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2. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
a keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás esetén
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Maros utca 19-21.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Szász Péter Sándor
Telefon: +36 14773235
E-mail: kozbeszerzes@educatio.hu
Fax: +36 14773279
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.educatio.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet x
Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
x Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
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I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Kikötői tevékenységek
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Repülőtéri tevékenységek
Víz
Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A.
mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Keretmegállapodás keretén belül egyedi vállalkozási szerződések alapján akkreditált
pedagógus-továbbképzések lebonyolítása blended (kevert) és kontakt (jelenléti) formában a
TÁMOP-.1.5/12-2012-0001, TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 és KMOP-4.6.1/D-13-2013-0001 azonosító
számú projektek keretében legalább 9000 fő számára
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma 24
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
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Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Magyarország területén
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3
II.1.3) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Keretmegállapodás keretén belül egyedi vállalkozási szerződések alapján akkreditált
pedagógus-továbbképzések lebonyolítása blended (kevert) és kontakt (jelenléti) formában a
TÁMOP-3.1.5-12/2012-0001, TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 és KMOP-4.6.1/D-13-2013-0001 azonosító
számú projektek keretében tervezetten 9000 fő számára.
eTanulás alapú blended (kevert) típusú Akkreditált pedagógus-továbbképzésen résztvevő
pedagógusok száma legalább 3000 fő.
Curriculum implemetációt támogató Akkreditált pedagógus-továbbképzésen részt vett
pedagógusok száma legalább 4000 fő.
IKT eszközök tanórai alkalmazását támogató Akkreditált pedagógus-továbbképzésen részt vett
pedagógusok száma legalább 2000 fő.
További információk a képzésekkel kapcsolatban:
Ajánlattevő feladata az Ajánlattételi dokumentáció Műszaki leírásában az árképzésben lényeges
költségelemek alapján pontosan meghatározott 28 féle ((melyből 13 féle típus kontakt, 15 féle
típus blended (kevert) képzés), típusba sorolt Akkreditált pedagógus-továbbképzés
lebonyolítása szervezési jog átadása alapján, továbbá a képzések megvalósításához szükséges
eLearning keretrendszer biztosítása.
A 28 féle, költségigény alapján tipizált, Akkreditált pedagógus-továbbképzés (A-K)
összességében 57 féle (+ 10%) (37 db blended, 20 db kontakt) konkrét Akkreditált
pedagógus-továbbképzést tartalmaz.
(Ajánlatkérő blended vagy kevert típus alatt olyan pedagógus-továbbképzéseket ért, amelyek
esetében a teljes képzési idő részben jelenléti, részben távoktatásos képzési formában valósul
meg, kontakt képzés alatt olyan pedagógus-továbbképzéseket ért, melyek teljes egészében
jelenléti formában valósulnak meg.)
Képzéstípusok és a tervezett képzések főbb jellemzői (az egyes képzéstípusok, és a
képzéstípusokhoz kapcsolódó szolgáltatások pontos műszaki tartalma az Ajánlattételi
dokumentáció Műszaki leírásában megtalálhatóak):
1. „A-1” TÍPUSÚ KÉPZÉSEK
Kategória: Kontakt
Képzésen oktatók száma (trénerek, távrészen tutorok): 1 fő
Óraszám: 30
Kapcsolódó szolgáltatások:
Catering 1 x I. típus
A képzéshez szükséges eszközigény biztosítása a Műszaki leírásban foglaltak szerint.
A képzések helyszíne/helyszínei-földrajzi meghatározás (pl. megyeszékhely, járások, régiók):
megyénként és régióközpontokban
2. „A-2” TÍPUSÚ KÉPZÉSEK
Kategória: Kontakt
Képzésen oktatók száma (trénerek, távrészen tutorok): 1 fő
Óraszám: 30
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Kapcsolódó szolgáltatások: Catering 1 x I. típus
A képzéshez szükséges eszközigény biztosítása a Műszaki leírásban foglaltak szerint.
A képzések helyszíne/helyszínei-földrajzi meghatározás (pl. megyeszékhely, járások, régiók):
megyénként és régióközpontokban
3. „A-3” TÍPUSÚ KÉPZÉSEK
Kategória: Kontakt
Képzésen oktatók száma (trénerek, távrészen tutorok): 2 fő
Óraszám: 30
Kapcsolódó szolgáltatások: Catering 1 x I. típus
A képzéshez szükséges eszközigény biztosítása a Műszaki leírásban foglaltak szerint.
A képzések helyszíne/helyszínei-földrajzi meghatározás (pl. megyeszékhely, járások, régiók):
megyénként és régióközpontokban
4. „A-4” TÍPUSÚ KÉPZÉSEK
Kategória: Kontakt
Képzésen oktatók száma (trénerek, távrészen tutorok): 2 fő
Óraszám: 30
Képzések ütemezése: 1. nap 10,5 óra, 2. nap 10 óra, 3. nap 9,5 óra
Kapcsolódó szolgáltatások: Catering 1 x I. típus
A képzéshez szükséges eszközigény biztosítása a Műszaki leírásban foglaltak szerint.
A képzések helyszíne/helyszínei-földrajzi meghatározás (pl. megyeszékhely, járások, régiók):
megyénként és régióközpontokban
5. „A-5” TÍPUSÚ KÉPZÉSEK
Kategória: Kontakt
Képzésen oktatók száma (trénerek, távrészen tutorok): 2 fő
Óraszám: 30
Kapcsolódó szolgáltatások: Catering 1 x I. típus
A képzéshez szükséges eszközigény biztosítása a Műszaki leírásban foglaltak szerint.
A képzések helyszíne/helyszínei-földrajzi meghatározás (pl. megyeszékhely, járások, régiók):
megyénként és régióközpontokban
6. „B” TÍPUSÚ KÉPZÉSEK
Kategória: Blended (részben kontakt, részben távoktatásos formában megvalósuló képzés)
Képzésen oktatók száma (trénerek, távrészen tutorok): 1 fő
Óraszám: 30
Kontakt órák száma: 5
Képzések ütemezése: 1. jelenléti nap 5 óra, 6 hét távszakasz, 25 óra
Kapcsolódó szolgáltatások: Catering 1 x IV. típus
A képzéshez szükséges eszközigény biztosítása a Műszaki leírásban foglaltak szerint.
