TÁMOP-6.2.2/A/11/1 számú pályázat kapcsán „Szakorvosi és
szakdolgozói képzések a Margit Kórház Pásztónál” című
TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0044 számú projekt keretében
menedzsment jellegű továbbképzések – I rész tájékoztató a szerz.
módosításáról
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:

2013/144
Szolgáltatásmegrendelés
Tájékoztató a szerződés
módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
2013.12.06.
21966/2013
80570000-0;80532000-2
Margit Kórház Pásztó
Margit Kórház Pásztó, 3060 Pásztó, Semmelweis út
15-17.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

New Code Kft. és R&R MED Bt. és Bíró Zsuzsanna
Egyéb

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Egészségügy

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Margit Kórház Pásztó
Postai cím: Semmelweis utca 15-17.
Város/Község: Pásztó
Postai irányítószám: 3060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Muhari Géza
Telefon: 0632561010
E-mail: margitkp@invitel.hu
Fax: 0632460404
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pkorhaz.hu
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A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: New Code Kft. és R&R MED Bt. és Bíró Zsuzsanna
Postai cím: Sas utca 4. és Boróka utca 20 és Bánhidai Ltp. 122. 1/4
Város/Község: Budapest és Tatabánya
Postai irányítószám: 1205
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)
------------------I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb x
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
x Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Vasúti szolgáltatások
Villamos energia
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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

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében” című
TÁMOP-6.2.2/A/11/1 számú pályázat kapcsán „Szakorvosi és szakdolgozói képzések a
Margit Kórház Pásztónál” című TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0044 számú projekt
keretében menedzsment jellegű továbbképzések”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy
a 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: 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Margit Kórház Pásztó, 3060 Pásztó, Semmelweis út 15-17.
NUTS-kód HU313
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2013/08/16 (év/hó/nap)
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II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
„Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében” című
TÁMOP-6.2.2/A/11/1 számú pályázat kapcsán „Szakorvosi és szakdolgozói képzések a
Margit Kórház Pásztónál” című TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0044 számú projekt
keretében menedzsment jellegű továbbképzések”
I. részajánlat: vezetőképzés
I. modul alapképzés - NLP alapképzés (Practitioner) - professzionális kommunikáció. 2 fő részére
minimum 120 óra
II. modul mesterképzés - NLP Mester (Master Practitioner) - professzionális
kommunikáció. – 2 fő részére
minimum 120 óra
A képzés célja, hogy a Margit Kórház Pásztó vezetői saját személyiségük
megismerésén keresztül megtanuljanak hatékonyabban kommunikálni a betegekkel, a
beosztottakkal, a munkatársakkal, a beszállító vállalkozókkal, az Intézmény
mindennapi életében részt vevő intézmények, szervezetek, partnerek munkatársaival.
Megtanulják mások károsítása nélkül saját igényeiket érvényre juttatni. Ennek
keretében szükséges a vezetői kommunikációs készségeinek tudatos használatára
irányuló fejlesztés, az érzelmek tudatos kezelésének fejlesztése, az önérvényesítő
képesség erősítése és az egyedi probléma-megoldási módszerek kialakítására irányuló
készség kialakítása. A konfliktuskezelés témakörben szükséges megtanítani a
vezetőknek a személyes ellentétek keletkezésének okait, azok tudatos kezelésének
technikáit.
A képzésnek problémafeltáráson és kockázatelemzésen kell alapulnia és olyan
kompetenciák átadására kell irányulnia, amelyek közvetlenül alkalmasak a feltárt
kockázatok kezelésére és ezen kockázatok kezelése részben/egészben a képzés
eredményeképpen/során megtörténik. A képzés eredményeként a vezetők nem csak a
vezetői képességeiket fejleszti, hanem egyben mintát is mutatnak a Kórházban
dolgozó valamennyi beosztott számára.
A képzés tartalmazza minimálisan az alábbi témaköröket:
• kiégés fogalma,
• kommunikációs stílusok,
• konfliktuskezelés,
motiváció,
stressz kezelési technikák,
• beszélgetés indítása,
• beszélgetés fenntartása,
• kérdezési technikák,
• aktív meghallgatás,
• telefonos kommunikáció,
• verbális, nem verbális kommunikáció,
• csapat-fejlesztés.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

