolódó tanácsadási szakmai tapasztalattal. 
- M/2/D: a mentoráláshoz szükséges 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik egyetemi vagy 
főiskolai felsőfokú szakképzettséggel és rendelkezik legalább 3 hónap felnőttképzésekhez
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kapcsolódó mentorálási szakmai tapasztalattal. 
Ajánlatkérő az ellenőrzés során a szakmai tapasztalatnak teljes hónapot vesz figyelembe. Ennek
okán az önéletrajzban a szakmai tapasztalatot év-hónap-nap pontossággal kell feltüntetni. Az
időben párhuzamos projektek esetében a szakmai tapasztalat csak egyszer vehető figyelembe. A
maradék napok összeadódnak, Ajánlatkérő maradék napok összegéből 30 napot tekint egy
hónapnak. Az adott részre vonatkozóan az M/2/A, M/2/B, M/2/C és M/2/D alkalmassági feltételeknek
csak különböző szakemberrel lehet megfelelni. Az 1. és 2. részre vonatkozóan az M/2/A, M/2/B,
M/2/C és M/2/D alkalmassági feltételeknek ugyanazzal a szakemberrel is meg lehet felelni. 
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik: 
Mindkét rész vonatkozásában:a felhívás feladásának napját megelőző év (2016) vonatkozásában
legalább 10 fős átlagos statisztikai létszámmal.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

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

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozási díj 1 %-a a késedelem minden naptári napján (minden
megkezdett nap egy teljes napnak számít). A késedelmi kötbér maximális összege a nettó
vállalkozási díj 10%-a.
Ennek elérése esetén a Megrendelő elállásra jogosult.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozási díj 10 %-a. A Megrendelő meghiúsulás esetén azonnali
hatállyal felmondhatja a szerződést, és kötelezheti Vállalkozót a nettó vállalkozási díj 10 %-nak
megfizetésére, valamint érvényesítheti ezen összeg feletti, a szerződésszegésből eredő, igazolt
kárainak megtérítését Vállalkozótól.
A szerződés biztosítékainak részletes szabályait a szerződés tervezet tartalmazza.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:

Az 1. rész vonatkozásában a beszerzés a GINOP-5.2.2-14-2015-00023 azonosítószámú, Segítünk 
Indítani!- Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Nyugat-Dunántúli Régióban c., a 2. rész 
vonatkozásában a GINOP-5.2.2-14-2015-00015 azonosítószámú, Segítünk Indítani!- Fiatalok 
vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Magyarországi Régióban c. projektekből 
finanszírozott. 
Minden rész vonatkozásában: 
Az Ajánlatkérő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a, valamint a Ptk. 6:130. § 
(1)-(2) bekezdésében meghatározottak alapján teljesíti az ellenszolgáltatást. Az igazolt teljesítés 
ellenértékének kiegyenlítése magyar forintban történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében és a 
Kbt. 135. § (1) (4) (5) (6) és (10) bekezdésében foglaltak szerint. 
 
