
 

 
 
 
 
Tárgy: Ajánlattételi felhívás – szociális gondozói képzés szakmai vezetői feladatok ellátása, RE-

HABILITATION SKHU/1802/3.1/042 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

1. Az ajánlatkérő adatai: 

Ajánlatkérő neve:  Szent László Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium 

Ajánlatkérő székhelye:  2628 Szob, Árpád u. 11. 
Adószám (HU):   18667008-1-13 

Ajánlatkérő e-mail címe:  szlaszlo.ig@gmail.com   

 

2. Az ajánlattételi felhívás tárgya, leírása 

Az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében támogatott RE-START 
c. akcióterven belül megvalósuló RE-HABILITATION projekt keretében szociális gondozói tanfolyam 
valósul meg a projektben részt vevő Szent László Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium, valamint Blanka Richtáriková – Kurz opatrovania közös partnerségével. A program egyfelől 
az akcióterv keretében a térségben újonnan létrehozandó szociális intézményi kapacitások 
humánerőforrás igényét kívánja kielégíteni, másrészt pedig a munkanélküliség csökkentését és a 
munkaerőpiacon hátrányos helyzetből induló csoportok foglalkoztatottságát is javítani hivatott.  

A képzés egy egyénileg kidolgozott képzési terv alapján zajlik. A szakmai vezetés során az oktatók 
kiválasztása, a tananyag kidolgozása, az oktatók képzése és az engedélyeztetési eljárás lépéseinek 
végrehajtása, felügyelete a feladat. A képzések 15 fős csoportokban 4 turnusban zajlanak le, minden 
turnus végén a hatóságok felé a jelentéseket meg kell tenni a minőségbiztosítási dokumentumok 
alapján, amelyek kidolgozása szintén a szakértő feladata. 

 

Általános feladatleírás: 

- a képzés képviselete a felnőttképző hatóságok felé 
- a képzés minőségének felügyelete a minőségbiztosítási dokumentumok és a vonatkozó 

törvényi előírások alapján 
- a képzéshez szükséges dokumentumok (képzési terv, órarend, tanügyi dokumentumok, 

minőségbiztosítási dokumentumok, vizsgadokumentumok, záró dokumentumok) elkészítése 
az előkészítő, a képző és a záró szakaszban is 

- dokumentáció pontos vezetése 
- oktatásban résztvevők szakmai fejlesztése a hatékony képzés érdekében 3x8 órában, amely 

magában foglalja a pedagógiai alapismeretek, a didaktikai alapismeretek és a módszertani 
alapismeretek tárgykörét is 

- oktatás során felmerült adatok kezelése a tanulók jelenléti ívének vezetése, az oktatók 
teljesítés igazolása, a tananyagban történő előrehaladás tekintetében 

- az oktatást megkönnyítő lehetőségek feltárása és adott esetben alkalmazás bevezetése (pl. 
online oktatás, online felület biztosítása a hallgatóknak) 

- a képzéshez szükséges tananyagok, a hallgatók az oktatók számára szükséges dokumentumok 
összeállítása. 

- a képzéshez szükséges egyéni védőeszközök kiosztásának megszervezése 

mailto:szlaszlo.ig@gmail.com


2 

 

 

Részletes feladatleírás és teljesítési időszakok:  
 

1. részteljesítési időszak 

- Képzési program előkészítése (40 óra) 
- Képzési program benyújtása a hatóságok felé (20 óra) 
- Hatóságokkal történő egyeztetés (20 óra) 
- Minőségirányítási program elkészítése az intézmény számára (40 óra) 

Eredmény: elfogadott képzési program, minőségbiztosítási kézikönyv 
- Képzés bejelentése a Pest Megyei Kormányhivatal felé a FAR rendszeren keresztül 
- Képzési engedély megszerzése a FAR rendszerben (20 óra) 
- Tananyagok kidolgozása a képzési program alapján (100 óra) 

Eredmény: képzési engedély, valamint tananyag (ppt és pdf munkafüzet) a 
Kommunikáció és Bevezetés a gondozástanba modulhoz 

- Tananyagok kidolgozása a képzési program alapján (100 óra) 
- Képzési időterv elkészítése (20 óra) 

Eredmény: időterv valamint tananyag (ppt és pdf munkafüzet) az Egészségtan és Gondozói 
módszertan, technikák modulhoz 

 

2. részteljesítési időszak 

- Tananyagok kidolgozása a képzési program alapján (120 óra) 
- Indikátor: tananyag (ppt és pdf munkafüzet) az Racionális táplálkozás, Gerontológia és 

pediátria modulhoz 
- Tananyagok kidolgozása a képzési program alapján (80 óra) 
- Gyakorlati napló készítése a képzés gyakorlati modulja számára (40 óra) 

Eredmény: tananyag (ppt és pdf munkafüzet) az Haldoklás, haldokló gondozása és Mozgás és 
fizioterápia modulhoz, gyakorlati munkanapló 

