Árajánlatkérés
Ajánlatkérő: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont (TK)
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
Adószám: 15325189-2-43
Az EFOP 1.4.1-15 „Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása” című kiemelt projektünk szakmaimódszertani támogatást nyújt az EFOP 1.5.1-17 „Végtelen lehetőség” programnak. A „Végtelen
lehetőség” az ország 5 leghátrányosabb helyzetű járásában, azaz a Baktalórántházai, Cigándi, Gönci,
Kunhegyesi és Sellyei járásokban valósul meg. A „Végtelen lehetőség” átfogó célja a térségek
leszakadásának megfékezése és megállítása, a járáson belüli fejlettségi különbségek csökkentése, a járási
szolgáltatások összehangolása, minőségének javítása, hiányainak pótlása. A beavatkozások a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat „diagnózis alapú jelenlét módszerén” alapszanak. A „Végtelen lehetőség” program
monitorozása feladathoz keresünk külső partnert az alábbiak szerint:
Tevékenység megnevezése:
Az EFOP 1.5.1-17 „Végtelen lehetőség” program monitorozása
Tevékenység leírása:
A kutatás során áttekintésre kerül a programban résztvevő öt járás pályázati anyaga; félévente helyszíni
szemlére kerül sor, melynek során a projektmegvalósítókkal és a projekt megvalósítására befolyással levő
szervezetek munkatársaival interjúk készülnek. A szemle célja az MTA TK-val mint Megrendelővel
előzetesen egyeztetett vizsgálati kérdések megválaszolása. A helyszíni szemlét követően a tapasztalatok egy
kb. fél íves monitoring jelentésben összegzésre kerülnek. A jelentésben foglaltakat a Megrendelő és a
nyertes Ajánlattevő képviselői monitoring értekezlet keretében együttesen áttekintik.
A feladat teljesítésének határideje:
Várhatóan 2022. május 31. A teljesítési határidő az árajánlat elfogadását követően kölcsönös megegyezés
alapján módosulhat.
A tevékenységsorán az alábbi részfeladatokat szükséges elvégezni valamennyi járásra vonatkozóan az
alábbi határidőkkel:
2019. március 31.
2019. október 31.
2020. április 30.
2020. október 31.
2021. április 30.
2021. október 31.
2022. április 30.

1. terepmunka
2. terepmunka
3. terepmunka
4. terepmunka
5. terepmunka
6. terepmunka
7. terepmunka

1. monitoring jelentés
2. monitoring jelentés
3. monitoring jelentés
4. monitoring jelentés
5. monitoring jelentés
6. monitoring jelentés
7. monitoring jelentés

Az árajánlattétel során részajánlattételt elfogadunk, ezért kérjük, hogy árajánlatát mind az öt járásra
vonatkozóan külön-külön tegye meg! Az árajánlatban kérjük, mutassa be azon munkatársait, akik a
monitorozásban részt vesznek, továbbá a szegénységben, mélyszegénységben élő közösségek
vizsgálatában, valamint fejlesztési és egyéb programok monitorozásában, értékelésében, követésében,
megvalósításában vagy tervezésében szerzett tapasztalatait!
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A beérkezett árajánlatokat az alábbi szempontok szerint értékeljük:
Ajánlott ár:
40%
Eddigi tereptapasztalat szegénységben és mélyszegénységben élő közösségek vizsgálatában, illetve
fejlesztési programok monitorozásában, értékelésében, követésében, megvalósításában
vagy tervezésében:
60%
Összesen:
100%
Kérjük, hogy árajánlata megküldésekor nyilatkozzon arról, hogy Ajánlatadóra nem vonatkoznak a
Közbeszerzési Törvény 62.§. és 63.§. paragrafusában foglalt kizáró okok.
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés főbb paraméterei és tartalmi elemei
a következők:
A szerződéskötés várható időpontja: 2019. február 15. Felhívjuk figyelmét, hogy a szerződéskötés
időpontja az MTA TK szervezeti változásai következtében módosulhat. A szerződésben foglaltak
teljesítési határideje várhatóan: 2022. május 31. A teljesítési határidő az árajánlat elfogadását követően
kölcsönös megegyezés alapján módosulhat.
Árajánlatkérő az egyes terepmunkákhoz kapcsolódóan részteljesítést elfogad az alábbi határidőkkel: 2019.
március 31., 2019. október 31., 2020. április 30., 2020. október 31., 2021. április 30., 2021. október 31.,
2022. április 30. Ajánlatkérő a teljesítési dokumentációt elektronikus formában várja. Az árajánlatkérő
előleget nem fizet. Az elszámolás az egyes teljesítésekhez kapcsolódóan számla ellenében 30 napos
átutalási határidővel történik.
Amennyiben a fenti megbízás felkeltette érdeklődését, kérem, hogy árajánlatát 2019. január 22. 18.00
óráig e-mailben küldje el egyidejűleg a beszerzes@tk.mta.hu, az iktatas@tk.mta.hu és a
perpek.eva@tk.mta.hu e-mail-címre.

Üdvözlettel:
Budapest, 2019.01.08.
Husz Ildikó
szakmai vezető
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