Kifizetés utófinanszírozással valósul meg előlegfizetéssel. Ajánlatkérő előleget az alábbiak alapján 
biztosítja: 
Megrendelő a Vállalkozót megillető vállalkozási díj 30 %-ának megfelelő mértékű előleg
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igénylésének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó számára. A vállalkozási szerződés aláírását
követően előlegszámla benyújtásával a Megrendelő átutalja az előleget. A Megrendelő havi teljesítés
elismerésekor - hibátlan teljesítés esetén - rögzíti a számla kibocsátás jogosultságát, a Vállalkozó a
havonta kiállított számlákban folyamatosan tünteti fel az előlegszámla összegének
figyelembevételét. Megrendelő nem kér biztosítékot az előlegvisszafizetésre vonatkozóan. 
Ajánlatkérő részszámlázást biztosít képzés esetén csoportonként; tanácsadás és mentorálás
tevékenységek esetén havi bontásban. 
A vállalkozási díj megfizetése az ajánlatkérő által a nyertes ajánlattevő teljesítésének
elismeréseként kiadott teljesítésigazolás kézhezvételét követően, az adott képzés tekintetében
kiállított számla ellenében átutalással történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a lentebb részletezettek szerint. 
A vállalkozási díjat Ajánlatkérő a szolgáltatás teljesítésigazolással igazolt teljesítését (adott képzés
teljesítése) követően benyújtott, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és
mellékletei kézhezvételét követően a kézhezvételtől számított 30 napos fizetési határidővel,
átutalással fizeti meg. 
Tanácsadási és mentorálási szolgáltatások tekintetében a vállalkozási díjat Ajánlatkérő a
szolgáltatás teljesítésigazolással igazolt teljesítését követően benyújtott, szerződésszerű és a
jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei kézhezvételét követően a kézhezvételtől
számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással fizeti meg. 
Az ajánlati ár módosítására a szerződés ideje alatt nincs lehetőség. 
Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás forintban (HUF) történik. 
A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződés tervezet tartalmazza. 
További vonatkozó jogszabályok: 
• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; 
• az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rend.; 
• az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény; 
• Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) 36/A. §.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k)nek a gazdálkodó szervezet létrehozását.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)

x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

• Minden létrejövő produktumnak meg kell felelni a keletkezésükkor aktuális Széchenyi 2020 arculati 
követelményeinek, melyek a palyazat.gov.hu oldalon elérhetőek 
• A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 
• a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 
• GINOP-5.2.2. pályázati konstrukció szabályozói 
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4386 oldalon elérhető valamennyi dokumentum (Általános Útmutató, 
Pályázati Felhívás, Segédletek.zip, GYIK, valamint a felhíváshoz közzétett közlemények) 
• GINOP-5.2.3. pályázati konstrukció szabályozói
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•
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-523-16-fiatalok-vllalkozv-vlsa-vllalkozs-indtsi-kltsgeinek-tmogatsa-1
oldalon elérhető valamennyi dokumentum (Pályázati Felhívás, Segédletek.zip, GYIK, valamint a
felhíváshoz közzétett közlemények).

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

 Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam
indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő
csökkentésére irányuló információ

 Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.4) Információ a tárgyalásról

A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a
tárgyalás nélkül indított eljárást)

Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)

 Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

 

/ (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
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Dátum: 2017/05/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének
tervezett napja

Dátum: (éééé/hh/nn)

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)

vagy

Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2017/05/16 (éééé/hh/nn)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Datum: 2017/05/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Hely: Polányi Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Báthory utca 4. I/2a, tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljáráson a Kbt. 68. § (3)
bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt.
A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltak alapján kerül lefolytatásra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

 A megrendelés elektronikus úton történik

 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

 A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:

VI.3.1)

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-100-ig.

VI.3.2)

