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Árajánlatkérő felhívás 
 

 
1. AZ ÁRAJÁNLATKÉRÉS TÁRGYA:  

 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program „Az utcán élő hajléktalan személyek 

társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának 

megalapozása" TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú projekt keretében 

 

kutatás szervezése 

 

az utcán élő hajléktalan emberek helyzetének áttekintésére, 

a társadalmi visszailleszkedésük elősegítését célzó erőfeszítések 

célzottságának és hatékonyságának összehasonlító elemzésére. 

 
2. A FELADAT RÉSZLETEZÉSE, AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 

 

Az árajánlatot a projekt Megvalósíthatósági tanulmányának részét képező kutatási 

terv alapján kell megtenni. Az árajánlatnak tartalmaznia kell a következők kifejtését: 

 

A feladat szakmai vonatkozásában: 

 a megkérdezettek köre, 

 a megkérdezettek tervezett száma, 

 az adatfelvétel tartalmi csoportjai, 

 az adatfelvétel módja, 

 az adatfelvétel szervezésének folyamata, időbeli ütemezése, 

 az adatrögzítés módja és időbeli ütemezése, 

 adatvédelmi intézkedések. 

 

A feladat költségvetési vonatkozásában: 

 részletes költségvetés, 

 a feladat ellátásáért kért díjazás bruttó összege. 



2 [Type the document title] 

 

 

Az ajánlattevő szakmai gyakorlatának vonatkozásában: 

 a kutatás-szervezésre vonatkozó gyakorlat bemutatása, 

 a kutatás szervezésében résztvevők szakmai referenciái, 

 annak megjelölését, hogy mely személyek vesznek részt a kutatás 

megszervezésében. 

 

3. A FELADAT BEFEJEZÉSÉNEK VÉGSŐ HATÁRIDEJE 

 

2013. június 30. 

 

4. AZ AJÁNLAT BEADÁSÁNAK HELYE: 

 

iktatas@foglakprojekt2.hu 
 

illetve 
 

postán vagy munkaidőben személyesen: 
 

Hajléktalanokért Közalapítvány 

FogLak2 Projektiroda 

1067 Budapest, Szobi u. 3. 

 

5. AZ AJÁNLAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE 

 

2012. december 31. 

 

6. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI ÉS MÓDSZERE 

 

a. Az árajánlatok az ajánlatkérőben részletezett feladatok vállalását 

tartalmazzák. 

b. Az árajánlatok kutatás-szervezési gyakorlatot tartalmaznak. 

c. Az ajánlatkérőben részletezett szakmai gyakorlat értékelése. 

d. Az árajánlatokban a feladat ellátásáért kért díjazás mértéke: az a-c. 

pontoknak való megfelelés esetén a legkedvezőbb ár. 

e. Az a-c feltételek teljesítése és azonos mértékű díjazási ajánlat esetén a 

szakmai gyakorlat értékelése a döntő szempont. 
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f. Módszer: A projektvezető és a főkedvezményezett, valamint a konzorciumi 

partnerek szakmai vezetőiből álló bírálóbizottság (4 fő) egyöntetű döntése 

árajánlatonként. 

 

7. ELŐZETES KONZULTÁCIÓS LEHETŐSÉG ÉS KAPCSOLATTARTÁS:  

 

Maróthy Márta szakmai vezető 

06/30-316-50-63 

marothy.marta@foglakprojekt2.hu 

 

 

Budapest, 2012. december 5. 

 

          Varga Péter 

         projektvezető 

 

 
 

 