A képzések helyszíne/helyszínei-földrajzi meghatározás (pl. megyeszékhely, járások, régiók):
megyénként és régióközpontokban
7. „C” TÍPUSÚ KÉPZÉSEK
Kategória: Kontakt
Képzésen oktatók száma (trénerek, távrészen tutorok): 1 fő
Óraszám: 60
Képzések ütemezése: 1. jelenléti nap 8 óra, 2. jelenléti nap 9 óra, 3. jelenléti nap 5 óra (ez a
három nap egybefüggő); 2 hét megszakítás majd 4. jelenléti nap 9,5 óra, 5. jelenléti nap 7,5 óra
(ez a két nap egybefüggő) 2 hét megszakítás, 6. jelenléti nap 9,5 óra, 7. jelenléti nap 8 óra, 8.
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jelenléti nap 3,5 óra. (ez a három nap is egybefüggő.)
Kapcsolódó szolgáltatások: Catering 2 x I. típus és 1 x II. típus
A képzéshez szükséges eszközigény biztosítása a Műszaki leírásban foglaltak szerint.
A képzések helyszíne/helyszínei-földrajzi meghatározás (pl. megyeszékhely, járások, régiók):
megyénként és régióközpontokban
8. „D” TÍPUSÚ KÉPZÉSEK
Kategória: Blended (részben kontakt, részben távoktatásos formában megvalósuló képzés)
Képzésen oktatók száma (trénerek, távrészen tutorok): 2 fő
Óraszám: 50
Képzések ütemezése: 1. jelenléti nap 10 óra, 2. jelenléti nap 10 óra (ezek egybefüggő napok)
távrész minimum 3, maximum 14 nap 10 óra, 3. jelenléti nap 10 óra, 4. jelenléti nap 10 óra (ezek
egybefüggő napok)
Kapcsolódó szolgáltatások: Catering 2 x II. típus
A képzéshez szükséges eszközigény biztosítása a Műszaki leírásban foglaltak szerint.
A képzések helyszíne/helyszínei-földrajzi meghatározás (pl. megyeszékhely, járások, régiók):
megyénként és régióközpontokban
9. „E” TÍPUSÚ KÉPZÉSEK
Kategória: Kontakt
Képzésen oktatók száma (trénerek, távrészen tutorok): 1 fő
Óraszám: 60
Képzések ütemezése: 1. jelenléti nap 8,5 óra, 2. jelenléti nap 8,5 (ez a két nap egybefüggő) közte
2 hét megszakítás, 3. jelenléti nap 8 óra, 4. jelenléti nap 9 óra, 5. jelenléti nap 10 óra (ez a három
nap egybefüggő) közte 2 hét megszakítás, 6. jelenléti nap 8 óra, 7. jelenléti nap 8 óra
Kapcsolódó szolgáltatások: 2 x II. típus és 1x I. típus
A képzéshez szükséges eszközigény biztosítása a Műszaki leírásban foglaltak szerint.
A képzések helyszíne/helyszínei-földrajzi meghatározás (pl. megyeszékhely, járások, régiók):
megyénként és régióközpontokban
10. „F-1” TÍPUSÚ KÉPZÉSEK
Kategória: Blended (részben kontakt, részben távoktatásos formában megvalósuló képzés)
Képzésen oktatók száma (trénerek, távrészen tutorok): 1 fő
Óraszám: 30
Kontakt órák száma: 12-16
Képzések ütemezése: 1. jelenléti nap 6 óra, 2 hét távszakasz 18 óra, 2. jelenléti nap 6 óra vagy 1.
jelenléti nap 7 óra, 2 hét távszakasz 15 óra, 2. jelenléti nap 8 óra vagy 1. jelenléti nap 8 óra, 1-3
hét távszakasz 14 óra, 2. jelenléti nap 8 óra
Kapcsolódó szolgáltatások: Catering 2 x III. típus
A képzéshez szükséges eszközigény biztosítása a Műszaki leírásban foglaltak szerint.
A képzések helyszíne/helyszínei-földrajzi meghatározás (pl. megyeszékhely, járások, régiók):
megyénként és régióközpontokban
11. „F-2” TÍPUSÚ KÉPZÉSEK
Kategória: Blended (részben kontakt, részben távoktatásos formában megvalósuló képzés)
Képzésen oktatók száma (trénerek, távrészen tutorok): 1 fő
Óraszám: 30
Kontakt órák száma: 15
Képzések ütemezése: 1. jelenléti nap 7 óra, 2 hét távszakasz 15 óra, 2. jelenléti nap 8 óra
Kapcsolódó szolgáltatások: Catering 2 x III. típus
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A képzéshez szükséges eszközigény biztosítása a Műszaki leírásban foglaltak szerint.
A képzések helyszíne/helyszínei-földrajzi meghatározás (pl. megyeszékhely, járások, régiók):
megyénként és régióközpontokban
12. „F-3” TÍPUSÚ KÉPZÉSEK
Kategória: Blended (részben kontakt, részben távoktatásos formában megvalósuló képzés)
Képzésen oktatók száma (trénerek, távrészen tutorok): 1 fő
Óraszám: 30
Kontakt órák száma: 15
Képzések ütemezése: 1. jelenléti nap 7 óra, 2 hét távszakasz 15 óra, 2. jelenléti nap 8 óra
Kapcsolódó szolgáltatások: Catering 2 x III. típus
A képzéshez szükséges eszközigény biztosítása a Műszaki leírásban foglaltak szerint.
A képzések helyszíne/helyszínei-földrajzi meghatározás (pl. megyeszékhely, járások, régiók):
megyénként és régióközpontokban
13. „F-4” TÍPUSÚ KÉPZÉSEK
Kategória: Blended (részben kontakt, részben távoktatásos formában megvalósuló képzés)
Képzésen oktatók száma (trénerek, távrészen tutorok): 1 fő
Óraszám: 30
Kontakt órák száma: 15
Képzések ütemezése: 1. jelenléti nap 7 óra, 2 hét távszakasz 15 óra, 2. jelenléti nap 8 óra
Kapcsolódó szolgáltatások: Catering 2 x III. típus
A képzéshez szükséges eszközigény biztosítása a Műszaki leírásban foglaltak szerint.
A képzések helyszíne/helyszínei-földrajzi meghatározás (pl. megyeszékhely, járások, régiók):
megyénként és régióközpontokban
14. „F-5” TÍPUSÚ KÉPZÉSEK
Kategória: Blended (részben kontakt, részben távoktatásos formában megvalósuló képzés)
Képzésen oktatók száma (trénerek, távrészen tutorok): 1 fő
Óraszám: 30
Kontakt órák száma: 20
Képzések ütemezése: 1. jelenléti nap 10 óra, 2. távrész minimum 7, maximum 21 nap 10 óra, 3.
jelenléti nap 10 óra
Kapcsolódó szolgáltatások: Catering 2 x III. típus
A képzéshez szükséges eszközigény biztosítása a Műszaki leírásban foglaltak szerint.
A képzések helyszíne/helyszínei-földrajzi meghatározás (pl. megyeszékhely, járások, régiók):
megyénként és régióközpontokban
15. „F-6” TÍPUSÚ KÉPZÉSEK
Kategória: Blended (részben kontakt, részben távoktatásos formában megvalósuló képzés)
Képzésen oktatók száma (trénerek, távrészen tutorok): 1 fő
Óraszám: 30
Kontakt órák száma: 15
Képzések ütemezése: 1. jelenléti nap 7 óra, 2 hét távszakasz 15 óra, 2. jelenléti nap 8 óra
Kapcsolódó szolgáltatások: Catering 2 x III. típus
A képzéshez szükséges eszközigény biztosítása a Műszaki leírásban foglaltak szerint.
A képzések helyszíne/helyszínei-földrajzi meghatározás (pl. megyeszékhely, járások, régiók):
megyénként és régióközpontokban
16. „F-7” TÍPUSÚ KÉPZÉSEK
Kategória: Blended (részben kontakt, részben távoktatásos formában megvalósuló képzés)
8

