Ajánlattételi felhívás 8. számú melléklete

A GINOP-6.1.1-15 kódszámú
„Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című
kiemelt projekt
képzési ajánlatokra vonatkozó értékelési szempontrendszere
1. Lemorzsolódás
Max. 10 pont
Számítása: (1 – a képzést befejezők száma/a képzésbe lépők száma)*100, melyet 2 tizedesjegy
pontossággal kell meghatározni. A számításhoz az ajánlattételt megelőző három naptári évben
befejeződött1, az Fktv. hatálya alatt lefolytatott képzéseket kell figyelembe venni. Azon
felnőttképzők, amelyek nem rendelkeznek adattal az adott időszakra vonatkozóan, 0 pontot
kapnak.

maximum 10%
10 pont

10%-ot meghaladó, de maximum 20%
5 pont

több mint 20%
0 pont
Igazolás módja: Az adatok forrása a képzésekre vonatkozó statisztika, melyből a felhívás
kiírójának megkeresése alapján a Pest Megyei Kormányhivatal szolgáltat adatot.
2. Képzési referenciák
Max. 10 pont
A szempont az ajánlattételt megelőző három naptári évben befejeződött képzésekre vonatkozik.
 Van azonos szakmacsoportban/ágazatban/irányban2 megvalósított képzés
10 pont
 Nincs azonos szakmacsoportban/ágazatban/irányban, de van azonos jellegű3
megvalósított képzés
6 pont
 Nincs azonos jellegű, de van Fktv. hatálya alapján megvalósított képzés
3 pont
 Nincs Fktv. hatálya alapján megvalósított képzés
0 pont
Igazolás módja: Az ajánlattételi dokumentáció részét képező /Adatlap a képzésről c. / 3. számú
melléklet 9. pontjában a felnőttképző által megadott adatok, valamint a felnőttképző által mellékelt
OSAP/FIR/FAR adatlap képzésre vonatkozó részei.
3. Pénzügyi ajánlat
Max. 15 pont
Képzési irányonként az érvényes ajánlatok összesített fajlagos költsége alapján átlagszámítás
történik. Az átlagot 2 tizedesjegy pontossággal kell meghatározni. Ezen átlagárral szükséges
összehasonlítani az adott felnőttképző ajánlatát.
 A tervezett fajlagos költség az átlagnál több mint 10%-kal alacsonyabb
15 pont
 A tervezett fajlagos költség az átlagnál több mint 5%-kal de legfeljebb 10%-kal
alacsonyabb
12 pont
 A tervezett fajlagos költség az átlagtól legfeljebb 5%-kal tér el
8 pont
 A tervezett fajlagos költség az átlagnál több mint 5%-kal de legfeljebb 10%-kal
magasabb
4 pont
 A tervezett fajlagos költség az átlagnál több mint 10%-kal magasabb
0 pont
Igazolás módja: Az ajánlattételi dokumentáció részét képező /Adatlap a képzésről c./ 3. számú
mellékletben a „Költségkalkuláció a teljes képzési programra” c. táblázatban a felnőttképző által
megadott adatok.

A képzés befejezésekor az utolsó oktatási vagy vizsganapot kell figyelembe venni.
Azonos szakmacsoport/ágazat/irány: B körös képzések, részszakma és szakképesítés esetén a
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott, a képzésnek megfeleltethető
szakmacsoportokat, D körös, szakképzésnek nem minősülő és hatósági képzések esetén a
képzés tartalmát kell figyelembe venni.
3
Képzés jellege: szakmai, általános kompetencia fejlesztő, hatósági
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4. A felnőttképző jelenléte az adott megyében
 A felnőttképző székhelye a megyében van
 A felnőttképző telephellyel/fiókteleppel rendelkezik a megyében
 A felnőttképző ügyfélszolgálattal rendelkezik a megyében

Max. 5 pont
5 pont
2 pont
0 pont

Igazolás módja: Az ajánlattételi dokumentáció részét képező /Adatlap a felnőttképzőről c./ 2.
számú mellékletben a felnőttképző által megadott adatok, összevetve a felnőttképző formájától
függően az alábbi lekérdező rendszerekben szereplő adatokkal.
Egyéni vállalkozók:
https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/
Civil Szervezetek:
http://civil.info.hu/civil-szervezetek
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses
https://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adatbleker
Gazdasági társaságok:
http://www.e-cegjegyzek.hu/index.html
Önkormányzati fenntartású intézmények: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv
Köznevelési intézmények:
https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso

Összesen

40 pont

A Képzési Jegyzékre kerülés feltétele minimum 20 pont elérése.
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