80570000-0
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Kiegészítő szójegyzék

További tárgyak:

80532000-2

II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 2216000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2013/08/16 (év/hó/nap)
Befejezés 2014/06/30 (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: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
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Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
Meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
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III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont

Súlyszám

VAGY
Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2013/06/28 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 13555 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/08/16 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti szerződéses feltétel:
Szerződés Időtartama, teljesítés
1. Szerződő felek a határidők tekintetében az alábbiak szerint állapodnak meg a teljesítés
határidejében:
I. modul: 2013. szeptember 1 - november 30. közt 2 fő részére
II. modul: 2014. március 1 – 2014. június 30. közt 2 fő részére
Amennyiben a határidő szerinti teljesítés Megbízó érdekkörében felmerült ok miatt (késedelmes
adatszolgáltatás, döntéshozás, stb.) lehetetlenné válik, Megbízóval szemben a késedelmes
teljesítés jogkövetkezményei – a Megbízó magatartásával összefüggésben felmerült késedelem
tekintetében - nem alkalmazhatók.
Megbízott, mint a szerződésben vállalt kötelezettségek egészének teljesítése vonatkozásában
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előteljesítésre nem jogosult.
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés moduljai akkor minősül teljesítettnek, ha a
lezárt tanfolyam modul jelen szerződésben részletezett feltételeknek megfelel, és a Megbízó a
Megbízott részére teljesítésigazolást állít ki.
Módosított szerződéses feltétel:
Szerződés Időtartama, teljesítés
I. modul: 2013. október 1 - december 31. közt 2 fő részére
II. modul: 2014. március 1 – 2014. június 30. közt 2 fő részére
Amennyiben a határidő szerinti teljesítés Megbízó érdekkörében felmerült ok miatt (késedelmes
adatszolgáltatás, döntéshozás, stb.) lehetetlenné válik, Megbízóval szemben a késedelmes
teljesítés jogkövetkezményei – a Megbízó magatartásával összefüggésben felmerült késedelem
tekintetében - nem alkalmazhatók.
Megbízott, mint a szerződésben vállalt kötelezettségek egészének teljesítése vonatkozásában
előteljesítésre nem jogosult.
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés moduljai akkor minősül teljesítettnek, ha a
lezárt tanfolyam modul jelen szerződésben részletezett feltételeknek megfelel, és a Megbízó a
Megbízott részére teljesítésigazolást állít ki.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A Kbt. 132.§. (1) bekezdésben foglaltak szerinti feltételek nem állnak fent:
a) a módosítás nem olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a
szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül
más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé
tették volna,
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg,
mert a nettó szerződéses összeg nem változik,
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez
képest nem új elemre terjeszti ki.
A szerződésmódosítás során nem változik a szerződésnek olyan eleme, amely a közbeszerzési
eljárásban az ajánlatok értékelésének [63. § (4) bekezdés] alapjául szolgált.
Az I. modul tekintetében a Megbízott a képzést a kórház vezetőinek egyéb, a szerződést követően
külső helyszínen biztosítja,
A szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést
követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés valamelyik fél
lényeges jogos érdekét sérti: a képzésben részt vevő felsővezetőket olyan, előre nem látható egyéb
feladat (pályázatok készítése, leadása, felújítások, projektek végrehajtása stb) terhelte, mely nem
tette lehetővé, hogy a képzést a megjelölt időszakban el tudják kezdeni, ezért azt egy hónappal
későbbre halasztják. A tanfolyamot vagy a Megrendelő, vagy a Megbízott által megjelölt helyszínen
folytatják le.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2013/11/20 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
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V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél egyetért a hirdetményben foglaltakkal.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/12/02 (év/hó/nap)
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