Képzésen oktatók száma (trénerek, távrészen tutorok): 1 fő
Óraszám: 30
Kontakt órák száma: 15
Képzések ütemezése: 1. jelenléti nap 7 óra, 2 hét távszakasz 15 óra, 2. jelenléti nap 8 óra
Kapcsolódó szolgáltatások: Catering 2 x III. típus
A képzéshez szükséges eszközigény biztosítása a Műszaki leírásban foglaltak szerint.
A képzések helyszíne/helyszínei-földrajzi meghatározás (pl. megyeszékhely, járások, régiók):
megyénként és régióközpontokban.
17. „G-1” TÍPUSÚ KÉPZÉSEK
Kategória: Blended (részben kontakt, részben távoktatásos formában megvalósuló képzés)
Képzésen oktatók száma (trénerek, távrészen tutorok): 1 fő
Óraszám: 30
Kontakt órák száma: 18
Képzések ütemezése: 1. jelenléti nap 6 óra, 2 hét távszakasz 6 óra, 2. jelenléti nap 6 óra, 2 hét
távszakasz 6 óra, 3. jelenléti nap 6 óra
Kapcsolódó szolgáltatások: Catering 3 x III. típus
A képzéshez szükséges eszközigény biztosítása a Műszaki leírásban foglaltak szerint.
A képzések helyszíne/helyszínei-földrajzi meghatározás (pl. megyeszékhely, járások, régiók):
megyénként és régióközpontokban.
18. „G-2” TÍPUSÚ KÉPZÉSEK
Kategória: Blended (részben kontakt, részben távoktatásos formában megvalósuló képzés)
Képzésen oktatók száma (trénerek, távrészen tutorok): 1 fő
Óraszám: 30
Kontakt órák száma: 23
Képzések ütemezése: 1. jelenléti nap 8 óra, 1 hét távszakasz 2,5 óra, 2. jelenléti nap 8 óra, 1 hét
távszakasz 4,5 óra, 3. jelenléti nap 7 óra
Kapcsolódó szolgáltatások: Catering 3 x III. típus
A képzéshez szükséges eszközigény biztosítása a Műszaki leírásban foglaltak szerint.
A képzések helyszíne/helyszínei-földrajzi meghatározás (pl. megyeszékhely, járások, régiók):
megyénként és régióközpontokban.
19. „G-3” TÍPUSÚ KÉPZÉSEK
Kategória: Kontakt
Képzésen oktatók száma (trénerek, távrészen tutorok): 2 fő
Óraszám: 30
Kontakt órák száma: 18
Képzések ütemezése: 1. jelenléti nap 6 óra, 2 hét távszakasz 6 óra, 2. jelenléti nap 6 óra, 2 hét
távszakasz 6 óra, 3. jelenléti nap 6 óra
Kapcsolódó szolgáltatások: Catering 3 x III. típus
A képzéshez szükséges eszközigény biztosítása a Műszaki leírásban foglaltak szerint.
A képzések helyszíne/helyszínei-földrajzi meghatározás (pl. megyeszékhely, járások, régiók):
megyénként és régióközpontokban.
20. „G-4” TÍPUSÚ KÉPZÉSEK
Kategória: Kontakt
Képzésen oktatók száma (trénerek, távrészen tutorok): 2 fő
Óraszám: 30
Kontakt órák száma: 22
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Képzések ütemezése: 1. jelenléti nap 7,5 óra, majd 4 óra távszakasz 1 hét alatt, 2. jelenléti nap 6
óra, majd 4 óra távszakasz 1 hét alatt, 3. jelenléti nap 8,5 óra
Kapcsolódó szolgáltatások: Catering 3 x III. típus
A képzéshez szükséges eszközigény biztosítása a Műszaki leírásban foglaltak szerint.
A képzések helyszíne/helyszínei-földrajzi meghatározás (pl. megyeszékhely, járások, régiók):
megyénként és régióközpontokban.
21. „G-5” TÍPUSÚ KÉPZÉSEK
Kategória: Blended (részben kontakt, részben távoktatásos formában megvalósuló képzés)
Képzésen oktatók száma (trénerek, távrészen tutorok): 1 fő
Óraszám: 60
Kontakt órák száma: 30
Képzések ütemezése: 2 hét távszakasz 10 óra, 1. jelenléti nap 10 óra, 2 hét távszakasz 10 óra, 2.
jelenléti nap 10 óra, 2 hét távszakasz 10 óra, 3. jelenléti nap 10 óra Kapcsolódó szolgáltatások:
Catering 3 x III. típus
A képzéshez szükséges eszközigény biztosítása a Műszaki leírásban foglaltak szerint.
A képzések helyszíne/helyszínei-földrajzi meghatározás (pl. megyeszékhely, járások, régiók):
megyénként és régióközpontokban.
22. „G-6” TÍPUSÚ KÉPZÉSEK
Kategória: Blended (részben kontakt, részben távoktatásos formában megvalósuló képzés)
Képzésen oktatók száma (trénerek, távrészen tutorok): 2 fő
Óraszám: 60
Kontakt órák száma: 30
Képzések ütemezése: 1. nap 6 óra, folyamatba ágyazott 7 óra, 2. nap 6 óra, távszakasz 6 óra, 3.
nap 6 óra, távszakasz 9 óra, 4. nap 6 óra, távszakasz 8 óra, 5. nap 6 óra.Kapcsolódó
szolgáltatások: Catering 5 x III. típus
A képzéshez szükséges eszközigény biztosítása a Műszaki leírásban foglaltak szerint.
A képzések helyszíne/helyszínei-földrajzi meghatározás (pl. megyeszékhely, járások, régiók):
megyénként és régióközpontokban.
23. „H-1” TÍPUSÚ KÉPZÉSEK
Kategória: Kontakt
Képzésen oktatók száma (trénerek, távrészen tutorok): 2 fő
Óraszám: 30
Kontakt órák száma: 30
Képzések ütemezése: 1. jelenléti nap 5 óra, 1-2 hét megszakítás, 2. jelenléti nap 5 óra, 1-2 hét
megszakítás, 3. jelenléti nap 5 óra, 1-2 hét megszakítás, 4. jelenléti nap 5 óra, 1-2 hét
megszakítás, 5. jelenléti nap 5 óra, 1-2 hét megszakítás, 6. jelenléti nap 5 óra, 1-2 hét
megszakítás.
Kapcsolódó szolgáltatások: Catering 6 x IV. típus
A képzéshez szükséges eszközigény biztosítása a Műszaki leírásban foglaltak szerint.
A képzések helyszíne/helyszínei-földrajzi meghatározás (pl. megyeszékhely, járások, régiók):
megyénként és régióközpontokban.
24. „H-2” TÍPUSÚ KÉPZÉSEK
Kategória: Kontakt
Képzésen oktatók száma (trénerek, távrészen tutorok): 2 fő
Óraszám: 30
Kontakt órák száma: 30
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Képzések ütemezése: 1. jelenléti nap 5 óra, 1-2 hét megszakítás, 2. jelenléti nap 4,5 óra, 1-2 hét
megszakítás, 3. jelenléti nap 4,5 óra, 1-2 hét megszakítás, 4. jelenléti nap 5 óra, 1-2 hét
megszakítás, 5. jelenléti nap 5 óra, 1-2 hét megszakítás, 6. jelenléti nap 6 óra, 1-2 hét
megszakítás.
1-6 jelenléti napon 1 képző pedagógus, a kísérő képző a jelenléti napokon a témának
megfelelően változó: orvos/védőnő/pszichológus, gyógytornász, dietetikus/védőnő, környezeti
nevelő, gyermek- vagy iskolapszichológus, művészeti nevelési szakember
Kapcsolódó szolgáltatások: Catering 6 x IV. típus
A képzéshez szükséges eszközigény biztosítása a Műszaki leírásban foglaltak szerint.
A képzések helyszíne/helyszínei-földrajzi meghatározás (pl. megyeszékhely, járások, régiók):
megyénként és régióközpontokban.
25. „I” TÍPUSÚ KÉPZÉSEK
Kategória: Blended (részben kontakt, részben távoktatásos formában megvalósuló képzés)
Képzésen oktatók száma (trénerek, távrészen tutorok): 2 fő
Óraszám: 40
Kontakt órák száma: 30
Képzések ütemezése: Távszakasz 10 óra, előzetes jelentkezés alapján kiadott feladatokkal. 1.
jelenléti nap 7,5 óra, 2. jelenléti nap 6,5 óra, 3. jelenléti nap 7 óra, 4. jelenléti nap 4,5 óra. (ez a
négy nap egybefüggő) Folyamatba ágyazás, 5. jelenléti nap 4,5 óra
Kapcsolódó szolgáltatások: Catering 1 x V. típus és 1 x IV.típus
A képzéshez szükséges eszközigény biztosítása a Műszaki leírásban foglaltak szerint.
A képzések helyszíne/helyszínei-földrajzi meghatározás (pl. megyeszékhely, járások, régiók):
megyénként és régióközpontokban.
26. „J-1” TÍPUSÚ KÉPZÉSEK
Kategória: Kontakt
Képzésen oktatók száma (trénerek, távrészen tutorok): 1 fő
Óraszám: 30
Kontakt órák száma: 30
Képzések ütemezése: 1. jelenléti nap 8 óra, 1 hét megszakítás, 2. jelenléti nap 8 óra, 1 hét
megszakítás, 3. jelenléti nap 8 óra, 1 hét megszakítás, 4. jelenléti nap 6 óra
Kapcsolódó szolgáltatások: Catering 4 x III. típus
A képzéshez szükséges eszközigény biztosítása a Műszaki leírásban foglaltak szerint.
A képzések helyszíne/helyszínei-földrajzi meghatározás (pl. megyeszékhely, járások, régiók):
megyénként és régióközpontokban.
27. „J-2” TÍPUSÚ KÉPZÉSEK
Kategória: Kontakt
Képzésen oktatók száma (trénerek, távrészen tutorok): 1 fő
Óraszám: 30
Kontakt órák száma: 30
Képzések ütemezése: 1. jelenléti nap 8,5 óra, 1 hét megszakítás, 2. jelenléti nap 6,5 óra, 1 hét
megszakítás, 3. jelenléti nap 8 óra, 1 hét megszakítás, 4. jelenléti nap 7 óra vagy
1. jelenléti nap 8 óra, 1 hét megszakítás, 2. jelenléti nap 7,5 óra, 1 hét megszakítás, 3. jelenléti
nap 7,5 óra, 1 hét megszakítás, 4. jelenléti nap 7 óra
Kapcsolódó szolgáltatások: Catering 4 x III. típus
A képzéshez szükséges eszközigény biztosítása a Műszaki leírásban foglaltak szerint.
A képzések helyszíne/helyszínei-földrajzi meghatározás (pl. megyeszékhely, járások, régiók):
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megyénként és régióközpontokban.
28. „K” TÍPUSÚ KÉPZÉSEK
Kategória: Blended (részben kontakt, részben távoktatásos formában megvalósuló képzés)
Képzésen oktatók száma (trénerek, távrészen tutorok): 1 fő
Óraszám: 30
Kontakt órák száma: 22
Képzések ütemezése: 1. jelenléti nap 8,5 óra, 2. jelenléti nap 7 óra (ez a két nap egybefüggő), 10
nap távszakasz 8 óra, 3. jelenléti nap 6,5 óra.
Kapcsolódó szolgáltatások: Catering 1 x II. típus és 1 x III.típus
A képzéshez szükséges eszközigény biztosítása a Műszaki leírásban foglaltak szerint.
A képzések helyszíne/helyszínei-földrajzi meghatározás (pl. megyeszékhely, járások, régiók):
megyénként és régióközpontokban.
Megrendelő az eljárás második része (verseny újranyitás) szerinti ajánlattételi felhívásban
rögzíti:
- a teljesítés konkrét helyét és időintervallumát
- képzésen részt vevők létszámát (mennyiségi eltérés megjelölésével), jelentkeztetéshez
szükséges elérhetőségét
- a képzés terem- technikai, valamint eszközigényét
- ártáblázat szerinti típusba sorolt konkrét képzés megnevezését
II.1.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
80000000-4
80530000-8
55000000-0

