
16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Dombóvár Város Önkormányzata 

Postai cím: Szabadság u. 18. 

Város: Dombóvár Postai irányítószám: 7200 

 

Hivatalos név: Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 

Postai cím: Arany János tér 2. 

Város: Dombóvár Postai irányítószám: 7200 

II. szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Képzések az EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Tsz keretében 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

2. rész: Szakember célcsoport képzései 
Szakember célcsoport képzései – OKJ-s képzések: 
Dombóvár Város Önkormányzata: 
Kulturális rendezvény- és közösségszervező – 2 fő – egyeztetett helyszín 
Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény: 
Demencia gondozó – 10 fő – Dombóvári kihelyezett helyszín 
Diétás szakács – 1 fő – online, vagy egyeztetett helyszín 
A képzések időbeli ütemezése folyamatos egyeztetést igényel a projekt vezetőségével, valamint szakmai megvalósítóival. A 
vizsgák/oklevelek kiadásának időpontja nem lépheti túl a projekt megvalósítási időszakát, melynek záró időpontja 2020. 01. 31. A 
képzések lebonyolításához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása. Képzések díja minden esetben tartalmazza a - 
tananyagok, tankönyvek árát, - a vizsga és vizsgáztatási díjakat, - a szervezési és koordinátori díjakat, - a kötelező munkavédelmi 
ruházatot, - gyakorlati oktatáshoz szükséges eszközöket, nyersanyagot, gépeket és üzemanyagot. A közbeszerzés részletes leírását a 
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

IV. szakasz: Eljárás 
IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik Rész 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás 

IV.2) Adminisztratív információk  

IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2 
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 - 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 - (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2018/11/28 (éééé/hh/nn) 

  



V. szakasz: A szerződés teljesítése 
V.1 A szerződést kötő fél (felek) 

V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1 

Hivatalos név: Eltan Képző Kft. 

Postai cím: Kisfaludy u. 3. II/6. 

Város: Kecskemét Postai irányítószám: 6000 

V.2) A szerződés teljesítése 

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt  igen  nem 
A nem szerződésszerű teljesítés indoka: 

V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2020/01/29 (éééé/hh/nn) 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2020/04/15 (éééé/hh/nn) 

V.2.4) A szerződés értéke 
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 9 756 500 
Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk  

VI.1) További információk: 2 

  

_________________________________________________________________________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 


