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8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

I.  SZAKASZ:  A SZERZŐDÉS ALANYAI 

I.1) AZ AJÁNLATKÉR ŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME  
 
Hivatalos név: Komló Város Önkormányzata 
 
Postai cím: Városház tér 3. 
 
Város/Község: Komló 
 

Postai 
irányítószám: 7300 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: Laho Andrea irodavezető 

Telefon: +36 72 584015 

E-mail: laho_andrea@komlo.hu  
 

Fax: +36 72 584036 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.komlo.hu  
 
A felhasználói oldal címe (URL):  

 
    I.2) A NYERTES AJÁNLATTEV ŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME  

 
Hivatalos név: „NYELVTANODA” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
 
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky u. 18. 
 
Város/Község: Veszprém 
 

Postai 
irányítószám: 8200 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: Czirkos Orsolya 

Telefon: +36/20/239-4442 

E-mail: czirkos.orsolya.pecs@katedra.hu  
 

Fax: 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlattevő általános címe (URL): 
 

----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- 

 
 
 
 
II. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TÁRGYA  
 
II.1)  MEGHATÁROZÁS  
   

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

Komló város kulturális szakembereinek továbbképzése 
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II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik 
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek)  tárgyának) 

 Építési beruházás                          Árubeszerzés                             X Szolgáltatás megrendelés                     

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

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

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma: 
24 
(az 1–27. szolgáltatási 
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. 
mellékletében)  
 
 
 

 Építési koncesszió   Szolgáltatási koncesszió           

A teljesítés helye: 

Komló város közigazgatási területe 

NUTS-kód        HU231 
II.1.3) A szerződéskötés időpontja 
Dátum: 2014/04/22 (év/hó/nap) 

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége 
 

Komló város kulturális szakembereinek továbbképzése  

 
Főbb mennyiségek:  
Komló város kulturális szakembereinek számára: 
Az 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált képzés kulturális szakemberek számára: 1db legalább 110 
tanórás kulturális kapcsolatteremtés képzés lebonyolítása összesen 12 fő kulturális szakember részére 1 
csoportban, mely 100 %-ban a Megrendelő által biztosított helyszínen történik. Hallgatók számára a tananyag 
elsajátításához szükséges tankönyv és munkafüzet beszerzése 12 példányban, tanúsítvány kiállítása. A képzés 
tartalmilag kiadvány szerkesztési, képző- és iparművészeti kiállítás szervezői, valamint közösségépítési 
ismereteket tartalmaz. A képzés elvégzésével a kulturális szakemberek képessé válnak a kulturális kiadványok, 
mint a kapcsolatteremtés egyik jelentős csatornája szerkesztésére, a közölni kívánt tények minél szemléletesebb, 
hatásosabb és meggyőzőbb formába öntésére, a prezentációs eszközök helyes és hatásos alkalmazására, 
eredményesen tudja azokat felhasználni a közönség elérése és meggyőzése érdekében. A képzés során bővülnek 
továbbá kiállítás-szervezői, –rendezői ismereteik, megismerik a képző- és iparművészeti kiállítások típusait, a 
kiállítások rendszerét, a tárlatok jellegzetességeit és megvalósításukat megelőző munkafázisokat a tervezéstől a 
megrendezésig. Megismerik továbbá az alapvető művészetelméleti kérdésköröket és művészettörténeti 
irányokat, a képzőművészeti intézményrendszereket, és képessé válnak a vizuális kultúra értékrendszerérében 
való tájékozódásra. A képzésben résztvevő kulturális szakemberek kompetenciái olyan ismeretekkel bővülnek, 
melyek a kulturális intézmény és a közoktatási intézmények közötti hatékony együttműködés elősegítését 
szolgálják. A képzés közösségépítési moduljának fókuszában a kulturális intézmény azon közösségépítő 
törekvése áll, amely a közoktatási intézményekkel való, az élethosszig tartó tanulást célzó együttműködés egyik 
lehetséges hatékony módja. 
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II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 80.00.00.00-4 -   -  

További 
tárgy(ak) 

80.40.00.00-8 -   -  

 
 

II.2)  A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE  
 
Az ellenszolgáltatás összege 
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni számokkal, az összes 
szerződést, részt és opciót beleértve) 

Áfa nélkül Áfával    Áfa (%) 

Érték:    3.960.000                        Pénznem: HUF X     ,  

 
  II.3)  A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE  

 

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

VAGY:   

Kezdés:           2014/04/22     (év/hó/nap)    

Befejezés:       2015/02/28      (év/hó/nap)  
 
VAGY: a teljesítés határideje  

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: /  /      

(év/hó/nap)    

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje:        /  /      

(év/hó/nap)  

A szerződés határozatlan időtartamra szól?                                           igen             X     nem   

 

ÉS 

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja:2015/01/16 (év/hó/nap)  