A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti 
pontszámot: Értékelés módszere: 
Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott ár-érték arányt megjelenítő 
értékelési szempontok szerint, összességében a legelőnyösebb ár és szakmai specifikáció alapján 
kerülnek elbírálásra, amely esetben az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek 
értékelése az értékelési szempontrendszerben meghatározott pontszám alsó és felső határa 
adható. 
Az értékelési szempontok részletezése az egyes bírálati szempontok szerint: 
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár 
Az 1. részszempont tekintetében az ajánlatok a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 
147. szám, 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1.ba) pontjában meghatározott fordított 
arányosítás alapján kerülnek értékelésre. A maximális pontot a legalacsonyabb ajánlati ár kapja
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(100 pont), és ezen legalacsonyabb ajánlati árhoz viszonyítva került meghatározásra az összes 
ajánlat nettó ajánlati ára. A legalacsonyabb ajánlati ár 100 pontja, valamint a többi ajánlat nettó 
ajánlati árra vonatkozó arányszáma kerül ez követően megszorzásra a súlyszámmal. Amely így 
megadja az 1. Részszempontra vonatkozó pontszámot minden egyes ajánlattevő tekintetében. 
Képlet alapján: 
P=A legjobb / A vizsgált (Pmax-Pmin) + Pmin 
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
2. Részszempont Ajánlattevő személyi állományának képzettsége 
A 2/1., 2/2., 2/3., 2/4. bírálati alszempontok esetében a legjobb ajánlat (legmagasabb) ajánlat a 
maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi 
eleméhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) 1. 
sz. melléklet A.1.bb) pontjában meghatározott alapján. 
P=[(A vizsgált / A legjobb) x ( P max-P min) ]+ P min 
ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
P max: a pontskála felső határa 
P min: a pontskála alsó határa 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (szakemberek száma) 
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme (szakemberek száma) 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (szakemberek száma) 
2/1. alszempont: 
Az előírt feltételnek megfelelő időtartam (hónap) kerül értékelésre. Ajánlati elem minimum szintje: 
0 hónap. Ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 3 hónap, mely felett Ajánlatkérő az adható 
legmagasabb pontot adja [Kbt. 77. § (1) bekezdés]. 
2/2. alszempont: 
Az előírt feltételnek megfelelő időtartam (hónap) kerül értékelésre. Ajánlati elem minimum szintje: 
0 hónap. Ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 9 hónap, mely felett Ajánlatkérő az adható 
legmagasabb pontot adja [Kbt. 77. § (1) bekezdés]. 
2/3. alszempont: 
Az előírt feltételnek megfelelő időtartam (hónap) kerül értékelésre. Ajánlati elem minimum szintje: 
0 hónap. Ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 6 hónap, mely felett Ajánlatkérő az adható 
legmagasabb pontot adja [Kbt. 77. § (1) bekezdés]. 
2/4. alszempont: 
Az előírt feltételnek megfelelő időtartam (hónap) kerül értékelésre. Ajánlati elem minimum szintje: 
0 hónap. Ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 3 hónap, mely felett Ajánlatkérő az adható 
legmagasabb pontot adja [Kbt. 77. § (1) bekezdés]. 
A 2/5., 2/6., 2/7., 2/8., 2/9., 2/10. részszempontok esetében Ajánlatkérő „igen” válasz esetén a 
ponthatár maximumát (100 pont), „nem” válasz esetén a ponthatár minimumát (1 pont) adja. A 
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) 1. sz. melléklet
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B.1.) pontjában meghatározott alapján. 
Az ajánlati elemek Ajánlatkérő számára legkedvezőbb szintet elérő, illetve a legkedvezőbb
szintjénél még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos
(100 pont) számú pontot ad. A pontozás valamennyi részszempont esetében két tizedesjegy
pontossággal történik, a kerekítés általános matematikai szabályai szerint. 
Az összpontszám meghatározása: 
Az egyes szempontokra adott pontszámok ezt követően az adott szemponthoz tartozó súlyszámmal
felszorzásra, majd valamennyi szempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként így
összegzett pontszámok kerülnek összevetésre. 
A teljes értékelési módszer a formátumára tekintettel a Dokumentációban kerül kifejtésre.

VI.3.3) Az ajánlati biztosíték

 Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.

Az ajánlati biztosíték mértéke:

A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

VI.3.4 )