- a programban résztvevők pedagógia felkészültségének mérése (10 óra) 
- módszertani oktatások (4x8 óra) tartása a programban résztvevő oktatók részére (32  óra) 
- dokumentáció összeállítása a képzésekhez (haladási napló, tanulmányi napló, modulzáró 

tesztek) (58 óra) 
Eredmény: jelenléti ívek a módszertani oktatásokról, dokumentáció a képzésekhez 

  3. részteljesítési időszak – 1. képzési szakasz (várhatóan 15 fő) 

  4. részteljesítési időszak – 2. képzési szakasz (várhatóan 15 fő) 

  5. részteljesítési időszak – 3. képzési szakasz (várhatóan 15 fő) 

  6. részteljesítési időszak – 4. képzési szakasz (várhatóan 15 fő) 

 
Feladatok a 3 -6. részteljesítési időszakban: (4x310 óra) 

- dokumentumok (jelenléti ívek, haladási napló, képzési napló) biztosítása a képzésekhez 
- dokumentáció vezetésének ellenőrzése a minőségügyi és a vonatkozó jogszabályi előírások 

alapján 
- oktatás minőségének ellenőrzése a tanügyi dokumentumokból nyert adatok alapján 
- oktatók szakmai ellenőrzése óralátogatások során 
- Modulzáró vizsgák szervezése, lebonyolítása, értékelése 
- A képzés eredményeinek a hatóság felé történő jelentése a 2013. évi LXXVII. törvény szerint 

 

  7. részteljesítési időszak 
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- ellenőrző hatóságok számára a képzések záró dokumentumainak az összeállítása (20 óra) 
- a képzések dokumentációjának végellenőrzése, azok lefűzése (20 óra) 
- képzések lezárása a Pest Megyei Kormányhivatal és a FAR rendszer felé a 2013. évi LXXVII. 

törvény szerint (20 óra) 
- a képzések utógondozás, minőségbiztosítási kérdőívek értékelése (20 óra) 

 

3. Teljesítés 

Teljesítési határidők:  

1. részteljesítési időszak teljesítési határideje: 2021. április 9. 

2. részteljesítési időszak teljesítési határideje: 2021. június 30.  

3. részteljesítési időszak: 2021. július 1 – 2021. augusztus 31. (képzési időszak) 

4. részteljesítési időszak: 2021. szeptember 1 – 2021. október 31. (képzési időszak) 

5. részteljesítési időszak: 2021. november 5 – 2022. január 29. (képzési időszak) 

6. részteljesítési időszak: 2022. január 30 – 2022. március 18. (képzési időszak) 

7. részteljesítési időszak: 2022. március 19 – 2022. április 15.  

 

Nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő hozzájárulásával előteljesítésre jogosult. 

 

4. Közreműködő (alvállalkozó) bevonása 

Az ajánlattevő a teljesítésbe közreműködőt (alvállalkozót) is bevonhat. Ebben az esetben az 

ajánlattételi lap „Megjegyzések” rovatában kell feltüntetni a már ismert alvállalkozókat, ill. az 

alvállalkozó által teljesítendő részt. Ha az alvállalkozó az ajánlattétel időpontjában nem ismert, 

legkésőbb a szerződés megkötésekor szükséges nyilatkozni az alvállalkozó személyéről. 

 

5. A teljesítés helye: 
Szent László Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
2628 Szob, Árpád u. 19. 
 

6. Alkalmassági követelmények az ajánlattevővel szemben 

Nyertes ajánlattevő köteles legalább 1 fő szakértőt biztosítani a jelen ajánlattételi felhívásban 
meghatározott feladatok ellátására, aki az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelel. Ajánlattevő a 
követelmények meglétéről az ajánlatában nyilatkozik. Nyertes ajánlatevő a szerződéskötéskor az a-e) 
pontok szerinti követelmények dokumentum alapú igazolására köteles.   

a) felsőfokú pedagógiai végzettség 

b) legalább 5 év felnőttképzési tapasztalat 

c) középfokú informatikai ismeretek 

d) büntetlen előélet 

e) jártasság képzés szervezésben 

f) kiváló kommunikációs készségek 

 

7. Fizetési feltételek:  
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A nyertes ajánlattevő által az ajánlatban megadott megbízási díj a szerződés teljesítése során 

kötött. Az Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel az ajánlat elfogadásáról szóló értesítést követően 

5 munkanapon belül megbízási szerződést köt. Megbízott köteles a részfeladatok teljesítéséről 5-

10 oldalas szakmai összefoglalót készíteni, amely alapján Megbízó 5 munkanapon belül kiállítja a 

teljesítésigazolást a részfeladat elvégzéséről. Az ellenérték kiegyenlítése magyar forintban (HUF), 

a megbízott által megjelölt bankszámlára történő átutalással történik, a teljesítésigazolás 

kiállításától számított 5 munkanapon belül.  

