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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  

Képviseli: Kogon Mihály igazgató 

 

Tárgya: Szervezetfejlesztő tréning lebonyolítása - Szociális 

szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök biztosításával 

(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 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 

szerződést megkötötte .A projekt megvalósításához a projektmenedzsment és a 

szakmai megvalósítok és a leendő raktárbázisok munkatársainak részére  a 

munka hatékonyságára való tekintettel szervezetfejlesztésben tapasztalt 

vállalkozót keresünk.  
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Jelen felhívás keretében szervezetfejlesztő tréning lebonyolításában 

jártas vállalkozásoktól várunk ajánlatokat. 

Az alábbi szolgáltatásra kérünk árajánlatot: 

4 db kétnapos és 1 db 2 napos szervezetfejlesztési tréning lebonyolítása 

Feladatok:  

 a vezetői, szakmai team és leendő raktárbázisok munkatársak közötti 

kapcsolatok erősítése, 

 a team és a projektszervezet kapcsolatának tisztázása és erősítése, 

 a csapattagok hatáskőrének és felelősségi körének tisztázása, 

 csoportos együttműködés fejlesztése 

 csapatot érintő problémák közös megoldása 

 csoportos kommunikáció strukturálása és hatékonyságának növelése.  

Feladat elvégzésének határideje: 2015. június 30. 

 

Feltételek az ajánlattevőre vonatkozóan: 

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

szerződés aláírásakor nyilatkozatot kell tennie. 

 Megfelelő tapasztalatokkal és szaktudással rendelkezik a munka 

elvégzéséhez. 

 Vállalja, hogy a megbízó számára, kontakt-személy útján biztosítja a 

rendszeres konzultáció lehetőségét a munka elvégzése során, mind 

telefonon, mind elektronikus formában. 

 

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

megküldésével lehet Kolonics Istvánné részére (papíralapon vagy emailben: 

kolonics.erzsebet@merek.hu). 

Ajánlattételi határidő: 2013. 11. 15. 17:00 óra (A határidő az ajánlat 

beérkezésére vonatkozik!) 

Szerződéskötés várható időpontja: 2013. 11. 18. 

Budapest, 2013. október 31. 


