A közbeszerzéssel kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás
Tisztelt Ajánlattevők!
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, mint Ajánlatkérő által "Vállalkozási
keretszerződés a TÁMOP 2.2.1. keretében "A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése"
című kiemelt projekten belül "Az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése" program
megvalósítására tárgyban kiírt közösségi nyílt közbeszerzési eljárásban (K.É. 2426/2009,
2009. február 13.) a beérkezett kérdésekre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:
1. Kérdés:
Hivatkozással a kizáró okok igazolási módjára, valamint a Kbt. 60.§ (1) g) pontjára és az
Ajánlati dokumentáció 13. oldalának 1.3. pontjára, szükséges-e az Ajánlattevőnek és
Alvállalkozójának olyan hatósági igazolást benyújtani, melyet az Országos Munkabiztonsági
és Munkaügyi Felügyelet állít ki (abban az esetben, ha nem tartozik a munkaügyi ellenőrzés
szempontjából a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény hatálya alá), vagy Ajánlatkérő
elfogadja a közjegyző előtt tett nyilatkozatot is?
Válasz:

Az Ajánlati dokumentáció II. Az Ajánlattal kapcsolatos tartalmi és formai követelmények 1.3
pontja szerint amennyiben az Ajánlattevő vagy az alvállalkozó nem tartozik a munkaügyi
ellenőrzés szempontjából a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény hatálya alá úgy
cégszerűen aláírt nyilatkozatát kell becsatolnia. Nem szükséges közjegyző előtt tett
nyilatkozatot becsatolni erre vonatkozóan.
2. Kérdés:
A dokumentáció 1., 4., 8. sz. mellékleteiben felsorolják az egyes szolgáltatásokhoz tartozó
minimálisan kifizetendő nettó résztvevői ill. szakértői díjakat. A résztvevők illetve a szakértők
szakértői díjának kifizetése ÁFÁs számlával igazolt teljesítés alapján egyértelmű.
Amennyiben a szakértői részvétel-munkavégzés eseti megbízási szerződés keretében történik,
a pályázati kiírásban feltüntetett un. "nettó" (tehát ÁFA mentes) díj az eseti megbízási
szerződés alapján fizetendő összes járulékos költséget (adó, járulékok) tartalmazza-e?
Válasz:

Amennyiben a szakértői részvétel-munkavégzés eseti megbízási szerződés keretében történik,
a "nettó" szerződési díj nem tartalmazza az eseti megbízási szerződés alapján fizetendő összes
járulékos költséget (így a munkáltatót terhelő adókat, járulékokat), annak fedezetét az
Ajánlattevő által meghatározott szolgáltatás díja tartalmazza. Az eseti megbízási szerződés
estén az 1. sz. Melléklet (1. elem 2. 3. 4. oszlopok) szerint rendelkezésre álló "nettó"
szerződési díj azonos a munkavállaló(k) (megbízott) szerződésében szereplő bruttó megbízási
díj összegével.
3. Kérdés:
A dokumentáció 4., 8. sz. mellékleteiben felsorolják az egyes szolgáltatások kezdési dátumait.

A belföldi 3 hetes tanfolyamok estén 3x5 éj szállást és 3 héten keresztül, hétvégi hazautazást
jelöltek meg (7.sz melléklet 5/8) , az ütemezésben (4.sz melléklet) a kezdési dátumok szinte
minden esetben a hét közepére (kedd, szerda, csütörtök) esnek. A tanfolyamok kezdési
dátuma lehet-e a megadott dátumokhoz eső legközelebbi hétfő?
A külföldi 3 hetes tanfolyamok estén a vasárnapi utazás és pénteki hazautazás (lásd. 7.sz
melléklet 6/8) ütemezésével, mint ütemezési priorítás lehet-e tervezni?
Válasz:

Mindkét kérdése a válasz: igen
4. Kérdés:
Mivel nincs előírva az ajánlat szakmai tartalma a terepfelmérés programját mennyire
részletesen kell kidolgozni az ajánlatban?
Válasz:

A program kidolgozását annyiban kell részletezni, amennyiben az árajánlat megtételéhez
szükséges. A részletes kidolgozás Ajánlattevő számára jelent biztosítékot, hogy valóban
figyelembe vett-e minden előírást és szempontot, amire az Ajánlatkérő felhívást adott.
5. Kérdés:
Hány órából álljanak a hetente a belföldi és a külföldi tanfolyamok?
Válasz:

A tanfolyamok nem kizárólag nyelvi képzést tartalmaznak, a résztvevők egyúttal a
tananyagsegédletek fejlesztési munkáiban is részt vesznek. Így a képzés tréning jellegű, ahol a
munkavégzés/nyelvtanulás jelentős részben csoportmunkában kerül megvalósításra. A
tananyagsegédletek fejlesztése során a nyelvtanároknak koordináló irányító szerepe van. A
munkamódszerből adódóan a képzés/ feladatvégzés naponta 8, akár 10 órán keresztül is
folyhat. A feladatvégzés nem helyhez kötött pl. szituációs gyakorlatok esetén, így nem
hasonlítható a hagyományos nyelvi képzésekhez sem tartalmilag, sem pedig formailag.
6. Kérdés:
A teljesítés helyének az Ajánlatkérő székhelye van megadva?
Válasz:

A teljesítés helye az ajánlatkérés időpontjában nem határozható meg, mivel a nyelvi képzés
helyét egyrészt az ajánlattevő adja meg ajánlatában, másrészt a rendezvények és konferenciák
helyét az Ajánlatkérő biztosítja. Az Ajánlati Felhívás ezen pontja a teljesítés igazolásának és
az ellenszolgáltatás kifizetésének helyét jelenti.
7. Kérdés:

Hogyan történik az elszámolás, a résztvevők szakértők kifizetése? Milyen formában kell a
résztvevőknek kifizetni a díjat? A nettó díjak Áfa mentesek, de a járulékokat ki fizeti meg?
Válasz:

A résztvevő szakértők kifizetése történhet ÁFÁ-s számlával vagy megbízási díj keretében.
Amennyiben ÁFÁ-s számlával történik a szakértői díj kifizetése, úgy a számlán egyértelműen
szerepelnie kell a megbízást teljesítő személy adatainak. Ez esetben nincs járulékfizetési
kötelezettsége sem a megbízónak sem pedig a megbízottnak. Amennyiben a szakértői
részvétel-munkavégzés eseti megbízási szerződés keretében történik, a "nettó" szerződési díj
nem tartalmazza az eseti megbízási szerződés alapján fizetendő összes járulékos költséget (így
a munkáltatót terhelő adókat, járulékokat), annak fedezetét az Ajánlattevő által meghatározott
szolgáltatás díja tartalmazza. Az eseti megbízási szerződés estén az 1. sz. Melléklet (1. elem
2. 3. 4. oszlopok) szerint rendelkezésre álló "nettó" szerződési díj azonos a munkavállaló(k)
(megbízott) szerződésében szereplő bruttó megbízási díj összegével.
8. Kérdés:
A résztvevők és a szakértők díjazásában is különbség van a belföld és a külföld között. Miért?
Válasz:

A szakértők magasabb díjazást kapnak külföldön, de külön napidíjban nem részesülnek.
A résztvevők külföldön nagyobb arányban foglalkoznak a nyelvi kompetenciák elsajátításával
mint belföldön, kevesebbet foglalkoznak a tananyagfejlesztési, módszertani feladatok
ellátásával, ezért külföldön kisebb díjazásban részesülnek.
9. Kérdés:
Az ajánlati lapon nincs feltüntetve a 3.2-es pont. Miért?
Válasz:

A 3.2 pont (szintfelmérők) költségeit a 3.1 (tájékoztató konferenciák szervezése) pont
tartalmazza.
10. Kérdés:
A 3.5. pontban 8 fő oktatóról van szó. Ők milyen belföldi képzésben részesülnek?
A két féle tanfolyam hány napos?
Válasz:

A Pilot projekt I. oktatóiról van szó, akik felkészítést kapnak az alkalmazandó módszerekről
és feladatot kapnak arra, hogy felkészüljenek a kiválasztott szakmákra. (2 nap)
Az oktatók mellett a részvevők is kapnak egy 1 napos felkészítést az alkalmazott
módszerekről, a velük szemben támasztott elvárásokról.
11. Kérdés:

A 3. sz. Melléklet 11. oldalán olvasható a-f pontokat ki kell fejteni a részletes ajánlatban? Ha
igen mennyire részletesen?
Válasz:

A program kidolgozását annyiban kell részletezni, amennyiben az árajánlat megtételéhez
szükséges. A részletes kidolgozás Ajánlattevő számára jelent biztosítékot, hogy valóban
figyelembe vett-e minden előírást és szempontot, amit az Ajánlatkérő Ajánlati felhívása és a
dokumentáció előír.
12. Kérdés:
3.2-es pontnál a szintfelmérők alkalmával milyen előadókat és előadásokat kell szervezni,
biztosítani?
Válasz:

A szintfelmérőkön előadók alatt a szintfelmérés tartalmi és formai meghatározását végzőket
értjük, akik részt vesznek a tartalmi lebonyolításában. Előadások itt a szintfelmérő sajátos
módszereinek és elvárásainak ismertetését jelentik.
13. Kérdés:
Az 1. sz. Melléklet táblázatában a 3.5-ös pont tulajdonképpen a 3.3 pontnak felel meg?
Válasz:

Nem. A két pont nem feleltethető meg egymásnak. A 3.3 pont a Pilot projekt I. előkészítéséről
szól: szakmák, résztvevők, helyszínek kiválasztása, stb. (lásd: 3. és 7. sz. Mellékletek). A 3.5
pont a Pilot projekt I. tanfolyamainak előkészítését, ezen belül az oktatók, valamint a
résztvevők felkészítését foglalja magában (lásd: 3. és 7. sz. Mellékletek).
14. Kérdés:
A külföldi partnerek oktatóinak a díjazása nincs feltűntetve sehol. Ezt hol kell beleszámolni a
költségvetésbe? Az elszámoláskor hogyan kell igazolni?
Válasz:

A külföldi partnerek oktatóinak díjazása függ a partnerkapcsolatok kialakításától illetve annak
tartalmától. Ennek költsége része a szakértői díjkeretnek. Elszámolása történhet a külföldi
tanfolyami költség, illetve a tanfolyamokat megelőző előkészítési költség részeként.