Kiegészítő szójegyzék

80400000-8
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal,
az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre
vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 554182044 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
III. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A keretmegállapodás megkötésére a következő eljárás alkalmazásával került sor
x Nyílt
Meghívásos
Hirdetménnyel induló tárgyalásos
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Hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont

Súlyszám

Ajánlati ár
Ajánlati ár az „A-1” típusú képzések

92
3

megtartására
Ajánlati ár a „A-2” típusú képzések

3

megtartására
Ajánlati ár a „A-3” típusú képzések

4

megtartására
Ajánlati ár a „A-4” típusú képzések

4

megtartására
Ajánlati ár az „A-5” típusú képzések

4

megtartására
Ajánlati ár a „B” típusú képzések

4

megtartására
Ajánlati ár az „C” típusú képzések

3

megtartására
Ajánlati ár a „D” típusú képzések

3

megtartására
Ajánlati ár a „E” típusú képzések

3

megtartására
Ajánlati ár az „F-1” típusú képzések

3

megtartására
Ajánlati ár az „F-2” típusú képzések

3

megtartására
Ajánlati ár az „F-3” típusú képzések

3

megtartására
Ajánlati ár az „F-4” típusú képzések

3

megtartására
Ajánlati ár a „F-5” típusú képzések

4

megtartására
Ajánlati ár a „F-6” típusú képzések

3

megtartására
Ajánlati ár az „F-7” típusú képzések

4

megtartására
Ajánlati ár az „G-1” típusú képzések

4

megtartására
Ajánlati ár a „G-2” típusú képzések

3

megtartására
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Ajánlati ár az „G-3” típusú képzések

3

megtartására
Ajánlati ár a „G-4” típusú képzések

3

megtartására
Ajánlati ár a „G-5” típusú képzések

4

megtartására
Ajánlati ár a „G-6” típusú képzések

3

megtartására
Ajánlati ár a „H-1” típusú képzések

3

megtartására
Ajánlati ár a „H-2” típusú képzések

3

megtartására
Ajánlati ár a „I” típusú képzések

3

megtartására
Ajánlati ár a „J-1” típusú képzések

3

megtartására
Ajánlati ár a „J-2” típusú képzések

3

megtartására
Ajánlati ár a „K” típusú képzések

3

megtartására
Késedelmi kötbér (%/naptári nap)

8

VAGY
Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített
hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
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Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Ajánlati/részvételi felhívás/eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás Dinamikus
beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 0433 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/01/19 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: „A SZÁMÍTÓGÉP ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A
TANÍTÁS-TANULÁSI FOLYAMATBAN II. C. TOVÁBBKÉPZÉSEK LEBONYOLÍTÁSA - PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA
- 0”
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2015/09/29 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Galagonya u. 5. Orgona utca 23.
Város/Község: Budapest, Kozármisleny
Postai irányítószám: 1036, 7761
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 30001890 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
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x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 19975748 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 19975748 /és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 19975748 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
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Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők (név) 1036 Budapest, Galagonya
u. 5.; 7761 Kozármisleny, Orgona u. 23. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: „A Számítógép alkalmazási lehetőségei a
tanítás-tanulási folyamatban II. c. továbbképzések lebonyolítása-pedagógusok számára - I.”
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2015/09/29 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Galagonya u. 5. Orgona utca 23.
Város/Község: Budapest, Kozármisleny
Postai irányítószám: 1036, 7761
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
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Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 32604094 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 21736062 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 21736062 /és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 21736062 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
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IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők (név) 1036 Budapest, Galagonya
u. 5.; 7761 Kozármisleny, Orgona u. 23. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: „Erkölcstan képzés általános iskolai tanítók számára” c.
továbbképzések lebonyolítása-pedagógusok számára - II.”
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Kbt. 76. § (1) bekezdés f.) pontjában foglalt eredménytelenség
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
19

Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 47618110 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
20

kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők (név) 1036 Budapest, Galagonya
u. 5.; 7761 Kozármisleny, Orgona u. 23. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Observans Képzési Szolgáltató Kft. és OKTKER-NODUS Kiadó Kft. és Learning Innovation Kft.
közös ajánlattevők (név) 2013 Pomáz, Török utca 29., 8200 Veszprém, Bartók Béla utca 12., 1039
Budapest, Királyok útja 98. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: „A „A SULINET PORTÁL TARTALMAINAK ÉS DIGITÁLIS
TANESZKÖZEINEK HASZNÁLATA A TANÍTÁS-TANULÁS FOLYAMATÁBAN” C. TOVÁBBKÉPZÉSEK
LEBONYOLÍTÁSA-PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA - III.”
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
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IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2015/09/29 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Eszterházy Károly Főiskola OKT-FULL Tanácsadó Kft. SULISZERVÍZ Oktatási és
Szakértői Iroda Kft. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató
Központ közös ajánlattevők
Postai cím: Eszterházy tér 1., Táborhegyi lépcső 13., Pacsirta u. 12., Károlyi Gáspár tér 4.
Város/Község: Eger, Budapest, Debrecen, Szombathely
Postai irányítószám: 3300, 1037, 4029, 9700
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 46559055 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 52353070 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 52353070 /és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 52353070 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
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A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
képzésszervezés, oktatói, tréneri tevékenység, catering, szállás, minőségbiztosítás, informatikai
támogatás, távoktatás, nyomda
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők (név) 1036 Budapest, Galagonya
u. 5.; 7761 Kozármisleny, Orgona u. 23. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Observans Képzési Szolgáltató Kft. és OKTKER-NODUS Kiadó Kft. és Learning Innovation Kft.
közös ajánlattevők (név) 2013 Pomáz, Török utca 29., 8200 Veszprém, Bartók Béla utca 12., 1039
Budapest, Királyok útja 98. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Eszterházy Károly Főiskola OKT-FULL Tanácsadó Kft. SULISZERVÍZ Oktatási és Szakértői Iroda
Kft. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ közös
ajánlattevők (név) 3300 Eger, Eszterházy tér 1., 1037, Budapest, Táborhegyi lépcső 13., 4029
Debrecen, Pacsirta u. 12., 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. (cím)
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(székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: „A „SZAKMAI MEGÚJÍTÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
TANÍTÓ MAGYAR SZAKOS TANÁROK SZÁMÁRA”, „SZAKMAI MEGÚJÍTÓ KÉPZÉS KÖZÉPISKOLÁBAN TANÍTÓ
MAGYAR SZAKOS TANÁROK SZÁMÁRA”, „SZAKMAI MEGÚJÍTÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁBAN
TANÍTÓ ÉNEK-ZENE SZAKOS TANÁROK SZÁMÁRA”, „SZAKMAI MEGÚJÍTÓ TOVÁBBKÉPZÉS ÁLTALÁNOS ÉS
KÖZÉPISKOLAI MATEMATIKA TANÁROKNAK PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ISMERETEK FÓKUSSZAL”, „SZAKMAI
MEGÚJÍTÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁBAN TANÍTÓ FIZIKA SZAKOS TANÁROK SZÁMÁRA” ÉS
„SZAKMAI MEGÚJÍTÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁBAN TANÍTÓ KÉMIA SZAKOS TANÁROK
SZÁMÁRA” C. TOVÁBBKÉPZÉSEK LEBONYOLÍTÁSA-PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA - IV.”
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Kbt. 76. § (1) bekezdés f)
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
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Érték: 54122000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
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Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők (név) 1036 Budapest, Galagonya
u. 5.; 7761 Kozármisleny, Orgona u. 23. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 6 Elnevezés: „Szakmai megújító képzés általános iskolában tanító
történelem szakos tanárok számára”, „Szakmai megújító képzés középiskolában tanító történelem
szakos tanárok számára”, „Szakmai megújító képzés általános és középiskolában tanító biológia
szakos tanárok számára” és „A digitális taneszközök rendszere, alkalmazásuk lehetőségei a
köznevelésben, kapcsolódó támogatások - továbbképzés vezetőknek” c. továbbképzések
lebonyolítása-pedagógusok számára - V.”
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Kbt. 76. § (1) bekezdés f)
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
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Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 49645984 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
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középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők (név) 1036 Budapest, Galagonya
u. 5.; 7761 Kozármisleny, Orgona u. 23. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Eszterházy Károly Főiskola OKT-FULL Tanácsadó Kft. SULISZERVÍZ Oktatási és Szakértői Iroda
Kft. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ közös
ajánlattevők (név) 3300 Eger, Eszterházy tér 1., 1037, Budapest, Táborhegyi lépcső 13., 4029
Debrecen, Pacsirta u. 12., 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 7 Elnevezés: „A „ÓVODAPEDAGÓGUSOK SZAKMAI MEGÚJÍTÓ
TOVÁBBKÉPZÉSE” C. TOVÁBBKÉPZÉSEK LEBONYOLÍTÁSA-PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA - VII.”
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2015/09/29 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Eszterházy Károly Főiskola OKT-FULL Tanácsadó Kft. SULISZERVÍZ Oktatási és
Szakértői Iroda Kft. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató
Központ közös ajánlattevők
Postai cím: Eszterházy tér 1., Táborhegyi lépcső 13., Pacsirta u. 12., Károlyi Gáspár tér 4.
Város/Község: Eger, Budapest, Debrecen, Szombathely
Postai irányítószám: 3300, 1037, 4029, 9700
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 53839370 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 35380157 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 35380157 /és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 35380157 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
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IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
képzésszervezés, oktatói, tréneri tevékenység, catering, szállás, minőségbiztosítás, informatikai
támogatás, távoktatás, nyomda
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők (név) 1036 Budapest, Galagonya
u. 5.; 7761 Kozármisleny, Orgona u. 23. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Observans Képzési Szolgáltató Kft. és OKTKER-NODUS Kiadó Kft. és Learning Innovation Kft.
közös ajánlattevők (név) 2013 Pomáz, Török utca 29., 8200 Veszprém, Bartók Béla utca 12., 1039
Budapest, Királyok útja 98. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Eszterházy Károly Főiskola OKT-FULL Tanácsadó Kft. SULISZERVÍZ Oktatási és Szakértői Iroda
Kft. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ közös
ajánlattevők (név) 3300 Eger, Eszterházy tér 1., 1037, Budapest, Táborhegyi lépcső 13., 4029
Debrecen, Pacsirta u. 12., 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
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----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 8 Elnevezés: „A „ÓVODAPEDAGÓGUSOK SZAKMAI MEGÚJÍTÓ
TOVÁBBKÉPZÉSE” C. TOVÁBBKÉPZÉSEK LEBONYOLÍTÁSA-PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA - VIII.”
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2015/09/29 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Eszterházy Károly Főiskola OKT-FULL Tanácsadó Kft. SULISZERVÍZ Oktatási és
Szakértői Iroda Kft. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató
Központ közös ajánlattevők
Postai cím: Eszterházy tér 1., Táborhegyi lépcső 13., Pacsirta u. 12., Károlyi Gáspár tér 4.
Város/Község: Eger, Budapest, Debrecen, Szombathely
Postai irányítószám: 3300, 1037, 4029, 9700
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 59781102 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
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A szerződés végleges összértéke
Érték: 39264803 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 39264803 /és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 39264803 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól igen
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
képzésszervezés, oktatói, tréneri tevékenység, catering, szállás, minőségbiztosítás, informatikai
támogatás, távoktatás, nyomda
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
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Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők (név) 1036 Budapest, Galagonya
u. 5.; 7761 Kozármisleny, Orgona u. 23. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Observans Képzési Szolgáltató Kft. és OKTKER-NODUS Kiadó Kft. és Learning Innovation Kft.
közös ajánlattevők (név) 2013 Pomáz, Török utca 29., 8200 Veszprém, Bartók Béla utca 12., 1039
Budapest, Királyok útja 98. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Eszterházy Károly Főiskola OKT-FULL Tanácsadó Kft. SULISZERVÍZ Oktatási és Szakértői Iroda
Kft. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ közös
ajánlattevők (név) 3300 Eger, Eszterházy tér 1., 1037, Budapest, Táborhegyi lépcső 13., 4029
Debrecen, Pacsirta u. 12., 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 9 Elnevezés: „A „ÓVODAPEDAGÓGUSOK SZAKMAI MEGÚJÍTÓ
TOVÁBBKÉPZÉSE” C. TOVÁBBKÉPZÉSEK LEBONYOLÍTÁSA-PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA - IX.”
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2015/09/29 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: Eszterházy Károly Főiskola OKT-FULL Tanácsadó Kft. SULISZERVÍZ Oktatási és
Szakértői Iroda Kft. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató
Központ közös ajánlattevők
Postai cím: Eszterházy tér 1., Táborhegyi lépcső 13., Pacsirta u. 12., Károlyi Gáspár tér 4.
Város/Község: Eger, Budapest, Debrecen, Szombathely
Postai irányítószám: 3300, 1037, 4029, 9700
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 21644882 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 14223779 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 14223779 /és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 14223779 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
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Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
képzésszervezés, oktatói, tréneri tevékenység, catering, szállás, minőségbiztosítás, informatikai
támogatás, távoktatás, nyomda
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők (név) 1036 Budapest, Galagonya
u. 5.; 7761 Kozármisleny, Orgona u. 23. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Observans Képzési Szolgáltató Kft. és OKTKER-NODUS Kiadó Kft. és Learning Innovation Kft.
közös ajánlattevők (név) 2013 Pomáz, Török utca 29., 8200 Veszprém, Bartók Béla utca 12., 1039
Budapest, Királyok útja 98. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Eszterházy Károly Főiskola OKT-FULL Tanácsadó Kft. SULISZERVÍZ Oktatási és Szakértői Iroda
Kft. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ közös
ajánlattevők (név) 3300 Eger, Eszterházy tér 1., 1037, Budapest, Táborhegyi lépcső 13., 4029
Debrecen, Pacsirta u. 12., 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
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nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 10 Elnevezés: „ÓVODAPEDAGÓGUSOK SZAKMAI MEGÚJÍTÓ
TOVÁBBKÉPZÉSE” C. TOVÁBBKÉPZÉSEK LEBONYOLÍTÁSA-PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA - X.”
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2015/09/29 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Eszterházy Károly Főiskola OKT-FULL Tanácsadó Kft. SULISZERVÍZ Oktatási és
Szakértői Iroda Kft. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató
Központ közös ajánlattevők
Postai cím: Eszterházy tér 1., Táborhegyi lépcső 13., Pacsirta u. 12., Károlyi Gáspár tér 4.
Város/Község: Eger, Budapest, Debrecen, Szombathely
Postai irányítószám: 3300, 1037, 4029, 9700
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 42501575 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 27909685 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
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x
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 27909685 /és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 27909685 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
képzésszervezés, oktatói, tréneri tevékenység, catering, szállás, minőségbiztosítás, informatikai
támogatás, távoktatás, nyomda
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
37

