
TIOP-1.1.1-09/1-2010-0060 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra Fejlesztése- 
Tanulói laptop program

Nyertes: Kiskunhalas Város Önkormányzata

Kedvezményezettek: A  TÁMOP 3.1.4  projektben  részt  vett  iskolák,  azaz  a  Bibó  István 
Gimnázium, Fazekas  Gábor  Utcai  Általános  Iskola,  Kertvárosi  Általános  Iskola  és  Szűts 
József Általános Iskola.

Nyert összeg: 31 855 500 Ft. Felhasználva: 

A projekt működési költségeire:

400 ezer forint volt a közbeszerzés, 400 ezer a nyilvánosság biztosítása, 10 ezer irodaszer, 10 
ezer kapcsolattartás és 10 ezer postaköltség volt a terv; ebbe éppen belefértünk.

Szállítói  finanszírozású  beszerzésre  12.333.000  Ft  +  áfa,  valamint  11.868.000  Ft+áfa, 
mindösszesen 15.416.250 Ft +14.835.000 Ft=30.251.250 forint.

(A közbeszerzés nyertese 111 ezer+ÁFA, azaz 138 ezer forinttal alacsonyabb ajánlatot 
adott a beszerzésre tervezett összeghez képest.)

A projekt menedzsere Nagy Czirok Lászlóné, pénzügyi vezetője Vízkeletiné  Krisztin Judit 
volt.

A Támogatói szerződés 2010. október 6-án lépett életbe, s 2011. március 1-jén zárul.

A  TIOP  1.1.1  támogatás  közvetlen  célja volt az  élethosszig  tartó  tanulás 
kulcskompetenciáinak  fejlesztéséhez  szükséges,  egyenlő  hozzáférést  biztosító  IKT 
infrastruktúra megteremtése.

-  A  közoktatási  intézmények  számítógép  állományának  korszerűsítése  a  pedagógiai, 
mérés-értékelési, valamint adminisztrációs feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra 
kialakítása érdekében, 

(Iskolai munkaállomások számának növelése – 10 tanuló/PC) 

- Tantermek 40 %-ának ellátása Internet  hozzáférési  képességgel  rendelkező interaktív 
prezentációs eszközökkel  (Tantermi csomag = interaktív tábla + projektor + számítógép), 

-  A  közoktatási  intézmények  legalább  20%-a  esetében  web-alapú  szolgáltatások 
kialakításához szükséges infrastruktúra támogatása, 

(Alkalmazás szerver csomag = szerver+ tűzfal+ szünetmentes tápegység+ alkalmazási szintű 
szerver-szoftver

Mit nyertünk:
A   mérés-értékelést,  illetve a kompetencia alapú oktatást  támogató,  elektronikus  tartalmak 
megjelenítésére alkalmas eszközök és a működtetésükhöz szükséges szoftvereket.



Bibó gimnáziumba: - 120 DARAB TANULÓI LAPTOP 

               - 120 DARAB OPERÁCIÓS RENDSZER 

               - 120 DARAB DIGITÁLIS OKTATÁSI TARTALOM 

               - 7 DARAB TANÁRI ESZKÖZ 

              - 6 DARAB TÁROLÓ

-             - 7 DARAB ACCESS POINT 

              - 1 DARAB ROUTER

KERTVÁROSI, FAZEKAS GÁBOR UTCAI, SZŰCS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN 

               - 116 DARAB TANULÓI LAPTOP 

               - 116 DARAB OPERÁCIÓS RENDSZER 

               - 116 DARAB DIGITÁLIS OKTATÁSI TARTALOM 

               - 6 DARAB TANÁRI ESZKÖZ 

              - 6 DARAB TÁROLÓ 

              -  6 DARAB ACCESS POINT 

              -  3 DARAB ROUTER 

Összesen  22.130.000,- Ft

Bontásban:

Bibó Fazekas Kertváros Szűts

Tanulói laptop 120 41 38 37

Operációs rendszer 120 41 38 37

Digitális  oktatási 
tartalom

120 41 38 27

Tanári eszköz 7 2 2 2

Tároló 6 2 2 2

Access Point 7 2 2 2

Router 1 1 1 1



Tanuló eszköz: 236 db

Tanári eszköz: 13 db

Tároló: 12 db

Access Point: 13 db

Router: 4 db

8.260 ezer forint értékben vagyoni értékű jogot vásárolhatunk:

Operációs rendszerek és Digitális oktatási tartalom 236 db, minden 
számítógépre telepítve.

Vállalt indikátorok- Célérték elérés dátuma 2011-03-01, illetve 2012. június 15.

Indikátor (Mértékegység) Célérték

Beszerzett IKT eszközök száma 266

1:1 arányban IKT eszközellátással támogatott tanórák aránya 30%

A nyert eszközök felhasználása az egyes iskolákban a következő területeken történik (Támop 
3.1.4 projektben tervezett  laptop program végrehajtása  során; Ezekhez illeszkedő további 
tananyagokat várunk .  )):

Osztály gyermeklétszám tantárgy

Bibó  (11. évf)

 (11. évf)

 (11. évf)

 (11. évf)

2 csoport

2 csoport 

2 csoport 

1csoport

Matematika

 angol  nyelv 
szövegértés, 
szövegalkotás 
társadalomismere
t

Fazekas 4.-8.

