
6 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Lenti Város Önkormányzata
Postai cím: Zrínyi Miklós u. 4.
Város/Község: Lenti
Postai irányítószám: 8960
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szabóné Gáspár Marianna, Aljegyző, önkormányzati és városfejlesztési
osztályvezető
Telefon: 92/553-938
E-mail: -
Fax: 92/553-957
Az ajánlatkérő általános címe (URL): -
A felhasználói oldal címe (URL): -
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Sämling Gazdasági Továbbképző Kft.
Postai cím: Németvölgyi út 64.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1124
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): -
Címzett: -
Telefon: -
E-mail: -
Fax: -
Az ajánlattevő általános címe (URL): -
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható)
-------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]



Közjogi szervezet
Egyéb
I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): Fenti tevékenységek a védelem, közrend, biztonság és
vallás kivételével az önkormányzat tevékenységi körébe tartoznak
Egészségügy
I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
„Lenti Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése a közszolgáltatások
minőségének javítása érdekében” című ÁROP-1.A.2/A-2008-0044 azonosító számú
pályázat keretében a szervezetfejlesztéshez kapcsolódó tanulmányok elkészítése,
szakértői tevékenységek ellátása, képzések szervezése és lebonyolítása, megbízási
szerződés keretében
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)



a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 10
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
8960 Lenti, Zrínyi u. 4.
NUTS-kód HU223
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2009/12/15 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Tárgya: I. részajánlati kör: „Lenti Város Polgármesteri Hivatalának
szervezetfejlesztése a közszolgáltatások minőségének javítása érdekében”
című ÁROP-1.A.2/A-2008-0044 azonosító számú pályázat keretében a
szervezetfejlesztéshez kapcsolódó tanulmányok elkészítése, szakértői
tevékenységek ellátása, képzések szervezése és lebonyolítása, megbízási
szerződés keretében (I. részajánlati kör)
Mennyisége: Alapvető cél szervezeti felmérések, szaktanácsadás és szabályzati
dokumentációk aktualizálásával előkészíteni a szervezetfejlesztés formai kereteit,
képzésekkel biztosítani a Hivatal dolgozóinak egyéni és csoportos felkészítését a
szervezetfejlesztési folyamatba való bekapcsolódásra, ügyfélcentrikus szolgáltatás
megalapozása. Stratégiai cél az ügyfélcentrikus szolgáltatási struktúra bevezetése,
a közszolgáltatások minőségének javítása, a rugalmas ügyintézés bevezetése, a
költséghatékony, ugyanakkor „emberarcú” feladatellátás biztosítása.
A tervezett fejlesztés hosszú távú célja új szervezeti-működési kultúra bevezetése
a Polgármesteri Hivatalban, a szervezetben a stratégiai menedzsment, a projekt
és eredményességi szemlélet általánossá tétele, a felügyelt intézmények felé a jó
gazda hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítése, ügyintézés tekintetében
az eljárások egyszerűsítésével, a döntéshozatalban a partnerség erősítésével, a



közigazgatás működése tekintetében a költséghatékony működési eljárások és
vezetési eszközök elterjesztésével.
A szervezetfejlesztési tevékenység elvárt eredménye a polgármesteri hivatal
jelenlegi működésének felmérése, az önkormányzat felügyelete alatt álló
intézmények és a hivatal kommunikációs és szervezeti kapcsolatának feltárása, a
szervezet gazdasági átvilágítása a költséghatékonyság növelése érdekében, az
ügyintézés és a partneri kapcsolatok feltérképezése, javaslattétel új kommunikációs
és kapcsolattartási mechanizmusokra.
A fejlesztés keretében a döntési mechanizmus, a költségvetési gazdálkodás
eredményessége és a partneri kapcsolatok felmérésre kerülnek.
A tervezett felmérések elősegítik, hogy a polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése
hosszú távon biztosítsa a közszolgáltatások minőségének javulását.
A felmérések eredményeire épülnek a képzési programok, amellyel a résztvevők
alkalmassá válnak a tervszerű, a szervezet egészére kiterjedő, célzó átalakítás
végigvitelére, elindítható az ügyfélcentrikus szolgáltatási modell bevezetése, a
szervezeti változtatásokra egyéni és csapat szintjén felkészülnek.
A. részfeladat: Network analízis
B. részfeladat: Gazdasági átvilágítás - költséghatékonyság vizsgálat
C. részfeladat: Ügyintézés eredményességének vizsgálata
D. részfeladat: Partneri kapcsolatok mérés
E. részfeladat: Pénzügyi szabályzatok felülvizsgálata
F. részfeladat: FEUVE rendszer felülvizsgálata
G. részfeladat: Projektszemléleti tanácsadás
H. részfeladat: Általános szervezetfejlesztési képzés vezetőknek
I. részfeladat: Ügyfélszolgálati tréning
J. részfeladat: Csoportépítő és kommunikációs tréning
K. részfeladat: Általános ismeretbővítő közbeszerzési képzés
L. részfeladat: Közbeszerzési referensi képzés
M. részfeladat: Általános pénzügyi és költségvetési továbbképzés
N. részfeladat: Projektszemlélet erősítő képzés
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 75112100-5
További
tárgyak:

79313000-1
80400000-8

II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és
opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 10660000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)



VAGY: kezdés: (év/hó/nap)
befejezés: 2010/09/30 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b)
ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2010/11/23 (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
II.4) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás
II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség
Tárgya: I. részajánlati kör: „Lenti Város Polgármesteri Hivatalának
szervezetfejlesztése a közszolgáltatások minőségének javítása érdekében”
című ÁROP-1.A.2/A-2008-0044 azonosító számú pályázat keretében a
szervezetfejlesztéshez kapcsolódó tanulmányok elkészítése, szakértői
tevékenységek ellátása, képzések szervezése és lebonyolítása, megbízási
szerződés keretében (I. részajánlati kör)
Mennyisége: Alapvető cél szervezeti felmérések, szaktanácsadás és szabályzati
dokumentációk aktualizálásával előkészíteni a szervezetfejlesztés formai kereteit,
képzésekkel biztosítani a Hivatal dolgozóinak egyéni és csoportos felkészítését a
szervezetfejlesztési folyamatba való bekapcsolódásra, ügyfélcentrikus szolgáltatás
megalapozása. Stratégiai cél az ügyfélcentrikus szolgáltatási struktúra bevezetése,
a közszolgáltatások minőségének javítása, a rugalmas ügyintézés bevezetése, a
költséghatékony, ugyanakkor „emberarcú” feladatellátás biztosítása.
A tervezett fejlesztés hosszú távú célja új szervezeti-működési kultúra bevezetése
a Polgármesteri Hivatalban, a szervezetben a stratégiai menedzsment, a projekt
és eredményességi szemlélet általánossá tétele, a felügyelt intézmények felé a jó
gazda hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítése, ügyintézés tekintetében
az eljárások egyszerűsítésével, a döntéshozatalban a partnerség erősítésével, a
közigazgatás működése tekintetében a költséghatékony működési eljárások és
vezetési eszközök elterjesztésével.
A szervezetfejlesztési tevékenység elvárt eredménye a polgármesteri hivatal
jelenlegi működésének felmérése, az önkormányzat felügyelete alatt álló
intézmények és a hivatal kommunikációs és szervezeti kapcsolatának feltárása, a
szervezet gazdasági átvilágítása a költséghatékonyság növelése érdekében, az
ügyintézés és a partneri kapcsolatok feltérképezése, javaslattétel új kommunikációs
és kapcsolattartási mechanizmusokra.
A fejlesztés keretében a döntési mechanizmus, a költségvetési gazdálkodás
eredményessége és a partneri kapcsolatok felmérésre kerülnek.
A tervezett felmérések elősegítik, hogy a polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése
hosszú távon biztosítsa a közszolgáltatások minőségének javulását.
A felmérések eredményeire épülnek a képzési programok, amellyel a résztvevők
alkalmassá válnak a tervszerű, a szervezet egészére kiterjedő, célzó átalakítás
végigvitelére, elindítható az ügyfélcentrikus szolgáltatási modell bevezetése, a
szervezeti változtatásokra egyéni és csapat szintjén felkészülnek.
A. részfeladat: Network analízis
B. részfeladat: Gazdasági átvilágítás - költséghatékonyság vizsgálat
C. részfeladat: Ügyintézés eredményességének vizsgálata
D. részfeladat: Partneri kapcsolatok mérés



E. részfeladat: Pénzügyi szabályzatok felülvizsgálata
F. részfeladat: FEUVE rendszer felülvizsgálata
G. részfeladat: Projektszemléleti tanácsadás
H. részfeladat: Általános szervezetfejlesztési képzés vezetőknek
I. részfeladat: Ügyfélszolgálati tréning
J. részfeladat: Csoportépítő és kommunikációs tréning
K. részfeladat: Általános ismeretbővítő közbeszerzési képzés
L. részfeladat: Közbeszerzési referensi képzés
M. részfeladat: Általános pénzügyi és költségvetési továbbképzés
N. részfeladat: Projektszemlélet erősítő képzés
II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege
[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni]
Érték (arab számmal) 10660000
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott ideértve a
Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos eljárás
III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű
eljárás)
xHirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
III.2) Bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás



VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2009/09/30 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 19844 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/02/08 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 28280 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
IV.1) Szerződésszerű teljesítés
IV.1.1)
A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e? nem
IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása,
indoka:
-Késedelmi kötbér 17 napra 850.000 Ft, ebből 533.000 a teljesítési biztosítékból
került érvényesítésre, 317.000 Ft-ot az ajánlattevő átutalt 2010.11.24.-én
- 200.000 Ft hibás teljesítési kötbér, ezt szintén utalta ajánlattevő 2010.11.24.-én
IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
Sämling Gazdasági Továbbképző Korlátolt Felelősségű Társaság (1124 Budapest,
Németvölgyi út 64.)
IV.2) Szerződésszerű részteljesítés
IV.2.1)
A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e?
IV.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása,
indoka:
IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
IV.3) Szerződés módosítása
IV.3.1)
A szerződést módosították-e? igen
IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/05/03 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 10915 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:



A nyertes ajánlattevőként szerződő fél mindenben egyetért a jelen hirdetményben
foglaltakkal.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/12/20 (év/hó/nap)


