
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: Dombóvár Város Önkormányzata 

Postai cím: Szabadság u. 18. 

Város/Község: Dombóvár Postai irányítószám: 7200                   Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Reichert Gyula 

Telefon: +36 74564598 

E-mail: reichert@dombovar.hu Fax: +36 74564597 

Internetcím(ek) (adott esetben) 

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

A felhasználói oldal címe (URL):  

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

Hivatalos név: MM konzorcium 

Postai cím: Hatvan u. 56. tetőtér 13. 

Város/Község: Debrecen Postai irányítószám: 4025                 Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Teppert Zsanett 

Telefon: +36 203399047 

E-mail: info@munkaszervezetek-fejlesztese.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: 

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal részére az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0105. számú a Térségi 
esélyegyenlőségi együttműködés a dombóvári járásban című projekthez kapcsolódóan rendezvényszervezés 
valamint esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata és készítése szolgáltatás nyújtása. 

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: 27 

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat 
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 

 Építési koncesszió  Szolgáltatási koncesszió 

A teljesítés helye: 

- Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata, jogszabályi keretek összefoglalása, valamint az esélyteremtő programterv 
létrehozása tekintetében Dombóvári Város Önkormányzata – 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. 

- Rendezvényszervezés: dombóvári járás közigazgatási területén belül. 

NUTS-kód HU233 NUTS-kód  

NUTS-kód  NUTS-kód  

II.1.3) A szerződéskötés időpontja 

Dátum: 2015/07/06 (év/hó/nap) 

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége 

1. Járási szintű együttműködések erősítése  

Ajánlattevő feladata olyan rendezvény megszervezése, amely a projekt időszaka alatt 4 alkalommal valósul meg, 
alkalmanként 10 résztvevővel, és egy alkalom 4 órás. A rendezvény megszervezése és lebonyolítása során cél, hogy 
az önkormányzatok és partner szervezeteik egy tiszta képet kapjanak arról kapni, hogy mi a reális helyzet és ennek 
köszönhetően egy olyan programtervet tudnak majd kidolgozni, amely valós megoldást tud adni a különböző 
problémákra. További célja, hogy megkezdődjenek a szektorok közötti együttműködés, amely reményünk szerint 
nem csak a projekt idejére fog köttetni, hanem azt követően is ezek a kapcsolatok fennmaradnak, és így javulnak a 
modellszerű együttműködések és a társadalmi párbeszéd a járásunkban. Ezen célokat Ajánlattevő a szakértők 
biztosításával tudja elérni és szolgálni.  

2. Járási szintű felzárkózási kerekasztal 

Ajánlattevő feladata kerekasztalok megszervezése, és azoknak szakmai lebonyolítása. A projekt egyik fontos 
tevékenysége a Járási szintű felzárkóztatási kerekasztal megrendezése a járásban található önkormányzatokkal. Ezen 
program lényege, hogy a településeknél már meglévő helyi esélyegyenlőségi terveket, amelyeket nem központi minta 
alapján készítettek, összehasonlítják. Az összehasonlításoknak köszönhetően szembetűnők lesznek a különbségek, és 
a résztvevőknek lehetőségük lesz arra, hogy a szerintük legjobb válaszokat kiválasszák, illetve az eddig bevett 
szabályozások további fejlesztési alternatívákat kínáljanak. A cél az, hogy az így kapott ötleteket és javaslatokat 



beépítsék a készülő járási szintű Esélyteremtő programtervbe. 

A találkozókat a következőképpen szükséges megszerveznie Ajánlattevőnek: 

• A helyi esélyegyenlőségi programok áttekintése – 8 alkalommal, 4 órás keretekben, alkalmanként 10 fő 
jelenlétével. 

• Az esélyegyenlőségi cselekvése összehangolása a járás önkormányzatai között – 2 alkalommal, 4 órás 
keretekben, alkalmanként 10 fő jelenlétével. 

• A települések általi elfogadása járási szintű Esélyteremtő programterv elfogadása – 1 alkalommal, 4 órás 
keretekben, alkalmanként 10 fő jelenlétével. 