További információk: 1. A dokumentáció átvétele: Az ajánlatkérő az eljárás dokumentációját 
korlátlanul, térítésmentesen és teljes terjedelemében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi 
honlapján (http://www.mva.hu/ginopkozbeszerzes). A dokumentáció letöltése az eljárásban való 
részvétel feltétele, a dokumentációt ajánlatonként legalább egy Ajánlattevőnek vagy ajánlatban 
megnevezett alvállalkozónak le kell töltenie, elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő 
lejártáig. Az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőnek a Közbeszerzési dokumentumok 
letöltését vissza kell igazolni a dokumentáció részét képező Visszaigazoló adatlap hiánytalanul 
kitöltött változatának jelen felhívás I.3. pontjában megjelölt fax, vagy e-mail címre történő 
megküldésével (érvényes ajánlattétel feltétele). A kiegészítő tájékoztatás a dokumentációt 
letöltőnek kerül megküldésre. 
2. Formai kötöttség: Az Ajánlattevőnek a Kbt-ben, a felhívásban és a Közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát 
elkészítenie. Az ajánlatot egy papír alapú példányban, írásban és zártan, a felhívásban megadott 
címre közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az Ajánlatkérő 
előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 2 db elektronikus másolati példány 
benyújtását. Ha a papíralapú, illetve a digitális példányok között eltérés mutatkozik, az esetben az 
Ajánlatkérő az értékelés során a papíralapú benyújtott példányt veszi figyelembe. 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, 
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír. A szerződésre a magyar 
jog az irányadó. 
3. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton kell 
benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő címre: Polányi Ügyvédi Iroda, 1054 
Budapest, Báthory utca 4. I/2a. A postán feladott ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti 
határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát 
megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből 
eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli. 
4. Ajánlati biztosíték: jelen eljárásban az Ajánlatkérő nem kér ajánlati biztosítékot. 
5. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseiben 
foglaltakra. A Kbt. 47. § (2) bekezdése értelmében az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint
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benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti aláírást 
tartalmazó példányát kell tartalmaznia. 
6. A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevő jelölje meg a 
közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, 
továbbá ezen részek tekintetében nevezze meg az igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor 
már ismert alvállalkozókat. 
7. Hiánypótlás szabályai: Az Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-nak és az alábbi szabályoknak megfelelően 
biztosít hiánypótlást: Az Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatára figyelemmel 
előírja, hogyha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági 
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb 
hiánypótlás, akkor az Ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal, egy munkanapos határidővel fog újabb 
hiánypótlást elrendelni. 
8. Az eljárást lezáró döntésről való értesítés (írásbeli összegezés megküldésének) időpontja: 
ajánlati kötöttség időtartamán belül. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésére. 
9. A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés [Kbt. 79. § (2) bekezdés] 
megküldését követő naptól számított 11. napon [Kbt. 131. § (6) bekezdés], de legkésőbb az írásbeli 
összegezés átadását, illetve megküldését követő 30 napon belül [Kbt. 131. § (5) bekezdés]. 
A Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az Ajánlatkérő a szerződést az eljárás nyertesével, vagy - a 
nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevőnek minősített Ajánlattevővel köti meg, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte. 
10. Az eljárás nyelve: Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha bármely az ajánlatban csatolt 
okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő magyar 
nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni. Az idegen nyelven benyújtott iratok esetében vagy a 
24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a szakfordításról és tolmácsolásról szerinti hiteles magyar nyelvű 
fordítást, vagy az Ajánlattevő által készített vagy készíttetett felelős fordítást kell benyújtani. Utóbbi 
esetben az Ajánlattevőnek kifejezetten nyilatkoznia kell, hogy a fordítás tartalma mindenben 
megegyezik az idegen nyelvű okirattal. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. 
Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 
11. Cégokmányok: Ajánlatkérő - amennyiben a cégkivonat elérhető a www.w-cegjegyzek.hu 
elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból - cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot 
Ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu). Az 
Ajánlattevőnek, a közös ajánlattevők mindegyikének, és az alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő(k)nek az ajánlathoz csatolniuk kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 
esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást. 
Amennyiben az Ajánlattevő, vagy bármely közös ajánlattevő, vagy bármely az alkalmasság 
igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében nincs folyamatban cégbírósági 
változásbejegyzési eljárás, akkor az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges az 
