
1

Paktum - Komplex munkaerőpiaci kutatás AF 1. sz. mód. (NyMJV)

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/23
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2017.02.22.
Iktatószám: 2694/2017
CPV Kód: 73110000-6
Ajánlatkérő: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Módosítás/helyesbítés/visszavonás

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nemzeti azonosítószám: AK05766

Postai cím: Kossuth tér 1.

Város: Nyíregyháza

NUTS-kód: HU323

Postai irányítószám: 4400

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér

Telefon: +36 42999600

E-mail: info@mkkozpont.hu

Fax: +36 42999601

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nyiregyhaza.hu

A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu/

 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

II.1) Meghatározás

II.1.1)
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Elnevezés: TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum”
című projekt keretében komplex munkaerőpiaci kutatási program megvalósítása

Hivatkozási szám: 4.17.01.01.01.02.

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 73110000-6

II.1.3) A szerződés típusa

 Építési beruházás

 Árubeszerzés

x Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum” című projekt
keretében komplex munkaerőpiaci kutatási program megvalósítása

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó
korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

 

1683 / 2017 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás

V.1) A módosítandó vagy megadandó információ

V.1.1) A módosítás oka

x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása

 A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak

V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény
kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)

 

Szakasz száma:

III . 1 . 3

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye: III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Alkalmassági
minimumkövetelmény(ek): M2.

A következő helyett:

M2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik 
a) 1 fő szakemberrel, aki az elmúlt 36 hónapban részt vett legalább 1 db. (további darabszám 
értékelésre kerül) foglalkoztatási együttműködési projekt keretében foglalkoztatási 
együttműködéseket megalapozó dokumentum elkészítésében (stratégia; munkaerő-piaci 
tematikájú igényfelmérés/helyzetelemzés; megvalósíthatósági tanulmány) és rendelkezik az
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alábbiakkal: 
- legalább 3 év szakmai tapasztalat város- és/vagy foglalkoztatásfejlesztés terén; 
- felsőfokú, tárgyalóképes idegennyelvtudással az alábbi nyelvek közül legalább két nyelv
esetében: angol, német, francia; 
- gazdaságtudományi és/vagy bölcsészettudományi és/vagy terület- és
településfejlesztéshez kapcsolódó képzési területen szerzett felsőfokú képzettség; 
b) 1 fő szakemberrel, aki az elmúlt 36 hónapban részt vett legalább egy foglalkoztatási
együttműködési projekt keretében lebonyolított foglalkoztatási/munkaerő-piaci tematikájú
igényfelmérés elvégzésében, és rendelkezik az alábbiakkal: 
- legalább 3 év szakmai tapasztalat város- és/vagy foglalkoztatásfejlesztés terén, 
- felsőfokú, tárgyalóképes angol vagy német vagy francia nyelvtudással, 
- gazdaságtudományi és/vagy bölcsészettudományi és/vagy terület- és
településfejlesztéshez kapcsolódó képzési területen szerzett felsőfokú képzettség. 
Egy szakember kizárólag egy pozícióra vehető figyelembe.

Helyesen:

M2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik
a) 1 fő szakemberrel, aki az elmúlt 36 hónapban részt vett legalább 1 db. (további darabszám
értékelésre kerül) foglalkoztatási együttműködési projekt keretében foglalkoztatási
együttműködéseket megalapozó dokumentum elkészítésében (stratégia; munkaerő-piaci
tematikájú igényfelmérés/helyzetelemzés; megvalósíthatósági tanulmány) és rendelkezik az
alábbiakkal:
- legalább 3 év szakmai tapasztalat város- és/vagy foglalkoztatásfejlesztés terén;
- felsőfokú, tárgyalóképes angol vagy német vagy francia nyelvtudással;
- gazdaságtudományi és/vagy bölcsészettudományi és/vagy szociológus és/vagy
szociálpolitikus és/vagy terület- és településfejlesztéshez kapcsolódó képzési területen
szerzett felsőfokú képzettség; és
b) 1 fő szakemberrel, aki az elmúlt 36 hónapban részt vett legalább egy foglalkoztatási
együttműködési projekt keretében lebonyolított foglalkoztatási/munkaerő-piaci tematikájú
igényfelmérés elvégzésében, és rendelkezik az alábbiakkal:
- legalább 3 év szakmai tapasztalat város- és/vagy foglalkoztatásfejlesztés terén,
- felsőfokú, tárgyalóképes angol vagy német vagy francia nyelvtudással,
- gazdaságtudományi és/vagy bölcsészettudományi és/vagy szociológus és/vagy
szociálpolitikus és/vagy terület- és településfejlesztéshez kapcsolódó képzési területen
szerzett felsőfokú képzettség.
Egy szakember kizárólag egy pozícióra vehető figyelembe.

Szakasz száma:

. .

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
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Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:

IV . 2 . 2

A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő

A következő helyett

Dátum: 2017/02/21 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Helyesen

Dátum: 2017/03/06 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:

. .

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Helyesen:

Szakasz száma:

. .

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen

Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:

IV . 2 . 6

A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának
feltételei

A következő helyett

Dátum: 2017/02/21 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Helyesen

Dátum: 2017/03/06 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
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Szakasz száma:

IV . 2 . 5

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

A következő helyett:

Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2017/02/21
(éééé/hh/nn)

Helyesen:

Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2017/03/06
(éééé/hh/nn)

Szakasz száma:

. .

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen

Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:

. .

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Helyesen

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról

 A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.

 Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

1.) Jelen hirdetmény közzétételének célja a KÉ-1683/2017 hirdetményszámon megjelent eljárást
megindító felhívás módosítása.
2.) A módosítás a közbeszerzési dokumentumokat nem érinti.
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VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2017/02/21 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben
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