
 

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: Háttértanulmányok, megvalósíthatósági tanulmány és egyéb, a projekttervet 
előkészítő szakértői tevékenységek - Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai 
eszközök biztosításával a házi gondozás területén (TIOP-3.3.2-12-/1. kiemelt projekt) 

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 
projekt előkészítésére. A leendő 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) a tervezett kiemelt projekt pályázati 
dokumentációjának, háttérelemzések, javaslattervek és megvalósíthatósági tanulmány 
előkészítéséhez kíván külső szakértői szolgáltatásokat is igénybe venni. Felhívás és 
dokumentáció elérhetősége: http://www.nfu.hu/doc/3858  
 

Jelen felhívás keretében az alábbi részajánlati körökben meghatározott szakértői 
szolgáltatás(ok)ra várunk ajánlatokat a hivatkozott dokumentáció vonatkozásában: 

1. Helyzetértékelés: a projekt által biztosított szolgáltatásokhoz kapcsolódó igényfeltárás, a 
gazdasági, társadalmi és környezeti háttér elemzése 

 A projekt által érintett szakterületek kihívásai, ezekre adható válaszok, fejlesztési lehetőségek 
összegzése. 

 A szociális és egészségügyi ellátórendszer kapcsolódási pontjai a segédeszköz-kölcsönzés 
vonatkozásában. 

 A projekt célrendszerének illeszkedése a hazai és uniós fejlesztéspolitikához, fejlesztési 
stratégiákhoz, konkrét programokhoz és akciótervekhez.  

 

2. Szakterületi elemzés az egészségügyi ellátórendszer, ezen belül a gyógyászatisegédeszköz-
ellátás szemszögéből 

 A kórházi ellátottak számára gyógyászati segédeszközöket biztosító jelenlegi rendszer 
gyakorlati működésének problémái és fejlesztési lehetőségei egy kölcsönzéses modellben. 

 A segédeszköz-ellátás ill. -kölcsönzés szakmapolitikai, jogi hátterének bemutatása; 
egészségpolitikai szakmai irányelvekhez, fejlesztési tervekhez való kapcsolódás. 

 A projekt indokoltságának bemutatása a jelenlegi hazai működési keretrendszerben, a 
projekt által elérhető hasznok számbavétele. 

 



 

3. Megvalósíthatósági tanulmány összeállítása 
 A kiemelt pályázati kiírásban szereplő minta és útmutató alapján, a projektgazdánál 

rendelkezésre álló háttértanulmányok és -elemzések felhasználásával. 

 

4. HR-terv: a megvalósítás szervezeti keretei 
 A kiemelt projekt megvalósításához szükséges kompetenciák feltérképezése 
 A projektgazda intézmény emberierőforrás-helyzete, szakmai referenciái a projekt 

szempontjából 
 A megvalósítás és fenntartás javasolt szervezeti keretei 

 

5. A kiemelt projekt részletes projekttervének elkészítése 
 Feladatlebontási struktúra és részletes ütemterv (GANTT)  
 Projektszervezeti feladat- és hatáskörök, projektirányítási kézikönyv 
 Egyéb pályázati dokumentációk elkészítése 

 
 

Feladat elvégzésének határideje: 2013. 01. 31. 

Feltételek az ajánlattevőre vonatkozóan: 

 Megfelelő tapasztalatokkal és szaktudással rendelkezik a munka elvégzéséhez 
(önéletrajzzal igazolandó uniós társfinanszírozású projektek előkészítésében és 
végrehajtásában szerzett min. 3 éves tapasztalat, az adott részajánlati körhöz 
kapcsolódó szakmai tapasztalat). 

 Vállalja, hogy a megbízó számára, kontaktszemély útján biztosítja a rendszeres 
konzultáció lehetőségét a munka elvégzése során, mind telefonon, mind elektronikus 
formában. 

Az ajánlatok benyújtásának módja: ajánlatot tenni az ajánlati árnak (bruttó, Ft) és szakmai 
önéletrajznak e-mailben történő megküldésével lehet Kolonics Istvánné részére 
(kolonics.erzsebet@merek.hu címre). A tárgyban kérjük feltüntetni: "Árajánlat – 
projektelőkészítés" és a pályázott részajánlati kör számát (pl. "4.").  

Ajánlattételi határidő: 2012. 12. 21. 17 óra (A határidő az ajánlat beérkezésére vonatkozik!) 

Szerződéskötés várható időpontja: 2012. 12. 28.   

 

Budapest, 2012. december 17. 

 