3. Önkormányzati programok az „Esélyteremtő-programterv” disszemináció érdekében 

Ajánlattevő feladata 8 alkalommal, alkalmanként 15 résztvevővel, 3 órában az esélyteremtő programterv 
disszeminációja érdekében rendezvények megszervezése, és szakmai lebonyolítása. Célja a rendezvénynek az, hogy 
minél szélesebb körben megismerjék a járási szintű Esélyteremtő programterv tartalmát. Ezek már településeken 
valósul meg, amelyek keretében kisebb csoportos rendezvényeken lehet célzottan beszélni a járási szintű 
Esélyteremtő programterv elkészítésének okáról, céljáról, kik vettek benne részt, kikre nézve alkották meg azt, 
milyen formai, tartalmi jegyekkel. Célja továbbá párbeszédek beindítása önkormányzati szinten a kommunikációt az 
elfogadott programtervről. 

4. Ismeretterjesztő, tájékoztató tevékenységek megvalósítása 

Ajánlattevő feladata 8 alkalommal, alkalmanként 10 fő részvételével, 4 órás rendezvény megszervezése és szakmai 
lebonyolítása. 

Célja a tevékenységnek, hogy ismeretterjesztő, tájékoztató tevékenységek megvalósuljanak a járások 
önkormányzatai, civiljei számára. Fókuszban a cselekvések és a kidolgozott stratégia taktikai, gyakorlati oldala. 
Tehát a már elkészült esélyteremtő programtervnek nem a megismerését szolgálja, hanem azon túl, annak tartalmának 
a tovább vételét, és átültetését az adott település gyakorlatába. Lehetőség van így a Helyi esélyegyenlőségi program 
szinkronizálására.  

5. Zárókonferencia 

Ajánlattevő feladata 1 alkalommal egy 60 fős záró rendezvény megszervezése, és szakmai megvalósítása. Ezen 
rendezvénynek célja, hogy a projekt egész folyamatát bemutatja, azt, hogy hogyan készült el a járási szintű 
Esélyteremtő programterv. 

6. Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata 

Ajánlattevő feladat egy dokumentum elkészítése, amely Dombóvár esélyegyenlőségi tervét vizsgálja felül, és az 
ahhoz kapcsolódó javaslatokat, változtatásokat fogalmazza meg. 

7. Jogszabályi keretek összefoglalása 

Ajánlattevő feladata egy dokumentum elkészítése, amelynek tárgya az esélyegyenlőséghez kapcsolódó szabályok 
számbavétele, majd azokból olyan jogszabályok kiválasztása, amelynél szükség van arra, hogy köznyelvi 
használatban lefordításra kerüljön. 

8. Járási szintű „Esélyteremtő-programterv” elkészítése 

Ajánlattevő feladata 1 járási szintű Esélyteremtő programterv terv elkészítése, amely mértéke legalább egy 30 
oldalas, összegző dokumentum lesz, amelyben az esélyteremtéssel kapcsolatos problémák és a hozzájuk kapcsolódó 
megoldások, cselekvések is helyet kapnak. Egy ilyen dokumentum léte nagyon fontos a járás számára, mivel ezen a 
dokumentumon el lehet indulni az esélyegyenlőség felszámolása érdekében. 

II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 79952000-2 -   -  

További 
tárgy(ak) 

71241000-9 -   -  

 



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: 13363140 Pénznem: HUF X   ,  

  II.3)  A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE  
A teljesítés határideje  

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2015/10/31 (év/hó/nap) 
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2015/11/30 

A szerződés határozatlan időtartamra szól?  igen X nem 

ÉS 

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja: 2015/10/31 

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2015/12/03 

II.4)  A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE (RÉSZTELJESÍTÉSE) SZERINTI MENNYISÉG ÉS 

ELLENSZOLGÁLTATÁS  

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

A II.1.4) pontban foglaltakkal megegyező. 

II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege 
[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni 
számokkal] 

Áfa nélkül  Áfával Áfa (%) 

Érték: 13363140 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 elj árás 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  



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 

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: 2015/06/01 (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: 19509/2015 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/10/07 (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: - 

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: 

A tájékoztatóban foglaltakkal egyetértek 

V.3) E TÁJÉKOZTATÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ID ŐPONTJA: 2015/12/17 (év/hó/nap) 

 