Ajánlattevő, a közös ajánlattevő, és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő 
részéről. 
Nem magyarországi letelepedésű cégek esetében a cég nyilvántartására illetékes cégbíróság, vagy 
hatáskörrel rendelkező intézmény, szervezet által kibocsátott, az ajánlattételi határidő lejártának 
időpontját megelőző 60 napnál nem régebbi kivonat vagy igazolás egyszerű másolati példányát kell 
csatolni. 
Egyéni vállalkozók esetén az érvényes vállalkozói igazolvány másolata csatolandó. Egyéni vállalkozó
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Ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni 
vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében 
Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely 
alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására. 
Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevők mindegyikének, és az alkalmasság igazolásában résztvevő 
gazdasági szereplő(k)nek csatolniuk kell a nevükben kötelezettségvállalásra jogosult, az ajánlatban 
lévő bármely nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi V. törvény 9.§ (1) 
bekezdése szerinti aláírási mintájának egyszerű másolati példányát. Nem magyarországi 
letelepedésű cégek esetében a cégjegyzésre jogosultak közjegyző által hitelesített aláírás mintáját 
kell csatolni. 
Amennyiben Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), alvállalkozó, 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:88. § 
szerinti gazdasági társaság, vagy személyes joga alapján nem rendelkezik aláírási címpéldánnyal, 
aláírási mintával egyenértékű dokumentummal, (amely dokumentum igazolja az aláírásra való 
jogosultságot), elegendő, ha Ajánlattevő az ajánlatba olyan ügyvéd által ellenjegyzett vagy két tanú 
aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy 
aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt 
nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye 
különböző, akkor csatolandó a kötelezettségvállalásra feljogosító, a meghatalmazott aláírását is 
tartalmazó, eredeti, cégszerűen aláírt, teljes bizonytó erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás 
és a meghatalmazást cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának egyszerű másolata. 
12. Amennyiben az Ajánlattevő, a közös ajánlattevők bármelyike, az alvállalkozó(k), vagy az 
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k) az ajánlatban - átalakulásra 
hivatkozással - jogelődjük bármely adatát fel kívánják használni, úgy az ajánlathoz csatolni kell a 
jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a 
szétválási, kiválási szerződést, valamint a cégbírósági végzés(eke)t. 
13. Árfolyamok: Az árbevételre vonatkozó nyilatkozatban szereplő alkalmassági követelmény 
esetében a különböző devizák forintra történő átszámításánál az Ajánlattevőnek az adott tárgyév 
utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell 
alkalmaznia. Egyéb esetekben az ajánlattétel során a különböző devizák forintra, illetve euróra 
történő átszámításánál az Ajánlattevőnek a felhívás megjelenésének napján érvényes Magyar 
Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely 
devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az Ajánlattevő saját központi bankja 
által a felhívás megjelenésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül 
átszámításra a fentiek szerint. 
14. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi és 
gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015 
(X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg. A 321/2015 (X. 
30.) Korm. rendelete 30. § (4) bekezdése alapján a minősített ajánlattevőknek szintén külön kell 
igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat a szigorúbban meghatározott 
alkalmassági követelmények tekintetében. 
15. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők 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 a felhívás 
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, 
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is
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támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az a 
szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához 
felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő 
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
16. Ajánlatban nyilatkozni kell a pénzügyi intézményeknél vezetett számlák vonatkozásában. 
Szükséges csatolni az Ajánlattevő teljességi nyilatkozatát is a vizsgált időszakban bármikor vezetett 
számlaszámokra vonatkozóan. A nyilatkozatban pénzügyi intézményenként kérjük felsorolni a 
felhívás feladásától visszaszámított egy évben vezetett, megnyitott illetve megszüntetett pénzügyi 
számlák jelzőszámát és dátumát. 
17. Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő jelen eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) 
bekezdésében, foglaltak szerint biztosítja. Ajánlatkérő kéri Ajánlattevőt, hogy a faxon vagy e-mail 
útján megküldött kérdéseit .doc vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban is 
szíveskedjen megküldeni jelen felhívás I.3. pontjában meghatározott e-mail címre. Az 
Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát az esetleges a kiegészítő tájékoztatás(ok) 
figyelembevételéről. 
18. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. 
19. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart. 
20 Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére. Az Ajánlattevőnek tájékozódnia kell 
a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a 
szerződés teljesítése során meg kell felelni. Azon szervezetek nevét, címét, ahonnan Ajánlattevő 