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők (név) 1036 Budapest, Galagonya
u. 5.; 7761 Kozármisleny, Orgona u. 23. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Observans Képzési Szolgáltató Kft. és OKTKER-NODUS Kiadó Kft. és Learning Innovation Kft.
közös ajánlattevők (név) 2013 Pomáz, Török utca 29., 8200 Veszprém, Bartók Béla utca 12., 1039
Budapest, Királyok útja 98. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Eszterházy Károly Főiskola OKT-FULL Tanácsadó Kft. SULISZERVÍZ Oktatási és Szakértői Iroda
Kft. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ közös
ajánlattevők (név) 3300 Eger, Eszterházy tér 1., 1037, Budapest, Táborhegyi lépcső 13., 4029
Debrecen, Pacsirta u. 12., 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 11 Elnevezés: képzésszervezés, oktatói, tréneri tevékenység,
catering, szállás, minőségbiztosítás, informatikai támogatás, távoktatás, nyomda
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Kbt. 76. § (1) bekezdés f.)
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
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Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 28700787 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
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mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők (név) 1036 Budapest, Galagonya
u. 5.; 7761 Kozármisleny, Orgona u. 23. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Eszterházy Károly Főiskola OKT-FULL Tanácsadó Kft. SULISZERVÍZ Oktatási és Szakértői Iroda
Kft. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ közös
ajánlattevők (név) 3300 Eger, Eszterházy tér 1., 1037, Budapest, Táborhegyi lépcső 13., 4029
Debrecen, Pacsirta u. 12., 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 12 Elnevezés: „DIGITÁLIS TANESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁNAK
LEHETŐSÉGEI ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN” C. TOVÁBBKÉPZÉSEK LEBONYOLÍTÁSA-PEDAGÓGUSOK
SZÁMÁRA - XII.”
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
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IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2015/09/29 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Eszterházy Károly Főiskola OKT-FULL Tanácsadó Kft. SULISZERVÍZ Oktatási és
Szakértői Iroda Kft. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató
Központ közös ajánlattevők
Postai cím: Eszterházy tér 1., Táborhegyi lépcső 13., Pacsirta u. 12., Károlyi Gáspár tér 4.
Város/Község: Eger, Budapest, Debrecen, Szombathely
Postai irányítószám: 3300, 1037, 4029, 9700
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 55488189 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 35380157 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 35380157 /és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 35380157 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
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,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
képzésszervezés, oktatói, tréneri tevékenység, catering, szállás, minőségbiztosítás, informatikai
támogatás, távoktatás, nyomda
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők (név) 1036 Budapest, Galagonya
u. 5.; 7761 Kozármisleny, Orgona u. 23. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Eszterházy Károly Főiskola OKT-FULL Tanácsadó Kft. SULISZERVÍZ Oktatási és Szakértői Iroda
Kft. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ közös
ajánlattevők (név) 3300 Eger, Eszterházy tér 1., 1037, Budapest, Táborhegyi lépcső 13., 4029
Debrecen, Pacsirta u. 12., 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
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----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 13 Elnevezés: „DIGITÁLIS TANESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁNAK
LEHETŐSÉGEI ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN” C. TOVÁBBKÉPZÉSEK LEBONYOLÍTÁSA-PEDAGÓGUSOK
SZÁMÁRA - XIII.”
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2015/09/29 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Eszterházy Károly Főiskola OKT-FULL Tanácsadó Kft. SULISZERVÍZ Oktatási és
Szakértői Iroda Kft. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató
Központ közös ajánlattevők
Postai cím: Eszterházy tér 1., Táborhegyi lépcső 13., Pacsirta u. 12., Károlyi Gáspár tér 4.
Város/Község: Eger, Budapest, Debrecen, Szombathely
Postai irányítószám: 3300, 1037, 4029, 9700
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 55794331 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
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,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 36507401 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 36507401 /és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 36507401 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
képzésszervezés, oktatói, tréneri tevékenység, catering, szállás, minőségbiztosítás, informatikai
támogatás, távoktatás, nyomda
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
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Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők (név) 1036 Budapest, Galagonya
u. 5.; 7761 Kozármisleny, Orgona u. 23. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Eszterházy Károly Főiskola OKT-FULL Tanácsadó Kft. SULISZERVÍZ Oktatási és Szakértői Iroda
Kft. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ közös
ajánlattevők (név) 3300 Eger, Eszterházy tér 1., 1037, Budapest, Táborhegyi lépcső 13., 4029
Debrecen, Pacsirta u. 12., 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 14 Elnevezés: „DIGITÁLIS ÍRÁSTUDÁS FEJLESZTÉSE A SZAKTÁRGYI
OKTATÁSBAN” C. TOVÁBBKÉPZÉSEK LEBONYOLÍTÁSA PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA - XIV.”
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2015/09/29 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Eszterházy Károly Főiskola OKT-FULL Tanácsadó Kft. SULISZERVÍZ Oktatási és
Szakértői Iroda Kft. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató
Központ közös ajánlattevők
Postai cím: Eszterházy tér 1., Táborhegyi lépcső 13., Pacsirta u. 12., Károlyi Gáspár tér 4.
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Város/Község: Eger, Budapest, Debrecen, Szombathely
Postai irányítószám: 3300, 1037, 4029, 9700
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 45462047 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 29746771 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 29746771 /és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 29746771 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
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képzésszervezés, oktatói, tréneri tevékenység, catering, szállás, minőségbiztosítás, informatikai
támogatás, távoktatás, nyomda
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők (név) 1036 Budapest, Galagonya
u. 5.; 7761 Kozármisleny, Orgona u. 23. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
(név) (cím)
(székhely szerinti ország)
Eszterházy Károly Főiskola OKT-FULL Tanácsadó Kft. SULISZERVÍZ Oktatási és Szakértői Iroda
Kft. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ közös
ajánlattevők (név) 3300 Eger, Eszterházy tér 1., 1037, Budapest, Táborhegyi lépcső 13., 4029
Debrecen, Pacsirta u. 12., 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
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A Szerződés száma: Rész száma: 15 Elnevezés: „DIGITÁLIS ÍRÁSTUDÁS FEJLESZTÉSE A SZAKTÁRGYI
OKTATÁSBAN” C. TOVÁBBKÉPZÉSEK LEBONYOLÍTÁSAPEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA - XV.”
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Kbt. 76. § (1) bekezdés f.)