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2015/02/16 (év/hó/nap)    
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II.4)  A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE (RÉSZTELJESÍTÉSE) SZERINTI MENNYISÉG ÉS 

ELLENSZOLGÁLTATÁS  
 

II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség: 

Komló város kulturális szakembereinek számára: 
Az 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált képzés kulturális szakemberek számára: 1db legalább 110 
tanórás kulturális kapcsolatteremtés képzés lebonyolítása összesen 12 fő kulturális szakember részére 1 
csoportban, mely 100 %-ban a Megrendelő által biztosított helyszínen történik. Hallgatók számára a tananyag 
elsajátításához szükséges tankönyv és munkafüzet beszerzése 12 példányban, tanúsítvány kiállítása. A képzés 
tartalmilag kiadvány szerkesztési, képző- és iparművészeti kiállítás szervezői, valamint közösségépítési 
ismereteket tartalmaz. A képzés elvégzésével a kulturális szakemberek képessé válnak a kulturális kiadványok, 
mint a kapcsolatteremtés egyik jelentős csatornája szerkesztésére, a közölni kívánt tények minél szemléletesebb, 
hatásosabb és meggyőzőbb formába öntésére, a prezentációs eszközök helyes és hatásos alkalmazására, 
eredményesen tudja azokat felhasználni a közönség elérése és meggyőzése érdekében. A képzés során bővülnek 
továbbá kiállítás-szervezői, –rendezői ismereteik, megismerik a képző- és iparművészeti kiállítások típusait, a 
kiállítások rendszerét, a tárlatok jellegzetességeit és megvalósításukat megelőző munkafázisokat a tervezéstől a 
megrendezésig. Megismerik továbbá az alapvető művészetelméleti kérdésköröket és művészettörténeti irányokat, 
a képzőművészeti intézményrendszereket, és képessé válnak a vizuális kultúra értékrendszerérében való 
tájékozódásra. A képzésben résztvevő kulturális szakemberek kompetenciái olyan ismeretekkel bővülnek, melyek 
a kulturális intézmény és a közoktatási intézmények közötti hatékony együttműködés elősegítését szolgálják. A 
képzés közösségépítési moduljának fókuszában a kulturális intézmény azon közösségépítő törekvése áll, amely a 
közoktatási intézményekkel való, az élethosszig tartó tanulást célzó együttműködés egyik 
lehetséges hatékony módja. 
II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege 
[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni 
számokkal] 

Áfa nélkül Áfával    Áfa (%) 

Érték:    3.960.000                        Pénznem: HUF X          ,  

 
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS  

III.1) A Z ELJÁRÁS FAJTÁJA  

III.1.1) Az eljárás fajtája 

III.1.1.1.) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljá rás esetén  

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Gyorsított meghívásos 

 Versenypárbeszéd 

 Hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 Gyorsított tárgyalásos  

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

 

III.1.1.2.) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén  

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 

 
 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  
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hirdetménnyel meghirdetett meghívásos  

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 
meghívásos 

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 
tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 

III.1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén 

Klasszikus ajánlatkérők  Közszolgáltató ajánlatkérők  

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon 
kialakított eljárás 

  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás  

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

 Nyílt  

 Meghívásos  

 Gyorsított meghívásos  

 Versenypárbeszéd  

 Hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 Gyorsított tárgyalásos  

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

X   Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

 

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

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 
meghívásos 

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett 
tárgyalásos 

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

 

 
III.2)  ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  
 

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

X  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás          

VAGY 

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat                
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VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban) 

 Egyéb: 

                                                                                           

                                                                                           

 
 

III.3)  HIVATKOZÁS A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS  KORÁBBI 

KÖZZÉTÉTELEKRE /TÁJÉKOZTATÁSRA  
 
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)                                  
 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -     

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

ÉS / VAGY                           

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

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

 

III.3.2)  Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)                                   

Dátum: 2014/02/13 (év/hó/nap) 

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -     

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

ÉS / VAGY                           

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 10031/2014 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/06/11  (év/hó/nap)                  

 
 
 

IV. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TELJESÍTÉSE 

IV.1)  SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS 

IV.1.1) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e?          X   igen    nem  

IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:  

                                                                                           

IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: 
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IV.2)  SZERZŐDÉSSZERŰ RÉSZTELJESÍTÉS 

IV.2.1) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e?                igen    nem 

IV.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:  

                                                                                           

IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: 

                                                                                           

 
IV.3)  SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

IV.3.1) A szerződést módosították-e?                                                            igen   X nem 

IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre                                  

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

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

 
 
 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT Ő INFORMÁCIÓK 

V.1) Egyéb információk: ----- 

 

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:  

Nyertes ajánlattevő egyetért jelen hirdetmény tartalmával 

 

V.3) E TÁJÉKOZTATÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ID ŐPONTJA: 2015/02/25  (év/hó/nap) 

 