5.-8

16 fő

25 fő

Angol

matek

Kertváros 7. osztály 

8. évfolyam 

23 fő  

17 fő  

magyar  nyelv  és 
irodalom

ember  a 
természetben

Szűts 19 fő 5-6 osztály angol nyelv



18 fő 3-4. osztály  magyar 
szövegértés

Ezek a szoftverek lesznek telepítve a gépekre:

1.  Adobe Flash lejátszó az animációk lejátszásához

2.   SVG lejátszó  a tananyagvázlatokban megjelenő fogalomgráfokhoz,  SVG formátumú 
képekhez

3. Matematikai képletek pontos megjelenítése IE böngésző esetén

4. Quicktime lejátszó a mozgóképgyűjteményekhez

5. JAVA környezet

6. Offline lejátszó a referenciacsomagok megjelenítéséhez

7. SDT felhasználói kézikönyv

Vállalta a pályázó önkormányzat ezen kívül:

A támogatott  beruházással  beszerzett  eszközöket  a megvásárolt  eszköz üzembe helyezését 
követően minimum 5 évig,  a  saját  költségén fenntartja  és  az  adott  feladat-ellátási  helyen 
üzemelteti.

A fenntartó  önkormányzattal  az együttműködés  jó volt,  likviditási  nehézségeik ellenére  is 
vállalták,  hogy  számlánkon  elhelyezik  időben  a  megvalósításhoz  szükséges  pénzt.  Így  a 
fizetési kérelmet március elején be tudjuk nyújtani, s várhatóan időben hozzájut a fenntartó a 
pályázaton elnyert összeghez.

Közbeszerzési szakértő volt: Dr. Piegelné Csényi Magdolna.
Az eljárás  lassú volt  és  sok nehézséggel  járt.  Legnagyobb gondot  az  okozott,  hogy a 60 
centiméteres  ütésállósággal  kapcsolatos  elvárásunkat  az  ajánlati  felhívás  iránt  érdeklődő 
cégek  kifogásolták.  Mi  a  legjobbat  akartuk  beszerezni  a  pénzünkért,  de  közbeszerzési 
szakértőnk biztonság okáért  törölte az elvárások közül ezt a szempontot,  valamint a plusz 
tananyagok kérését is.
Az eredeti kiírás szerint minden ajánlat visszautasításra került, mert az ütésállóságot egyikük 
sem tudta megfelelően bizonyítani; illetve az Albacompnál egyéb, formai hiba volt. Közben 
átléptük az új évbe, így egyszerű 3 ajánlatos kiírást jelentettünk meg.
A Kbt. \{I.  fejezete szerinti  általános egyszerű közbeszerzési eljárás a Kbt. 251. S (2.) bekezdése 
szerint történt.

Meghibásodás esetén a szervízszolgáltatás rendelkezésre bocsátás: 24 óra
Jótállás:36+0hónap
Plusz elektronikus tananyag biztosítását nem vállalt a nyertes.

Szempontjaink voltak:



1. Ellenszolgáltatás összege (Ft)

2.  meghibásodás  esetén  a szervízszolgáltatás  rendelkezésre  bocsátása  (értesítéstől 
számítva órában megadva)

3. jótállás (szerződésszerű teljesítéstől számítva hónapokban  megadva, de minimum 36 
hónap)

4. plusz elektronikus tananyag biztosítását vállalom (igen/nem)

Közbeszerzés nyertese: Albacomp RI Kft. székh.: 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.

A C típusú tájékoztató  táblák  a  Polgármesteri  Hivatal,  valamint  az érintett  4 iskola falán 
elhelyezésre kerültek.

A  beszerzett  eszközök  mindegyikére  a  projekt  számát  és  logoját  tartalmazó  matricát 
felragasztottuk.

Sajtótájékoztatót a nyitó (2010. december 8.) és a záró (2011. február 25.) is tartottunk. A 
megjelenés  dokumentumait  dvd  lemezre  írva  archiváltuk,  s  az  ESZA  közreműködő 
szervezetnek továbbítjuk a zárópej beküldésével egyidejűleg.

A rendezvényekről az ESZA Kft-t emailben tájékoztattuk 2011. február 16-án, amit 2011. 
február 17-én visszajelzett.

A  közbeszerzés  minden  anyagát  emailben  továbbítottuk  a  kozbeszerzesellenorzes@.címre 
február  11-én,  majd-  miután  jelezték,  hogy a nagy terjedelmű anyag nem ment  át,  22-én 
ismét, egyesével. Visszajelzést erről nem kaptunk, így tértivevényes levélben dvd-re írva is 
beküldtük február 25-én.

Arról nem adtak még visszajelzést, elfogadják-e.

A projekt zárójelentését 2011. március 15-ig véglegesítjük,  a nyilvánosság dokumentumait 
dvd-re írva beküldjük az ESZA részére.

Előleg: nov. 1. indulás, de dec. 8. még nincs előleg, csak fenyegetés után. Fenntartó segített.

Leltárbavétel:  pénzügyi  vezetőnk  egyeztetett  az  érintett  iskolák  gazdasági  vezetőivel  és  a 
Polgármesteri Hivatal ügyintézőjével erről.

mailto:kozbeszerzesellenorzes@.c%C3%ADmre