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 39186142 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
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Áfával
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők (név) 1036 Budapest, Galagonya
u. 5.; 7761 Kozármisleny, Orgona u. 23. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Observans Képzési Szolgáltató Kft. és OKTKER-NODUS Kiadó Kft. és Learning Innovation Kft.
közös ajánlattevők (név) 2013 Pomáz, Török utca 29., 8200 Veszprém, Bartók Béla utca 12., 1039
Budapest, Királyok útja 98. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
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Eszterházy Károly Főiskola OKT-FULL Tanácsadó Kft. SULISZERVÍZ Oktatási és Szakértői Iroda
Kft. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ közös
ajánlattevők (név) 3300 Eger, Eszterházy tér 1., 1037, Budapest, Táborhegyi lépcső 13., 4029
Debrecen, Pacsirta u. 12., 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 16 Elnevezés: „ALSÓ TAGOZATOS SZAKMAI MEGÚJÍTÓ TOVÁBBKÉPZÉS”
C. TOVÁBBKÉPZÉSEK LEBONYOLÍTÁSA-PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA - XVI.”
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Kbt. 76. § (1) bekezdés f)
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 56677165 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
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x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
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Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők (név) 1036 Budapest, Galagonya
u. 5.; 7761 Kozármisleny, Orgona u. 23. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Observans Képzési Szolgáltató Kft. és OKTKER-NODUS Kiadó Kft. és Learning Innovation Kft.
közös ajánlattevők (név) 2013 Pomáz, Török utca 29., 8200 Veszprém, Bartók Béla utca 12., 1039
Budapest, Királyok útja 98. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 17 Elnevezés: „ALSÓ TAGOZATOS SZAKMAI MEGÚJÍTÓ TOVÁBBKÉPZÉS”
C. TOVÁBBKÉPZÉSEK LEBONYOLÍTÁSA-PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA - XVII.”
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Kbt. 76. § (1) bekezdés f)
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
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Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 33123622 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
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egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők (név) 1036 Budapest, Galagonya
u. 5.; 7761 Kozármisleny, Orgona u. 23. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Observans Képzési Szolgáltató Kft. és OKTKER-NODUS Kiadó Kft. és Learning Innovation Kft.
közös ajánlattevők (név) 2013 Pomáz, Török utca 29., 8200 Veszprém, Bartók Béla utca 12., 1039
Budapest, Királyok útja 98. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 18 Elnevezés: „A TANULÓK SZÖVEGÉRTÉSI KÉPESSÉGÉNEK
FEJLESZTÉSE AZ ALSÓ TAGOZATON” C. TOVÁBBKÉPZÉSEK LEBONYOLÍTÁSA-PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA XVIII.”
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Kbt. 76. § (1) bekezdés f.)
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 60625984 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
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Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők (név) 1036 Budapest, Galagonya
u. 5.; 7761 Kozármisleny, Orgona u. 23. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Observans Képzési Szolgáltató Kft. és OKTKER-NODUS Kiadó Kft. és Learning Innovation Kft.
közös ajánlattevők (név) 2013 Pomáz, Török utca 29., 8200 Veszprém, Bartók Béla utca 12., 1039
Budapest, Királyok útja 98. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 19 Elnevezés: „A TANULÁS TANÍTÁSA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN” C.
TOVÁBBKÉPZÉSEK LEBONYOLÍTÁSA-PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA - XIX.”
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IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Kbt. 76. § (1) bekezdés f)
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 50870079 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
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,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők (név) 1036 Budapest, Galagonya
u. 5.; 7761 Kozármisleny, Orgona u. 23. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Observans Képzési Szolgáltató Kft. és OKTKER-NODUS Kiadó Kft. és Learning Innovation Kft.
közös ajánlattevők (név) 2013 Pomáz, Török utca 29., 8200 Veszprém, Bartók Béla utca 12., 1039
Budapest, Királyok útja 98. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
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IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 20 Elnevezés: „A TANULÁS TANÍTÁSA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN” C.
TOVÁBBKÉPZÉSEK LEBONYOLÍTÁSA-PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA - XX.”
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2015/09/29 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Observans Képzési Szolgáltató Kft. és OKTKER-NODUS Kiadó Kft. és Learning
Innovation Kft.
Postai cím: Török utca 29., , Bartók Béla utca 12., , Királyok útja 98.
Város/Község: Pomáz, Veszprém, Budapest
Postai irányítószám: 2013, 8200, 1039
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 53022047 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 35348031 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
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x
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 35348031 /és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 35348031 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
Observans Képzési Szolgáltató Kft.:
- Képzések lebonyolítása, megvalósítása: HTTP Alapítvány (Hálózati Tudás Terjesztéséért
Programiroda Alapítvány); 1123 Budapest, Csörsz utca 45.; Közreműködés százalékos aránya: 7 %
- Blended képzések esetében e-learning szakértés, mentorálás támogatása: FrontEndArt
Szoftver Kft.; 6722 Szeged, Zászló utca 3. I/5.; Közreműködés százalékos aránya: 1 %
- Képzések lebonyolítása: Expanzió Humán Tanácsadó Kft., 1052 Budapest, Városház u. 3-5. 2/4.;
Közreműködés százalékos aránya: 1 %
- Képzések lebonyolítása: Független Pedagógiai Intézet; 1027 Budapest, Frankel Leo u. 6.;
Közreműködés százalékos aránya: 5 %
b) OKTKER-NODUS Kiadó Kft.:
- Képzések lebonyolítása: Studio-Didakt Oktatásszervező és Tanácsadó Kft.; 8624
Balatonszárszó, Mikes Kelemen u. 10.; Közreműködés százalékos aránya: 7 %
c) Learning Innovation Kft.:
- Képzések lebonyolítása: Prekog Alfa Kft. 1133 Budapest, Váci út 86/B 2. em. 8-9.; Közreműködés
százalékos aránya: 7 %
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
kisvállalkozás
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középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők (név) 1036 Budapest, Galagonya
u. 5.; 7761 Kozármisleny, Orgona u. 23. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Observans Képzési Szolgáltató Kft. és OKTKER-NODUS Kiadó Kft. és Learning Innovation Kft.
közös ajánlattevők (név) 2013 Pomáz, Török utca 29., 8200 Veszprém, Bartók Béla utca 12., 1039
Budapest, Királyok útja 98. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 21 Elnevezés: „Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
(általános iskola, középiskola)”, „A „Szakmai megújító képzés Vizuális kultúrát tanító általános és
középiskolai tanárok számára”, „Informatikai szakmai megújító továbbképzés általános iskolai
tanároknak” c. továbbképzések lebonyolítása-pedagógusok számára - XXI.”
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
61