A nyertes ajánlattevő a szerződés időtartama az alábbi teljesítési időszakokhoz kapcsolódóan az 

alábbiak szerint jogosult a megbízási díjra, szerződésszerű teljesítés esetén:  

 

Megbízási díj 
Teljesítési 

időszak 
Részfeladatok teljesítési határideje 

1. részszámla  1. 2021. április 9.  

2. részszámla 2. 2021. június 30.  

3. részszámla 3. 2021. augusztus 31. 

4. részszámla 4. 2021. október 31.  

5. részszámla 5. 2022. január 29. 

6. részszámla 6. 2022. március 18.  

Végszámla 7. 2022. április 15.  

 

 
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:  

a. az Ajánlattevő nevét, lakcímét, (postacímét, amennyiben az eltér a lakcímtől), egyéb 

elérhetőségeit; 

b. egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, cég esetén a 

cégjegyzékszámát; 

c. az Ajánlattevő pénzforgalmi számlaszámát: 

d. az Ajánlattevő adószámát 

e. az ajánlat kiállításának és érvényességének dátumát; 

f. az ajánlatkérés tárgyára vonatkozó árajánlatot az alábbiak szerint: 

 

1. alcím szerinti feladatcsoport Árajánlat (nettó) Árajánlat (bruttó) 

1. részteljesítési időszak szerinti feladatok  nettó ……………… Ft bruttó ……………… Ft 

2. részteljesítési időszak szerinti feladatok  nettó ……………… Ft bruttó ……………… Ft 

3. részteljesítési időszak szerinti feladatok  nettó ……………… Ft bruttó ……………… Ft 

4. részteljesítési időszak szerinti feladatok  nettó ……………… Ft bruttó ……………… Ft 

5. részteljesítési időszak szerinti feladatok  nettó ……………… Ft bruttó ……………… Ft 

6. részteljesítési időszak szerinti feladatok  nettó ……………… Ft bruttó ……………… Ft 

7. részteljesítési időszak szerinti feladatok  nettó ……………… Ft bruttó ……………… Ft 

ÖSSZESEN nettó ……………… Ft bruttó ……………… Ft 

 
 

9. Hiánypótlás 
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Ha az Ajánlattevő az ajánlatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, és a hibák, hiányosságok olyan 

jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók, Ajánlatkérő a megfelelő határidő kitűzésével 

– a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett –az Ajánlattevőt hiánypótlására hívja fel. Ha 

az Ajánlattevő a hiánypótlási eljárás során az ajánlatot ismételten hiányosan, hibásan nyújtja be, 

az ajánlat elutasításra kerül. 

10. Az ajánlat elbírálásának szempontja 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján bírálja el. 
Ajánlatkérő az ajánlattételi, illetve a hiánypótlási felhívásban előírtak szerint, továbbá az 
ajánlatban, valamint a hiánypótlásban foglaltak alapján dönt. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők 
figyelmét, hogy az Ajánlatkérő részéről történő kötelezettségvállalás a nyertes Ajánlattevővel 
megbízási szerződés megkötése útján történik. 
 

11. Az ajánlatok érvényessége 

Az ajánlattételi, valamint a hiánypótlási felhívásban meghatározott feltételeknek mindenben 
megfelelően, megadott határidőn belül az Ajánlattevőtől érkező ajánlat. 
 

12. Szerzői jog 

A megrendelés teljesítése során keletkező szellemi alkotásra – a díj megfizetésével – az 
Ajánlatkérőt kizárólagos felhasználási jog illeti meg, amelybe beleértendő az átdolgozás joga is. 

 
13. Az ajánlat benyújtásának határideje, módja: 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2021. február 10. 

Az ajánlat benyújtására kizárólag a mellékelt ajánlattételi űrlapon van lehetőség.  

Ajánlatát kérem, szíveskedjen aláírva, az Ajánlatkérő részére szkennelve, e-mail útján 
megküldeni. 

 

14. Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb feltételek, információk: 

Kérdéseikkel, észrevételeikkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kaphatnak felvilágosítást:  

 Név: Németh Gábor 
Tel.: 0627370121 
E-mail: szlaszlo.ig@gmail.com 

Kérem, hogy az ajánlatában azokat az esetleges egyéb feltételeket is jelölje meg, melyeket 
Ajánlattevő a teljesítéshez nélkülözhetetlennek tart.  

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 
Ajánlattevőt terheli. 

Amennyiben Ajánlattevő nem teljesíti az ajánlattételi, valamint a hiánypótlási felhívásban 
előírtakat, Ajánlatkérő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást – annak bármely szakaszában – indokolás 
nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

A beérkezett ajánlatok elbírálásáról és Ajánlatkérő döntéséről az Ajánlattevők írásbeli értesítést 
kapnak. 
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Budapest, 2021. február 3. 

 Tisztelettel: 

……………………………………………………….
. 

Németh Gábor 
igazgató, Szent László Gimnázium, 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium 

 
 


