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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

 

 

 

I. AZ AJÁNLATKÉRŐ ADATAI 

 
Név: Tempus Közalapítvány 

Cím: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 

Képviselő: Tordai Péter igazgató 

Kapcsolattartóra vonatkozó adatok: 

 

Név Kiss Andrea 

Telefonszám (1) 237 13 00 /349 

Szervezeti egység/projekt Erasmus+ ifjúsági csoport 

E-mail cím tcpforum_hun@tpf.hu  

 

II. A BESZERZÉS TÁRGYA 

„Adminisztrációs és kommunikációs feladatok ellátása a ’TCP Forum’ elnevezésű nemzetközi 

találkozóhoz kapcsolódóan” 

 

tárgyú beszerzést kíván megvalósítani a jelen ajánlatkérés megküldésével. 

Ajánlatkérő felkéri az Ajánlattevőket, hogy tegyenek ajánlatot az e dokumentumban leírtak 

figyelembe vételével. Az Ajánlatkérő kijelenti, hogy a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel 

szemben a szerződés megkötését megtagadhatja. 

 

III. A PROJEKT BEMUTATÁSA 

 

I.1. A projekt célja:  

A szektorközi együttműködésként létrejövő konferencia célja, hogy a társadalmi 

vállalkozások lehetőségét feltárja az ifjúsági munka területén. Európai szinten kiemelt 

figyelmet kap a munkanélküli fiatalok magas aránya. A helyzet megoldásaként fontos a 

fiatalok figyelmét felhívni az önfoglalkoztatás lehetőségére, illetve támogatni a fiatalok 

készségeit és képességeit társadalmilag tudatos vállalkozások létrehozására, működtetésére.  

 

1.2.  Résztvevők várható létszáma:  

- Előkészítő találkozó: összesen kb. 10 fő (szervezők, képzők)  

- Nemzetközi találkozó: összesen kb. 100 fő (résztvevők kb. 80 fő + egyéb közreműködők kb. 

20 fő) 

 

1.3.  A program időpontja:  

- Előkészítő találkozó: 2018. május 22-24. 

- Nemzetközi találkozó: 2018. november 28-30. (érkezés: 2018. november 27., hazautazás 

időpontja: 2018. december 1.) 
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1.4.  A program helyszíne:  Budapest, Magyarország 

 

1.5.  A program nyelve: angol 

 

 

IV. A TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK LEÍRÁSA 

 

1. A projekt előkészítő szakasza  

 

1.1 Kommunikációs feladatok 

- On-line kommunikációs felületekhez tartalom készítése: hírlevél, Facebook oldal, 

valamint ezek legalább heti rendszerességű frissítése; 

- A találkozó hivatalos honlapjáért felelős munkatárs részére az aktuálisan elkészült 

dokumentumok továbbítása, a munkatárssal folyamatos kapcsolattartás; 

- Felhívás készítése a leendő résztvevők számára; a felhívás kiküldése a lehetséges 

célcsoportok számára; a felhívás elhelyezése on-line felületeken; 

- A kiválasztott közreműködők (előadó, facilitátor, workshop vezető, stb.) felkérése; 

- Kapcsolattartás a résztvevőkkel és az előadókkal, valamint egyéb közreműködőkkel  

- E-mail cím létrehozása és működtetése a megbízott saját levelező szerverén a 

rendezvényhez kapcsolódó kommunikációs csatornaként, amelyhez a Nemzeti Iroda 

munkatársai számára biztosítják a hozzáférés; 

- A találkozó résztvevőinek promóciós és információs csomag összeállítása a magyar 

nemzeti iroda által biztosított anyagokból; 

- A találkozóhoz önkéntesek toborzása, velük kapcsolattartás, részükre 

információszolgáltatás, valamint kapcsolattartás a helyszínnel. 

 

1.2 Logisztika, adminisztráció 

- A teljes projekt időbeli ütemezésének meghatározása a nemzeti iroda útmutatása 

alapján, a határidők folyamatos nyomon követése, betartása, részletes ütemterv és 

megvalósítási terv elkészítése, heti haladási jelentés készítése és küldése a nemzeti 

iroda részére; 

- Hetente legalább egy projektmegbeszélésen való részvétel (a projekt igényeihez 

igazodva ez változhat) a nemzeti iroda képviselőjével; 

- A találkozó teljes logisztikai hátterének megszervezése: résztvevők regisztrációja; 

szállásfoglalás előkészítése, étkeztetés megszervezése, megrendelések előkészítése a 

nemzeti iroda számára és az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatok (megrendelők, 

dokumentációk, teljesítés igazolások). 