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2015/09/30 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Observans Képzési Szolgáltató Kft. és OKTKER-NODUS Kiadó Kft. és Learning
Innovation Kft.
Postai cím: Török utca 29., , Bartók Béla utca 12., , Királyok útja 98.
Város/Község: Pomáz, Veszprém, Budapest
Postai irányítószám: 2013, 8200, 1039
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 43508031 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 29005354 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 29005354 /és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 29005354 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
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IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
Observans Képzési Szolgáltató Kft. és OKTKER-NODUS Kiadó Kft. és Learning Innovation Kft.
közös ajánlattevők igénybe kívánnak venni alvállalkozót a következők szerint:
a) Observans Képzési Szolgáltató Kft.:
- Képzések lebonyolítása, megvalósítása: HTTP Alapítvány (Hálózati Tudás Terjesztéséért
Programiroda Alapítvány); 1123 Budapest, Csörsz utca 45.; Közreműködés százalékos aránya: 7 %
- Blended képzések esetében e-learning szakértés, mentorálás támogatása: FrontEndArt
Szoftver Kft.; 6722 Szeged, Zászló utca 3. I/5.; Közreműködés százalékos aránya: 1 %
- Képzések lebonyolítása: Expanzió Humán Tanácsadó Kft., 1052 Budapest, Városház u. 3-5. 2/4.;
Közreműködés százalékos aránya: 1 %
- Képzések lebonyolítása: Független Pedagógiai Intézet; 1027 Budapest, Frankel Leo u. 6.;
Közreműködés százalékos aránya: 5 %
b) OKTKER-NODUS Kiadó Kft.:
- Képzések lebonyolítása: Studio-Didakt Oktatásszervező és Tanácsadó Kft.; 8624
Balatonszárszó, Mikes Kelemen u. 10.; Közreműködés százalékos aránya: 7 %
c) Learning Innovation Kft.:
- Képzések lebonyolítása: Prekog Alfa Kft. 1133 Budapest, Váci út 86/B 2. em. 8-9.; Közreműködés
százalékos aránya: 7 %
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
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Observans Képzési Szolgáltató Kft. és OKTKER-NODUS Kiadó Kft. és Learning Innovation Kft.
közös ajánlattevők (név) 2013 Pomáz, Török utca 29., 8200 Veszprém, Bartók Béla utca 12., 1039
Budapest, Királyok útja 98. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 22 Elnevezés: „Stressz, kiégés a pedagóguspályán - megküzdési
stratégiák” c. továbbképzések lebonyolítása-pedagógusok számára - XXIII.”
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2015/09/29 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Galagonya u. 5. Orgona utca 23.
Város/Község: Budapest, Kozármisleny
Postai irányítószám: 1036, 7761
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 42247559 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
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Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 28165039 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 28165039 /és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 28165039 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
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Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők (név) 1036 Budapest, Galagonya
u. 5.; 7761 Kozármisleny, Orgona u. 23. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 23 Elnevezés: „Stressz, kiégés a pedagóguspályán - megküzdési
stratégiák” c. továbbképzések lebonyolítása-pedagógusok számára - XXIV.”
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2015/09/29 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Galagonya u. 5. Orgona utca 23.
Város/Község: Budapest, Kozármisleny
Postai irányítószám: 1036, 7761
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
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A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 43051181 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 28700787 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 28700787 /és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 28700787 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
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Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők (név) 1036 Budapest, Galagonya
u. 5.; 7761 Kozármisleny, Orgona u. 23. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 24 Elnevezés: „Stressz, kiégés a pedagóguspályán - megküzdési
stratégiák” c. továbbképzések lebonyolítása-pedagógusok számára - XXV.”
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2015/09/30 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Galagonya u. 5. Orgona utca 23.
Város/Község: Budapest, Kozármisleny
Postai irányítószám: 1036, 7761
Ország: HU
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Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 53039055 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 35359370 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 35359370 /és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 35359370 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
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x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők (név) 1036 Budapest, Galagonya
u. 5.; 7761 Kozármisleny, Orgona u. 23. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 25 Elnevezés: „Stressz, kiégés a pedagóguspályán - megküzdési
stratégiák” c. továbbképzések lebonyolítása-pedagógusok számára - XXVI.”
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2015/09/30 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők
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Postai cím: Galagonya u. 5. Orgona utca 23.
Város/Község: Budapest, Kozármisleny
Postai irányítószám: 1036, 7761
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 54761102 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 36507401 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 36507401 /és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 36507401 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
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Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők (név) 1036 Budapest, Galagonya
u. 5.; 7761 Kozármisleny, Orgona u. 23. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 26 Elnevezés: „Stressz, kiégés a pedagóguspályán - megküzdési
stratégiák” c. továbbképzések lebonyolítása-pedagógusok számára - XXVII.”
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
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Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2015/09/30 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Galagonya u. 5. Orgona utca 23.
Város/Község: Budapest, Kozármisleny
Postai irányítószám: 1036, 7761
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 31456063 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 20970709 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 20970709 /és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 20970709 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez nem
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(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők (név) 1036 Budapest, Galagonya
u. 5.; 7761 Kozármisleny, Orgona u. 23. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 27 Elnevezés: „Számítógép alkalmazási lehetőségei a
tanítás-tanulási folyamatban .” c. továbbképzések lebonyolítása-pedagógusok számára - XXVIII.”
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
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IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2015/09/30 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Galagonya u. 5. Orgona utca 23.
Város/Község: Budapest, Kozármisleny
Postai irányítószám: 1036, 7761
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 28815590 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 19210397 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 19210397 /és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 19210397 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
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Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők (név) 1036 Budapest, Galagonya
u. 5.; 7761 Kozármisleny, Orgona u. 23. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
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A Szerződés száma: Rész száma: 28 Elnevezés: a „Számítógép alkalmazási lehetőségei a
tanítás-tanulási folyamatban I.” c. továbbképzések lebonyolítása-pedagógusok számára - XXIX.”
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Kbt. 76. § (1) bekezdés f)
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 58806000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
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Áfával
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők (név) 1036 Budapest, Galagonya
u. 5.; 7761 Kozármisleny, Orgona u. 23. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
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---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 29 Elnevezés: „A közösségi szolgálat élményszerű megvalósítása a
középiskolában” c. továbbképzések lebonyolítása-pedagógusok számára - XXX.”
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2015/09/30 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Observans Képzési Szolgáltató Kft. és OKTKER-NODUS Kiadó Kft. és Learning
Innovation Kft.
Postai cím: Török utca 29., , Bartók Béla utca 12., , Királyok útja 98.
Város/Község: Pomáz, Veszprém, Budapest
Postai irányítószám: 2013, 8200, 1039
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 11303150 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 7535433 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
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Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 7535433 /és a
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 7535433 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
Observans Képzési Szolgáltató Kft. és OKTKER-NODUS Kiadó Kft. és Learning Innovation Kft.
közös ajánlattevők igénybe kívánnak venni alvállalkozót a következők szerint:
a) Observans Képzési Szolgáltató Kft.:
- Képzések lebonyolítása, megvalósítása: HTTP Alapítvány (Hálózati Tudás Terjesztéséért
Programiroda Alapítvány); 1123 Budapest, Csörsz utca 45.; Közreműködés százalékos aránya: 7 %
- Blended képzések esetében e-learning szakértés, mentorálás támogatása: FrontEndArt
Szoftver Kft.; 6722 Szeged, Zászló utca 3. I/5.; Közreműködés százalékos aránya: 1 %
- Képzések lebonyolítása: Expanzió Humán Tanácsadó Kft., 1052 Budapest, Városház u. 3-5. 2/4.;
Közreműködés százalékos aránya: 1 %
- Képzések lebonyolítása: Független Pedagógiai Intézet; 1027 Budapest, Frankel Leo u. 6.;
Közreműködés százalékos aránya: 5 %
b) OKTKER-NODUS Kiadó Kft.:
- Képzések lebonyolítása: Studio-Didakt Oktatásszervező és Tanácsadó Kft.; 8624
Balatonszárszó, Mikes Kelemen u. 10.; Közreműködés százalékos aránya: 7 %
c) Learning Innovation Kft.:
- Képzések lebonyolítása: Prekog Alfa Kft. 1133 Budapest, Váci út 86/B 2. em. 8-9.; Közreműködés
százalékos aránya: 7 %
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
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egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. és SERENIDAD Kft. közös ajánlattevők (név) 1036 Budapest, Galagonya
u. 5.; 7761 Kozármisleny, Orgona u. 23. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
Observans Képzési Szolgáltató Kft. és OKTKER-NODUS Kiadó Kft. és Learning Innovation Kft.
közös ajánlattevők (név) 2013 Pomáz, Török utca 29., 8200 Veszprém, Bartók Béla utca 12., 1039
Budapest, Királyok útja 98. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 30 Elnevezés: A „Interaktív táblák és Tanulói válaszadó rendszerek
pedagógiai alkalmazása” c. továbbképzések lebonyolítása-pedagógusok számára - XXXI.
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Kbt. 76. § (1) bekezdés a)
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
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Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
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Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
(név) (cím)
(székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 31 Elnevezés: A „Interaktív táblák és Tanulói válaszadó rendszerek
pedagógiai alkalmazása” c. továbbképzések lebonyolítása-pedagógusok számára - XXXII.
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Kbt. 76. § (1) bekezdés a)
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A beérkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
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Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
(név) (cím)
(székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 32 Elnevezés: A „Tanulói tevékenységek támogatása interaktív IKT
eszközökkel” c. továbbképzések lebonyolítása-pedagógusok számára - XXXIII.
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Kbt. 76. § (1) bekezdés a)
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IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
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Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
(név) (cím)
(székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: Rész száma: 33 Elnevezés: A „Tanulói tevékenységek támogatása interaktív IKT
eszközökkel” c. továbbképzések lebonyolítása-pedagógusok számára - XXXIV.
IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több
szerződésre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerződés vonatkozásában) eredménytelen,
illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
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Kbt. 76. § (1) bekezdés a)
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /és a legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez
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(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése
mikro vállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül
Áfával
Áfa (%)
,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
(név) (cím)
(székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)----------------------------------IV.11) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)------------------V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
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TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001, TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 és KMOP-4.6.1/D-13-2013-0001 azonosító
számú projektek keretében
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
szerződéses feltételként
bírálati részszempontként/alszempontként
a műszaki leírás részeként
alkalmassági feltételként
védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.3) Egyéb információk:
V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/11/17 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------
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