
16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Fejér Megyei Kormányhivatal 

Postai cím: Szent István tér 9. 

Város: Székesfehérvár Postai irányítószám: 8000 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Mentori szolgáltatások nyújtása a Fejér Megyei Kormányhivatal részére a 
GINOP-5.1.1. és a GINOP-5.2.1. számú projektek keretében, 1. rész: 

Mentori szolgáltatások nyújtása a Fejér Megyei Kormányhivatal részére a GINOP-5.1.1. számú 
projekt keretében. 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: A Fejér Megyei Kormányhivatal részére a GINOP-5.1.1-15-2015-
00001 számú, Út a munkaerőpiacra című projekt célcsoportjai számára a szolgáltatások és a 
támogatások igénybevételét és az önálló munkába állást segítő – a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 
9/A §-a szerinti – mentori szolgáltatás nyújtása a dokumentációban foglaltak szerint: munkaerő-
piaci szolgáltatások igénybevétele során történő információnyújtás, önálló munkába álláshoz 
szükséges személyes tanácsadás, beilleszkedéshez történő segítségnyújtás, együttműködés 
szolgáltatást és támogatást nyújtó más szervezetekkel, az ügyféllel kötött megállapodásban foglaltak 
megvalósulásának figyelemmel kísérése, közreműködés a felmerült akadályok elhárításában, 
adatszolgáltatási kötelezettség. A nyertesnek meghatározott infrastrukturális és tárgyi feltételeket is 
biztosítania kell, és az ajánlatkérő informatikai rendszerének kezelésére tanfolyamot kell 
szerveznie. Mennyiség: 3000 fő -10% 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. II. rész, XV. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 81.§-a szerinti nyílt eljárás 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 2017/S 182-372660 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 13669/2017 (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn) 



V. szakasz: A szerződés teljesítése 

V.1 A szerződést kötő fél (felek) 

V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1 

Hivatalos név: HMR Group Kft. 

Postai cím: Rákóczi utca 16. 

Város: Szekszárd Postai irányítószám: 7100 

V.2) A szerződés teljesítése 

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt x igen  nem 
A nem szerződésszerű teljesítés indoka: 

V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: (2021/01/31) 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: (2021/03/01) 

V.2.4) A szerződés értéke 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 69.660.000,- 

Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

Felek a szerződést 2018. január 31. napján kötötték meg 2021.09.30-ig történő határozott 
időtartamra. Jelen tájékoztató a 2021. január 31. napjáig teljesített szolgáltatásokra vonatkozik. 

__________________________________________________________________________________________________
_______ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 
 