 

1.3 Előkészítő látogatás        

- 1 db budapesti helyszínű előkészítő látogatás (8-10 fős nemzetközi team részvételével) 

teljes körű dokumentálása 2018. május 22-24-én: előzetes dokumentáció elkészítése a 

nemzeti iroda utasításai alapján, jegyzőkönyv-vezetés a megbeszélés alatt, riport 

összeállítása és kiküldése a résztvevők számára. 

 

2. A találkozó megvalósítási szakasza   

 

2.1 Logisztika az esemény alatt 

- Regisztrációs feladatok ellátása; 



Kötelezettségvállalás száma: KÖT-00612/2018 

Projekt azonosító: 2018-1-HU01-KA218-000002  

 

3 

 

- A program egyes szekcióiról riport készítése az önkéntesek bevonásával; 

- A projekt teljes körű dokumentációjának és adminisztrációjának elkészítése szoros 

együttműködésben a team tagjaival, a nemzeti iroda munkatársaival és az 

önkéntesekkel. 

 

3. A találkozó utómunkálatai 

 

3.1 Beszámoló 

- Teljes körű beszámoló elkészítése és átadása a nemzeti iroda számára, és elküldése a 

projektben részt vevőknek – 2019. január 10-i határidőre. 

 

V. A NEMZETI IRODA ÁLTAL ELLÁTANDÓ FELADATOK 

 

- A nemzeti irodák hálózatával való teljes körű kommunikáció a projekt kapcsán; 

-  Kötelezettségvállalások, szerződéskötések teljes körű lebonyolítása; 

-  A rendezvény költségvetésének elkészítése, frissítése; 

-  Részvétel a heti egy projektmegbeszélésen a pályázóval; 

-  A projekt koncepciójának kialakítása. 

 

VI. AZ ALÁNLATTAL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK 

 

1. Elvárások az Adminisztrációs és kommunikációs feladatokat ellátó szervezettel 

szemben 

 

- Tapasztalat nemzetközi rendezvények lebonyolításában; 

- A megvalósítási szakaszban legalább heti 20 óra rendelkezésre állás, az érkező e-

mailek napi szintű feldolgozása; 

- C1 - tárgyalási szintű angol nyelvtudás mind az írásos, mind pedig a szóbeli 

kommunikációban; 

- Az eseményekre legalább 2 fő biztosítása (folyamatos rendelkezésre állással); 

- Megfelelő irodával és infrastruktúrával rendelkezés (telefon, fax, színes nyomtató, 

internet); 

- Terhelhetőség. 

 

2. Az ajánlathoz benyújtandó dokumentumok 

 

- A pályázó szándéknyilatkozata a feladat megpályázására, valamint árajánlat a 

tevékenységek elvégzésére; 

- A szervezet működésének, tapasztalatának bemutatása: 

- 1 db referencia-projekt bemutatása legfeljebb 1 oldal terjedelemben (lehetőség 

szerint hivatkozással a projekt internetes oldalára); 

- a bevont személyek Europass típusú önéletrajza. 

 

VII. ALKALMASSÁG. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTRENDESZERE  

 

Az ajánlatok az alábbi szempontok alapján kerülnek értékelésre: 

- ajánlati ár; 

- tapasztalat hasonló jellegű nemzetközi rendezvények adminisztratív és 

kommunikációs támogatásában 
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- a bevont személyek tapasztalata és rendelkezésre állása az események ideje alatt 

 

A fenti szempontok figyelembe vételével Ajánlatkérő egy nyertes Ajánlattevőt választ ki. 

 

VIII. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA, HATÁLYA, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

Az Ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt a nyertes Ajánlattevővel. A szerződéskötés 

időpontjáról az Ajánlatkérő értesíti a nyerteseket. 

 

A fizetés – részteljesítések alapján - két részletben történik az alábbiak szerint: 

- 1. részteljesítés az előkészítő látogatáshoz kapcsolódó feladatok elvégzésére (2018 

április – június 30.) - 40% 

- 2. részteljesítés a nemzetközi eseményhez kapcsolódó feladatok elvégzésére (2018. 

július 1. - 2019. január 10.) - 60% 

 

Az Ajánlatkérő a számla kiállítását követő 30 napon belül átutalással teljesíti fizetési 

kötelezettségét minden rendezvény esetében. 

 

XI. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KERETÖSSZEG 

 

A rendelkezésre álló keretösszeg: 1.200.000 Ft (bruttó).  
 

X. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE 

 

Az ajánlattétel beadási határideje: 2018. április 9. 08:00 

Az Ajánlattevők ajánlati kötöttségének határideje: az eredményhirdetéstől számított 30 nap. 

Az ajánlattétel nyelve: magyar. 

Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatokat elektronikusan az alábbi email-címre kell 

benyújtani: tcpforum_hun@tpf.hu  