tájékoztatást kaphat, a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza. A tájékoztatást az illetékes 
szervek ingyenesen teszik elérhetővé. 
21. Közös ajánlattétel: A Kbt. 35. §-ában foglaltak szerint több gazdasági szereplő közösen is 
nyújthat be ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén egyebek mellett csatolni kell a közös ajánlatot 
benyújtók által kötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a 
feladatmegosztás kérdéseiről. A közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért egyetemleges 
felelősséget kell vállalniuk az Ajánlatkérővel (Megrendelővel) szemben. 
22. Üzleti titok: Az ajánlattevő csatolja a Kbt. 44.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát arra 
vonatkozóan, hogy mely információk - üzleti titkok - nyilvánosságra hozatalát tiltja meg. 
• Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban elkülönített módon, külön fejezetben (közvetlenül 
a nyilatkozat után, az ajánlat legvégén) kell elhelyezni. A gazdasági szereplő az üzleti titkot 
tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, 
hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára 
aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az 
általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 
• Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy nem nyilvánítható üzleti titokká a Kbt. 44. § 
(2)-(3) bekezdésében foglaltak az ott meghatározottak szerint. 
• Amennyiben az ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz, erről az ajánlattevőnek nemleges nyilatkozatot 
kell csatolnia. 
23. A nyertes ajánlattevő kiválasztása: A Kbt. 76.§ (2) bekezdés b) pont szerinti Értékelési 
szempont: legjobb ár-érték arány. 
24. Ajánlatkérő jelzi a Kbt. 98. § (3) bekezdése szerinti eljárás lefolytatásának lehetőségét a Kbt. 98. 
§ (3) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén. 
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25. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy 
költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben 
csak a legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevő - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a 
második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség 
aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a Kbt. 72. § szerinti eljárást. Ha az 
Ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az 
értékelési sorrendben a következő Ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati 
cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni. 
26. Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során 
érvénytelenné nyilvánítja: 1. rész esetében: nettó 53 851 200 HUF; 2. rész esetében: nettó 72 577 
680 HUF [Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja]. 
25. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) 
bekezdése alapján indította. A közbeszerzési eljárás eredményeként aláírandó szerződés 
hatálybalépését a GINOP-5.2.2-14-2015-00015 és GINOP-5.2.2-14-2015-00023 pályázat 
nyertességéhez köti [Kbt. 135. § (12) bekezdése]. 
27. A közbeszerzési dokumentumok a http://www.mva.hu/ginopkozbeszerzes/ oldalról közvetlenül 
letölthetőek. A letöltést a dokumentációban szereplő adatlap kitöltésével vissza kell igazolni a 
felhívás I3. pontjában szereplő kapcsolattartási címre. 
28. Határidők: Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 48. § (4) bekezdésében 
foglaltakra tekintettel a hirdetményben (felhívásban) megjelölt határidők a hirdetmény (felhívás) 
feladását követő napon kezdődnek. 
29. Irányadó idő: A teljes felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában 
megadott határidő helyi idő szerint értendő. 
30. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni 
31. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
32. Ajánlatkérő a nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 
33. A becsült érték a hirdetménykezelő rendszerbe történő továbbítás miatt került 1 Ft értékben 
kitöltésre. 
34. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Harmadik Részben foglalt szabályok 
által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) 
bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők: 
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el az alábbi 
eltérésekkel: 
34.1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza. 
34.2. A Kbt. 113. § (6) bekezdése a felhívás visszavonására is alkalmazandó. 
34.3. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az 
ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt 
dokumentumok alapján végzi. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés 
igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig 
benyújtani. 
34.4. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen felhíváson kívüli Közbeszerzési 
dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll 
rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, Ajánlatkérő nem ad fel 
hirdetményt a módosításról, a Közbeszerzési dokumentumok módosítását az Ajánlatkérő az eredeti
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dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A
Közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti Ajánlatkérő
valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az Ajánlatkérőnél jelezték,
vagyis a Visszaigazoló adatlapot jelen felhívás I.3. pontjában meghatározott e-mail címre
visszaküldték. 
34.5. Ajánlatkérő tárgyalásokat nem tart. 
35. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: dr. Polányi Tamás,
00376.

VI.4)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/05/03 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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