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Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával 

a házi gondozás területén projekt (TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001) 

 

Ajánlattételi felhívás 
 

Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: 

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 

1022 Budapest, Marczibányi tér 3. Tel: 06-1 212 4595. Email: merek@merek.hu  

Képviseli: Kogon Mihály igazgató 

 

Tárgya: Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés rendszerének 

szociálpolitikai, egészségügyi és közgazdasági vonatkozásai c. 

tanulmány készítése 

 

Háttér: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2012. december 10-én kiemelt 

pályázati felhívást tett közzé a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 

(TIOP) keretében Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai 

eszközök biztosításával a házi gondozás területén c. kiemelt projektre. A kiemelt 

projekt olyan országos szolgáltatás (támogató technológiák kölcsönzési 

rendszere) kialakítását tűzi célul, amelynek kiszolgáló hátterét az ország hat 

konvergencia-régiójában létrehozandó logisztikai bázisok képezik. A Mozgássérült 

Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK) 2013. július 01-i határidővel a 

projektet elindította, a szerződés megkötésére szeptember 09-én került sor. A 

projekt megvalósításához a projektmenedzsment és a szakmai megvalósítok 

munkáját segítendő, a gyógyászati segédeszköz (támogató technológia) 

kölcsönzés rendszerének átfogó ismeretével rendelkező szakembert keresünk 

tanulmány és elemzés elkészítése céljából.  
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Jelen felhívás keretében a gyógyászati segédeszköz kölcsönzés rendszerében 

jártas szakemberektől várunk ajánlatokat az alábbi szolgáltatásra: 

45-50 oldalas elemző tanulmány elkészítése Gyógyászati segédeszköz 
kölcsönzés rendszerének szociálpolitikai, egészségügyi és közgazdasági 
vonatkozásai témakörben. A tanulmány a fent nevezett projekt keretében kerül 
hasznosításra.  

A tanulmányban érintendő területek: 

1. Érdekek, hatások és szerepek vizsgálata a kölcsönzési rendszer 
szereplőinek elemzésével.  

2. GYSE kölcsönzési rendszert bonyolító finanszírozási rendszer tervezése, 
kialakítása, a fenntarthatóság feltételei 

3. A piaci értékesítés lehetőségei 
4. Egészségpénztáron keresztüli lehetséges finanszírozási formák, 

szolgáltatások  
5. Kölcsönzési rendszer szolgáltatásszervezésének tervezése, elemezve a 

támogató technológiai eszközöket igénybe vevő célcsoportok igényeit, 
életfeltételeit, egészségügyi kiadásait  
 

Feladat elvégzésének határideje: 2014.04.30  

 

Feltételek az ajánlattevőre vonatkozóan: 

 Megfelelő tapasztalatokkal és szaktudással rendelkezik a munka 

elvégzéséhez  

 Vállalja, hogy a megbízó számára, kontaktszemély útján biztosítja a 

rendszeres konzultáció lehetőségét a munka elvégzése során, mind 

telefonon, mind elektronikus formában. 

 Az ajánlattevő nem áll csőd, vagy felszámolási eljárás alatt, amelyről a 

szerződés aláírásakor nyilatkozatot kell tennie. 

 

 

Az ajánlatok benyújtásának módja: ajánlatot tenni az ajánlati ár (bruttó Ft), 

valamint a teljesítést végző szakember szakmai önéletrajzának megküldésével 

lehet Kogon Mihály szakmai vezető részére (papíralapon vagy e-mailen: 

kogon.mihaly@merek.hu).  
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Ajánlattételi határidő: 2014. 01. 06. 15:00 óra (A határidő az ajánlat 

beérkezésére vonatkozik!) 

 

 

Budapest, 2013. december 18. 

Zikkert Antal projektvezető 

zikkert.antal@merek.hu 


